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Preâmbulo

Uma das originalidades introduzidas na primeira Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, em
1999, foi a previsão de um processo de avaliação da sua execução e dos seus impactos. Essa
prática tem-se mantido em relação aos documentos estratégicos que lhe deram sequência,
permitindo introduzir as necessárias inflexões e adequações nas políticas que vêm sendo
desenvolvidas em Portugal.
O Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e as Dependências (PNRCAD)
2013-2020 tem, pela primeira vez, uma abrangência que transcende as políticas relativas às
substâncias ilícitas e ao álcool, abordando outros comportamentos potencialmente geradores
de adição, alguns sem o recurso a substâncias, como o jogo. Prevê que a sua avaliação fosse
organizada como um processo de monitorização e feedback constante para garantir, a par da
sua implementação, a sua permanente adequação à realidade no terreno e aos
constrangimentos e disponibilidades no âmbito dos recursos humanos e financeiros.
Foram várias as intercorrências a que tivemos de nos adequar durante este período; desde logo,
os impactos da crise económica e social vivida pelo País, com repercussões particularmente
sentidas pela população que pretendemos servir, a par das alterações estruturais e retração nos
recursos em diversos organismos do Estado implicados nestas temáticas.
Concluída a primeira parte deste ciclo estratégico, consubstanciada nas ações previstas no Plano
de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e as Dependências 2013-2016,
procedemos à sua avaliação intermédia (que agora se apresenta), em simultâneo com a
elaboração do Plano de Ação para o período remanescente do ciclo. Neste período
prepararemos o caderno de encargos e a contratualização para avaliação externa do PNRCAD
2013-2020.
Com o acompanhamento da Comissão Técnica do Conselho Interministerial e do Conselho
Nacional para os Problemas da Droga, da Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool e a
condução da Subcomissão de Acompanhamento e Avaliação, este trabalho potenciou o
estabelecimento de redes de relacionamento e articulação dos organismos públicos, com
competências diretas ou indiretas nestas matérias e também com os representantes da
Sociedade Civil, reforçando a orientação das políticas públicas para os destinatários nas diversas
áreas, desde o controle da oferta à prevenção, ao tratamento, à redução de riscos e minimização
de danos, à reinserção social ou à dissuasão.
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Sumário Executivo

A política portuguesa referente aos comportamentos aditivos e dependências assenta no
desenvolvimento de princípios e estratégias delineados em 1999 pela Estratégia Nacional de
Luta Contra a Droga e a Toxicodependência (ENLCDT). A sua implementação tem sido objeto de
avaliações periódicas internas e externas desde 2004.
Os sucessivos desenvolvimentos técnico-científicos, nacionais e internacionais, têm norteado e
sustentado a introdução das correções e adaptações julgadas mais adequadas e pertinentes,
tendo em conta quer a evolução dos fenómenos direta e indiretamente ligados às drogas e às
toxicodependências, primeiro, e ao uso nocivo do álcool, a partir de 2010, quer o alargamento
do estudo e intervenção aos Comportamentos Aditivos e às Dependências (CAD),
consubstanciada no ciclo 2013-2020 com a aprovação do Plano Nacional para a Redução dos
Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 (PNRCAD), que integra pela primeira
vez os CAD sem substância.
A avaliação intermédia PNRCAD 2013-2016 e do Plano de Ação para a Redução dos
Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016 (PARCAD) decorre do modelo de
acompanhamento e monitorização contínua baseado nas Subcomissões temáticas da Comissão
Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do
Uso Nocivo do Álcool, por ela criadas para a apoiarem no domínio das respetivas áreas de
intervenção, e que são constituídas por representantes das entidades competentes da
Administração Pública.
A situação do país em matéria de drogas, toxicodependências e uso nocivo do álcool foi
apresentada nos Relatórios Anuais 2013, 2014, 2015 e 2016 sobre a Situação do País em Matéria
de Drogas e Toxicodependências, nos Relatório Anuais sobre a Situação do País em Matéria de
Álcool 2014, 2015 e 2016, e nos Relatórios de 2014, 2015 e 2016 Respostas e Intervenções no
Âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências1. Paralelamente foram elaborados, tanto
pelo SICAD como por outras entidades competentes e centros de investigação, relatórios,
estudos e inquéritos relevantes para a análise da situação em matéria de comportamentos
aditivos e dependências, de entre os quais se destaca o IV Inquérito Nacional ao Consumo de
Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17, indispensável para a avaliação de
algumas das metas estabelecidas no PNRCAD para 2016.
A avaliação intermédia do PNRCAD 2013-2016 partilha a informação contida nesses relatórios,
trabalhada e apresentada numa perspetiva de avaliação do ciclo 2013-2016 e projeção do ciclo
2017-2020, à luz das metas e objetivos traçados pelo PNRCAD 2013-2020.

1

Os Relatórios das Respostas e Intervenções também abordam outros CAD.
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2016, a análise SWOT do processo de avaliação, a avaliação de processo das ações elencadas no
PARCAD, a avaliação de resultados e a avaliação de impacto, apresenta as conclusões e enumera
as recomendações para o ciclo estratégico que termina em 2020.
O PNRCAD e o PARCAD que o operacionaliza não têm um Orçamento alocado. A execução
orçamental das atividades previstas em sede do Plano de Ação decorre dentro dos orçamentos
atribuídos às entidades responsáveis. A estimativa apurada para o quadriénio 2013-2016 das
despesas diretas executadas pelas entidades responsáveis não é comparável com o valor
apurado para o ciclo 2009-2012, uma vez que a metodologia de apuramento das despesas
diretas não só varia de entidade para entidade, como nalguns casos, para uma mesma entidade,
o cálculo em cada um dos dois ciclos foi diferente. Verifica-se uma evidente dificuldade na
recolha dessa informação, também expressa pela generalidade das Subcomissões para as suas
áreas específicas. Por outro lado, na generalidade das entidades responsáveis as despesas com
os CAD estão incorporadas em categorias mais abrangentes, não sendo fácil a sua desagregação,
impossibilitando o seu apuramento individualizado.
A existência de serviços dedicados aos CAD e a afetação de recursos, humanos e orçamentais,
às ações previstas no PARCAD 2013-2016 nos diferentes Serviços dos vários ministérios
envolvidos, asseguraram a complementaridade das atividades desenvolvidas. Este ambiente
sistémico contribuiu para o desenvolvimento, implementação e monitorização da política de
CAD numa ótica de Saúde em Todas as Políticas, não obstante se terem verificado lacunas tanto
a montante, como a não inscrição de ações elencadas no Plano de Ação nos planos de atividades
das entidades responsáveis, como a jusante, ao nível do reporte da execução das ações.
O (PNRCAD 2013-2020) define 5 objetivos gerais, cujo alcance é medido através de 7 metas
globais, desdobradas e quantificadas em 13 metas específicas com 42 indicadores, elaboradas
dentro do paradigma de saúde para as dependências com substância, ilícitas e lícitas, e sem
substância, a atingir no final dos dois ciclos de referência, 2016 e 2020. No final do 1.º ciclo
estratégico foram atingidas as metas para 23 daqueles indicadores (55%), sendo de referir que
esta é uma leitura minimalista, pois 19 desses indicadores ultrapassaram as metas quantitativas,
mas consideram-se “atingidos” pois não foram definidos critérios de superação aquando da
elaboração do Plano. Dos 19 indicadores não atingidos, 4 indicadores registaram evoluções
positivas e situaram-se muito perto, embora aquém, da meta quantitativa estabelecida, pelo
que foram também considerados “não atingidos”.
Na área das drogas ilícitas, foram definidas 6 metas globais, desdobradas e quantificadas em 8
metas específicas com 19 indicadores, 11 (58%) dos quais foram atingidos em 2016. Na área do
álcool, foram definidas 6 metas globais, desdobradas e quantificadas em 8 metas específicas
com 18 indicadores, 10 (56%) dos quais foram atingidos. Na área dos medicamentos, foram
definidas 2 metas globais, desdobradas e quantificadas em 3 metas específicas com 3
indicadores, 2 (67%) dos quais foram atingidos. Na área do jogo, foi definida 1 meta global e 1
específica com 2 indicadores, ambos (100%) não atingidos.
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Meta 1 - A maioria dos indicadores das metas relacionadas com a perceção de acesso a drogas
entre populações jovens não foram atingidos (3 em 5), constatando-se mesmo um agravamento.
A maioria (3 em 4) dos indicadores das metas relacionadas com a perceção de acesso a bebidas
alcoólicas entre populações com idades inferiores às mínimas legais (para o consumo) foi
atingida, sendo de notar a evolução positiva do indicador não atingido.
Meta 2 - Metade (2 em 4) dos indicadores das metas sobre o risco atribuído ao consumo de
drogas entre populações jovens foram atingidos, sendo de notar a evolução positiva dos não
atingidos. O único indicador inscrito no Plano relacionado com o risco atribuído ao consumo de
álcool entre populações jovens não foi atingido, e permaneceu sem alterações face a 2011.
Meta 3 - Dos 2 indicadores das metas relacionadas com as idades de início dos consumos, de
drogas ilícitas em populações jovens, 1 foi atingido e o outro não (manteve-se igual). Quanto
aos 2 indicadores das metas relacionadas com as idades de início dos consumos de bebidas
alcoólicas em populações jovens, foram ambos atingidos. Tal, conjugado com os resultados
positivos das perceções sobre o acesso aos mercados, poderá refletir o investimento na
implementação da legislação produzida neste ciclo, como a introdução de medidas restritivas
na disponibilização, venda e consumo, e em particular o aumento da idade mínima legal.
Meta 4 - Relativamente à meta global, diminuir as prevalências de consumo recente, padrões de
consumo de risco e dependência de substâncias psicoativas, dos 4 indicadores na área das drogas
ilícitas inscritos no Plano, 2 atingiram as metas para 2016, verificando-se um agravamento nos
outros 2 indicadores. Dos 7 indicadores inscritos no Plano para o álcool, apenas 2 registaram
evoluções positivas e atingiram as metas para 2016 - as prevalências de embriaguez nos últimos
12 meses entre os alunos de 16 anos e do consumo binge nos últimos 12 meses entre a
população geral de 15-74 anos - verificando-se estabilidade ou aumentos nos restantes 5
indicadores no contexto da população geral de 15-74 anos. Quanto aos 2 indicadores das metas
relacionadas com as idades de início dos consumos de medicamentos (tranquilizantes, sedativos
ou hipnóticos) em populações jovens, um foi atingido e outro não.
Meta 5 - As metas relativas aos 2 indicadores inscritos no Plano sobre as prevalências de jogo
de risco e patológico na população geral (15-74 anos) não foram atingidas, verificando-se um
agravamento relevante ao nível destes indicadores.
Meta 6 - Os 2 indicadores inscritos no Plano relacionados com as consequências do consumo de
drogas ao nível da morbilidade, e relativos à infeção por VIH e SIDA associada à
toxicodependência, tiveram evoluções bastante positivas e ultrapassaram as metas para 2016.
O indicador inscrito no Plano relacionado com as consequências do consumo de álcool ao nível
da morbilidade teve uma evolução bastante positiva apesar de não ter atingido a meta para
2016: os internamentos hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou cirrose alcoólicas
diminuíram 24%, sendo a meta prevista de - 25%.
Meta 7 - Os 2 indicadores inscritos no Plano relacionados com as consequências dos consumos
de drogas ilícitas ao nível da mortalidade tiveram evoluções bastante positivas e atingiram as
metas para 2016. Os 2 indicadores relacionados com as consequências dos consumos de álcool
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decréscimos ao longo do ciclo de ação, em ambos os sexos e diferentes etapas do ciclo de vida.
O PARCAD estabelece 134 ações agrupadas em 36 objetivos específicos que se inscrevem nos 5
objetivos gerais do PNRCAD. Em termos de processo, das 134 ações previstas no PARCAD, 103
foram consideradas executadas, 18 parcialmente executadas, 6 não executadas, 1 ação não foi
considerada e 6 ações não foram avaliadas por não haver informação suficiente. Foi ainda
considerada a execução de 1 ação não prevista.
No Domínio da Procura, das 29 ações previstas, 20 foram consideradas executadas, 7
parcialmente executadas, 1 não executada e 1 ação não foi avaliada por ausência de informação.
A ação não executada corresponde à implementação da Rede de Referenciação/Articulação no
âmbito dos CAD, cuja aprovação e elaboração ocorreram em 2013 e 2014, mas relativamente à
qual não foi possível reunir condições para a sua implementação, incluindo a interface dos
sistemas de recolha e tratamento da informação.
No Domínio da Oferta estão elencadas 49 ações, das quais 35 na área das substâncias ilícitas e
NSP, 10 referem-se a substâncias lícitas (6 na área do álcool e 4 na área dos medicamentos e
anabolizantes) e 4 na área do jogo. Das 35 ações para a área das substâncias ilícitas e novas
substâncias psicoativas (NSP), 30 foram consideradas executadas e 5 não foram avaliadas por
ausência de reporte de informação. Na área do álcool, das 6 ações elencadas, 1 foi executada,
2 foram parcialmente executadas, 2 ações não foram executadas e 1 ação não foi considerada
porque as entidades responsáveis elaboraram um compromisso de autorregulação, tornando
desnecessária a sua execução nos termos previstos em sede do Plano de Ação. Na área dos
medicamentos e anabolizantes, das 4 ações elencadas, 2 foram executadas, 1 foi parcialmente
executada e 1 não foi avaliada por não existir informação. As 4 ações elencadas para o jogo
foram todas executadas.
São 47 as ações elencadas nos 5 Temas Transversais, das quais 41 foram consideradas
executadas, 5 parcialmente executadas e 1 não executada. Foi ainda executada 1 ação não
prevista. Por Tema Transversal, num total de 15 Ações da Informação e Investigação, foram
realizadas atividades com resultados que contribuíram para 100% dessas ações e para os 28
grupos de indicadores/ações, correspondentes a 11 ações executadas, 3 ações parcialmente
executadas e 1 ação não executada. No Tema Transversal Relações Internacionais e
Cooperação, num total de 17 ações, 16 ações foram consideradas executadas e 1 ação
parcialmente executada. Neste tema transversal foi ainda considerada 1 ação executada e não
prevista. As ações implementadas contribuíram para a execução do objetivo previsto, ainda que
a sua realização não tenha sido alcançada a 100%. Todas as ações elencadas para os Temas
Formação, Comunicação, num total de 11 ações, foram consideradas executadas. No Tema
Qualidade, das 4 ações elencadas, 3 foram executadas e 1 parcialmente executada.
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No âmbito da Gestão do Plano – Coordenação, Orçamento e Avaliação, das 9 ações elencadas
4 foram consideradas executadas, 3 parcialmente executadas e 2 não executadas.
A percentagem de ações executadas sobre o total das ações elencadas, incluindo portanto
aquelas relativamente às quais não existe informação, cifrou-se em 76,1%, o que contrasta com
a percentagem de indicadores das metas atingidos, 55%, aquém desse valor percentual, embora
não se considerem neste valor os indicadores cuja realização está muito próxima da meta
traçada. A execução das ações tem que ser dirigida ao cumprimento das metas. As ações
parcialmente executadas correspondem a 13,4% do total, as não executadas a 4,4%, sendo 5%
a percentagem de ações não avaliadas por ausência de informação.
A sociedade atual caracteriza-se pelo funcionamento em rede. A Estrutura de Coordenação para
os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool assegura a
implicação de todas as entidades responsáveis dentro dos objetivos e resultados definidos para
o quadriénio 2013-2016, com exceção das ações relativas ao Jogo, uma vez que ainda não se
verificou o alargamento aos comportamentos aditivos e dependências dessa Estrutura de
Coordenação. Por isso, a recolha de informação das ações relativas aos CAD sem substância – o
Jogo, foi supletivamente assegurada pelo SICAD.
Em contraste com o facto de todas as ações elencadas para a área do Jogo terem sido
consideradas executadas, verificou-se um agravamento dos indicadores relativos às metas para
essa área.
O PARCAD 2013-2016 promove o estabelecimento de redes informais e alavanca as redes
formais existentes, o que cria um ambiente sistémico propício à implementação das ações e ao
alcance dos objetivos traçados. Essa atuação em rede está subjacente a todas as áreas do Plano
– domínios, temas transversais e gestão do plano. Os atores envolvidos não são apenas oriundos
da Administração Pública, Central ou Local, mas também de empresas, associações setoriais de
empresas - no caso do domínio da oferta de substâncias lícitas -, universidades, sociedades
científicas, sindicatos, instituições particulares de solidariedade social, ONG e outros grupos de
interesse. O impacto das redes formais e informais foi nulo no caso dos Jogo, uma vez que os
operadores económicos do setor privado não estão representados no Conselho Nacional e não
participam do processo consultivo da Estrutura de Coordenação.
O modelo de governância do PARCAD 2013-2016 assenta na Estrutura de Coordenação para os
Problemas da Droga e das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. A atividade do
Coordenador Nacional visa garantir a eficaz coordenação e articulação entre os vários
departamentos governamentais envolvidos, assegurando o envolvimento de todos os setores
governamentais, através de liderança, estabelecimento de parcerias, advocacia e mediação com
vista a alcançar melhores resultados em saúde. A não aprovação do alargamento da Estrutura
de Coordenação aos Comportamentos Aditivos e Dependências introduziu distorções no
modelo sistémico.

15

Tendo em conta que o planeamento estratégico do PNRCAD termina em 2020, foi consensual
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no âmbito dos vários órgãos da Estrutura de Coordenação que a elaboração do próximo Plano
de Ação 2017-2020 seja feita numa perspetiva de continuidade do PARCAD 2013-2016,
mantendo as opções e diretrizes estratégicas e operacionais e contemplando os ajustes que
decorrem, quer da evolução do fenómeno dos CAD, quer da envolvente política, administrativa
e económica, introduzindo apenas os reajustamentos necessários para dar prioridade ao que
ficou executado aquém do previsto e enfrentar os novos desafios que se colocam a nível da
envolvente interna e externa.
A conclusão do processo de alargamento do atual modelo de coordenação nacional a outros
comportamentos aditivos e dependências sem substância é fundamental para o reforço da
mobilização dos parceiros das áreas dos CAD sem substâncias. O alinhamento dos parceiros no
planeamento, monitorização e avaliação do próximo Plano de Ação, tanto através do
cumprimento do plano de acompanhamento à execução da sua implementação, como da
substituição atempada dos representantes dos Serviços nas Subcomissões, de modo a otimizar
a sua eficiência e eficácia afigura-se fundamental.
Com o objetivo de desenvolver estratégias e medidas que contrariem a evolução negativa ou
deem suporte à evolução positiva verificada em algumas das metas específicas, e tendo em
conta os indicadores das metas não atingidas ou com evolução negativa, devem ser
desenvolvidas medidas específicas. Destacam-se as metas relacionadas com a perceção de
acesso a drogas entre populações jovens, para as quais se constatou um agravamento e se
verificou o aumento do consumo recente de qualquer droga ilícita, mais acentuado entre a
população feminina, e as metas relativas às prevalências de consumo recente, padrões de
consumo de risco e dependência de substâncias psicoativas (álcool) na população geral de 1574 anos (INPG, 2016/17), para os quais se registaram aumentos face a 2012 – as prevalências de
consumo binge com uma frequência mensal passaram de 3,4% para 5,1%, as de embriaguez de
5,1% para 5,4%, e o consumo abusivo e dependência, de 0,8% para 1,0% segundo o CAGE, e de
3,0% para 3,6% segundo o AUDIT (o consumo de risco elevado/nocivo passou de 2,7% para 2,8%
e a dependência de 0,3% para o,8%). Uma vez que os agravamentos foram mais acentuados no
sexo feminino - verificando-se aumentos em todos os grupos decenais acima dos 24 anos nos
indicadores relativos a consumos nocivos e de abuso ou dependência de álcool inscritos no
PNRCAD, e na população adulta - agravamentos nos grupos decenais acima dos 44 anos,
inclusive o mais envelhecido (65-74 anos), em todos estes indicadores, as intervenções a
introduzir com vista a atingir as metas estabelecidas para 2020, devem privilegiar a inversão
desses indicadores.
Torna-se necessário também definir medidas para inverter o agravamento dos indicadores
sobre as prevalências de jogo de risco e patológico na população geral (15-74 anos), em especial
na população feminina.
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Introdução

A política portuguesa referente aos comportamentos aditivos e dependências assenta no
desenvolvimento de princípios e estratégias delineados em 1999 pela Estratégia Nacional de
Luta Contra a Droga e a Toxicodependência (ENLCDT), cuja implementação tem sido objeto de
avaliações internas e externas com regularidade.
A ENLCDT foi operacionalizada por um Plano de Ação – Horizonte 2004, e desde 2005 foram
aprovados dois Planos Nacionais, o Plano Nacional de Luta Contra a Droga e a
Toxicodependência 2005-2012 (PNLCDT) e o PNRCAD 2013-2020 2 , elaborados com base na
avaliação das necessidades identificadas, não apenas através das avaliações de fim de ciclo, mas
também das avaliações contínuas e de diagnósticos efetuados, dos resultados e apurados por
estudos epidemiológicos e outros, referentes às intervenções desenvolvidas em múltiplos
contextos, a nível nacional, regional e local. Esses planos nacionais foram ou são implementados
por planos de ação quadrienais.
Os sucessivos desenvolvimentos técnico-científicos, nacionais e internacionais, têm norteado e
sustentado a introdução das correções e adaptações julgadas mais adequadas e pertinentes,
tendo em conta, quer a evolução dos fenómenos direta e indiretamente ligados a esta temática,
quer o alargamento do estudo e intervenção aos comportamentos aditivos e às dependências.
A Estratégia de 1999 dirigia-se às substâncias psicoativas ilícitas. Em 2010 a intervenção foi
alargada ao álcool através do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool
2010-2012 e a atribuição de responsabilidades nessa área ao Coordenador Nacional para os
Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. Em 2013, face aos
novos desafios identificados nos anos anteriores, foi decidido ampliar a abordagem e as
respostas a outros CAD e não cingi-la apenas às substâncias psicoativas, lícitas e ilícitas. De entre
os diversos comportamentos potencialmente geradores de dependência optou-se por iniciar a
abordagem pelas temáticas dos medicamentos e anabolizantes e do jogo, sem prejuízo de virem
mais tarde a ser introduzidos outros no planeamento estratégico de redução dos
comportamentos aditivos e das dependências. São 16 anos a consolidar a permanente
construção, periodicamente avaliada, de um modelo que se tem revelado eficaz para lidar com
a situação a nível nacional.

2 Aprovado juntamente com o Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016, pelo Conselho

Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool a 30 de junho de 2014 e publicados pela
Resolução de Conselho de Ministros n.º 79/2014, de 24 de dezembro, Diário da República n.º 250/2014, Série I.
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No ciclo estratégico 2013-2020 o princípio da centralidade no cidadão, alargou o enfoque para
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além das toxicodependências, passando a compreender o vasto leque dos CAD.
O modelo de governância do PNRCAD 2013-2020 assenta na Estrutura de Coordenação para os
Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool3 , cujo propósito é
garantir uma eficaz coordenação e articulação entre os vários departamentos governamentais
envolvidos nos problemas relacionados com a droga, as toxicodependências e o uso nocivo do
álcool, por via da convergência de objetivos, recursos e estratégias entre os diferentes parceiros
com responsabilidades na definição de políticas e implementação das intervenções.
A especial configuração institucional desta estrutura tem em conta o carácter transversal da
problemática e abrange vários níveis. O nível político e governamental, representado no
Conselho Interministerial e na figura do Membro do Governo responsável pela política da droga
e problemas do álcool. O nível de coordenação executiva, assegurado pelo Coordenador
Nacional. O nível técnico, através da Comissão Técnica do Conselho Interministerial, composta
por representantes dos membros do governo que integram o Conselho Interministerial. A
Comissão Técnica criou diversas Subcomissões setoriais nas quais estão representados os
organismos da Administração Pública com competências na área dos CAD que operacionalizam
os Planos de Ação em termos de planeamento, implementação, acompanhamento e avaliação.
Os órgãos constitucionais e a sociedade civil, incluindo os operadores económicos da área do
álcool, estão representados no Conselho Nacional.
Esta Estrutura de Coordenação foi considerada pela avaliação interna e externa de 2012 como
um elemento determinante para a execução dos planos do ciclo então concluído, tendo sido
recomendada a continuidade deste modelo de governância.
Este modelo abrangente adota os princípios da Saúde em Todas as Políticas, desenvolvendo
medidas dirigidas aos determinantes socias da saúde, em conformidade com a Declaração de
Helsínquia4.
Como já referido, a Estrutura de Coordenação para os Problemas da Droga, da
Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool não abrange todas as áreas governamentais
contempladas no PNRCAD 2013-2020. No decorrer do ciclo 2013-2016, e em cumprimento da
ação 126 do Plano de Ação, a Comissão Técnica propôs e aprovou o alargamento da Estrutura
de Coordenação aos medicamentos e anabolizantes e ao jogo, propondo igualmente a alteração
da designação da Estrutura de Coordenação para os “Comportamentos Aditivos e as
Dependências”. A proposta contempla ainda a inclusão no Conselho Interministerial de áreas do
governo que concorrem para os objetivos e metas do PNRCAD 2013-2020 e/ou com
competências na implementação de ações previstas no PARCAD 2013-2016, designadamente,
do ordenamento do território; da juventude; do desporto; da cidadania e da igualdade de
género, omissas no Decreto-Lei n.º 40/2010, de 28 de abril, e a alteração do formato das
Subcomissões, que passarão a ter o seguinte figurino: Acompanhamento e Avaliação; Relações

3 Criada pelo Decreto-Lei n.º 1/2003, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 40/2010, de 28 de abril.
4 Adotada na 8ª Conferência Global de Promoção da Saúde, realizada em Helsínquia, Finlândia, de 10 a 14 de junho de 2013
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Internacionais e Cooperação; Despesas Públicas; Comunicação e Formação; Informação e
Investigação; Domínio da Procura e Medidas Estruturantes; Dissuasão; Domínio da Oferta de
Substâncias Ilícitas; Domínio da Oferta de Substâncias Lícitas e Jogo. Esta proposta foi submetida
à tutela em 21 de julho de 2016 pelo Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool e Diretor-Geral do SICAD, aguardando-se ainda
uma decisão.
Neste modelo de governância destaca-se ainda o Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS), uma
plataforma através da qual um conjunto alargado de entidades que aderem a uma carta de
compromisso, que concorre para um agregado de objetivos baseados nas metas relativas ao
álcool do PNRCAD 2013-2020.
Em momentos chave os documentos estruturantes são objeto de consulta pública.
Este modelo de governância não se esgota nos organismos, instituições, operadores económicos
e membros da sociedade civil diretamente representados nos órgãos da Estrutura de
Coordenação e no FNAS. A monitorização, o acompanhamento e a avaliação do PNRCAD
alargam-se, num efeito em cascata, aos níveis intraministerial e interministerial e a cada
entidade responsável elencada no Plano de Ação.
A monitorização é um processo contínuo que constitui uma ferramenta de acompanhamento
que permite identificar antecipadamente a evolução dos indicadores relativos às metas, os
resultados dos objetivos, o cumprimento das ações elencadas, aferindo eventuais atrasos na
execução proposta, assinalando as dificuldades de cumprimento dos objetivos estabelecidos e
as tendências observáveis. Essa identificação atempada contribui para estimular a realização das
ações e, se necessário, adequar a sua implementação às variáveis exógenas do ambiente
externo e interno, aferir e adaptar os recursos disponíveis e imprimir à política pública dos CAD
a necessária adaptabilidade às mudanças que ocorrem na sociedade e no contexto ambiental,
nacional e internacional.
Um processo de avaliação interna reúne num determinado momento os resultados dessas
observações, baseadas na monitorização, estudos e inquéritos científicos, comparando a
situação anterior com a alcançada no final do ciclo estabelecido em função do planeamento
estratégico delineado. Os objetivos da monitorização e da avaliação são complementares:
fornecer informações que contribuam para o processo de decisão, melhorar o desempenho e
alcançar os resultados planeados, contribuindo para o processo de tomada de decisão (UNDP,
2009). A avaliação pode revestir uma abordagem mais limitada, concentrando a monitorização
em projetos de supervisão e uso dos recursos das entidades envolvidas, ou ter uma abordagem
mais ampla, incluindo a supervisão das estratégias e das ações executadas, através do rastreio
da sua implementação pelos parceiros, direta e indiretamente implicados, sinalizando as
estratégias e ações que precisam ser desenvolvidas, ampliadas ou iniciadas para garantir os
progressos que se pretendem alcançar. Este relatório inscreve-se nessa visão mais alargada.
Esta avaliação dá cumprimento ao estabelecido nas ações 132 e133 do PARCAD 2013-2016, que
determinam, respetivamente, o acompanhamento anual e a monitorização contínua pelas
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Subcomissões criadas pela Comissão Técnica para a apoiar no domínio das respetivas áreas de
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intervenção, as quais integram as entidades competentes da Administração Pública, bem como
a avaliação interna do Plano de Ação pela Comissão Técnica do Conselho Interministerial para
os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, consultado o
Conselho Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do
Álcool.
A correlação entre as competências de cada Subcomissão e o acompanhamento, monitorização
e avaliação das ações do PARCAD 2013-2016 consta do quadro 1.
QUADRO 1 - CORRELAÇÃO ENTRE SUBCOMISSÕES E DOMÍNIOS, ÁREAS E AÇÕES DO PLANO DE AÇÃO
SUBCOMISSÃO
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO
COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E FORMAÇÃO
INFORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
PREVENÇÃO, RRMD, TRATAMENTO E
REINSERÇÃO

DOMÍNIO OU ÁREA
Gestão do Plano - Avaliação
Áreas Transversais – Relações Internacionais e
Cooperação
Áreas Transversais – Formação e Comunicação
Áreas Transversais – Informação e Investigação
Domínio da Procura – tipos de intervenção, cruzando
com o ciclo de vida e contextos, incluindo Medidas
Estruturantes (PORI e Rede de Referenciação). Não
inclui a Intervenção em Dissuasão
Domínio da Procura – só Intervenção em Dissuasão

DISSUASÃO DAS TOXICODEPENDÊNCIAS
INTERVENÇÃO EM CONTEXTOS ESCOLAR E
Domínio da Procura - com exclusão da Dissuasão,
UNIVERSITÁRIO, LABORAL, RECREATIVO E
cruzando o Ciclo de Vida e Contextos
5
RODOVIÁRIO
REDUÇÃO DA OFERTA DE SUBSTÂNCIAS
Domínio da Oferta – Ilícitas e NSP e Jogo on-line ilegal
ILÍCITAS
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OFERTA DE
Domínio da Oferta – Lícitas (inclui Álcool,
SUBSTÂNCIAS LÍCITAS
Medicamentos e Anabolizantes)
Ação da competência da COMISSÃO TÉCNICA DO CONSELHO INTERMINISTERIAL PARA OS PROBLEMAS DA
DROGA, DAS TOXICODEPENDÊNCIAS E DO USO NOCIVO DO ÁLCOOL:
Ficam de fora
Domínio da Oferta – Jogo
Gestão do Plano - Orçamento
Tema Transversal Informação e Investigação (“Implementação de respostas céleres no contexto de
tendências emergentes”) – esta ação não está afeta à Subcomissão Informação e Investigação
Tema Transversal - Qualidade

AÇÕES
126 a 128, 132 a 134
90 a), 105 a 121, 127
94 a 104, 127
79 a 81, 85 a 89, 90 b), 127
1 a 6, 8, 12 a 29, 82, 83, 84,
127
7, 9, 10, 11, 116, 125, 127
1 a 6, 8, 12 a 29, na ótica das
Intervenções em Contextos,
127
30 a 64, 78, 127
65 a 74, 127
129
75 a 78
131
91
122 a 125

Numa ótica de economia de recursos, e à semelhança do ocorrido aquando da elaboração do
PNRCAD 2013-2020 e do PARCAD 2013-2016, a Subcomissão Prevenção, Redução de Riscos e
Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção e a Subcomissão Intervenção em Contextos
Escolar e Universitário, Laboral, Recreativo e Rodoviário trabalharam em conjunto no
acompanhamento e monitorização do Plano de Ação.

5 Em 2014 foi decidido pela Comissão Técnica do Conselho Interministerial a reestruturação de algumas subcomissões, nomeadamente as
Subcomissões referentes aos contextos e aos tipos de intervenção. Internamente no SICAD foi acordado trabalhar e agregar os dados dos
diferentes parceiros destas duas subcomissões, dado que grande parte das entidades e/ou elementos nelas representados serem comuns às
Subcomissões Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção (PRRMDTR) e Intervenção em Contextos
Escolar e Universitário, Laboral, Recreativo e Rodoviário. Assim, no âmbito da Subcomissão Intervenção em Contextos optou-se por solicitar
a informação apenas aos elementos que não constavam das duas Subcomissões, procurando evitar duplicação de pedidos/respostas. Para a
recolha de contributos para a monitorização do Plano a partir de 2014, os elementos desta Subcomissão foram previamente contactados
telefonicamente no sentido de enviarem os dados referentes a 2015, sendo posteriormente enviados os e-mails com as grelhas. Esta forma
de contato já tinha sido utilizada nos anos anteriores, tendo-se revelado mais eficaz relativamente à qualidade dos dados solicitados,
aquando do seu reenvio. As respostas recebidas foram reenviadas à Coordenadora da Subcomissão PRRMDTR, de modo a poderem ser
integradas e trabalhadas em conjunto quer na produção do Relatório Anual – Respostas e Intervenções no âmbito dos Comportamentos
Aditivos e das Dependências, quer da monitorização interna do Plano.
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Metodologia

A implementação do modelo de acompanhamento e monitorização contínua do PARCAD
iniciou-se em 2014 com uma reflexão sobre o formato das Subcomissões em sede da
Subcomissão Acompanhamento e Avaliação, presidida pelo Coordenador Nacional, a qual reúne
os Coordenadores das restantes subcomissões. Este relatório está construído a partir dos
contributos das Subcomissões do Conselho Interministerial para os Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, que monitorizam de forma continuada o
cumprimento do Plano de Ação. Os contributos das Subcomissões setoriais revestem a forma
de relatórios, conforme estabelecido em reunião da Subcomissão Acompanhamento e Avaliação
e constam de documento autónomo.
Em complemento à informação reportada pelas Subcomissões, quando insuficiente ou omissa,
foram consultados os Relatórios Anuais 2013, 2014, 2015 e 2016 sobre a Situação do País em
Matéria de Drogas e Toxicodependências, os Relatório Anuais sobre a Situação do País em
Matéria de Álcool 2014, 2015 e 2016, e os Relatórios de 2014, 2015 e 2016 Respostas e
Intervenções no âmbito dos CAD. De forma supletiva e casuística foi igualmente recolhida
informação constante dos Relatórios de Atividades das entidades competentes para as áreas
setoriais em causa.
Esta avaliação interna analisa e incorpora os resultados de relatórios, estudos e inquéritos
relevantes para a análise da situação em matéria de comportamentos aditivos e dependências
elaborados tanto pelo SICAD como por outras entidades competentes e centros de investigação,
de entre os quais se destaca o IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na
População Geral, Portugal 2016/17 - Relatório Final, indispensável para a avaliação de algumas
das metas estabelecidas no PNRCAD para 2016.
Com a monitorização e avaliação interna do PARCAD pretendeu-se fazer uma avaliação crítica
do cumprimento dos objetivos e ações estabelecidos para os 4 anos do ciclo estratégico 20132016, conhecer os principais indicadores de produção e de qualidade, os resultados das
intervenções, programas e projetos a nível local, regional e nacional, bem como as áreas
lacunares em matéria de comportamentos aditivos e dependências, formulando a partir daí as
recomendações para o próximo ciclo estratégico face aos resultados dessa avaliação e aos
desafios que se colocam, tendo em conta também as tendências observadas.
Importa sublinhar que a monitorização e avaliação interna realizada no âmbito das
Subcomissões, não se esgota na monitorização e avaliação contínua feita ao longo do ciclo
estratégico. Ao longo deste período verificam-se muitas ocasiões que representam o culminar
de monitorização e avaliação pontual, de que são exemplo a apresentação anual à Assembleia
da República pelo Coordenador Nacional da situação do país em matéria de droga e
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toxicodependências, em matéria de álcool e das respostas e intervenções, a avaliação dos
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Compromissos no âmbito do FNAS, onde se incluem os processos de avaliação das ações
elencadas no PARCAD e que permitem analisar e avaliar a evolução da situação em matéria de
drogas e toxicodependência e do uso nocivo do álcool, bem como a avaliação dos vários projetos
e programas desenvolvidos no âmbito de ações elencadas no PARCAD.
Na elaboração do PNRCAD e seu plano de ação participaram cerca de 150 entidades públicas e
privadas da sociedade civil, tanto da economia social como de mercado, responsáveis ou
corresponsáveis pela implementação de ações do PARCAD e ainda instituições e indivíduos que
apresentaram contributos e sugestões no âmbito da consulta pública então efetuada. Algumas
entidades e organizações da sociedade civil participam diretamente no processo de avaliação
através da sua representação no Conselho Nacional para os Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, outras participam indiretamente, através das
muitas instâncias de participação ao nível dos projetos e programas em que estão envolvidos.
Com a Estrutura de Coordenação circunscrita aos Problemas da Droga, das Toxicodependências
e do Uso Nocivo do Álcool, a Subcomissão Acompanhamento e Avaliação ponderou em devido
tempo a monitorização e avaliação das ações que respeitam aos CAD que ainda não estão
abrangidos por aquela estrutura de coordenação. As ações que não se enquadram em nenhuma
Subcomissão foram monitorizadas e avaliadas de forma casuística, utilizando os recursos do
SICAD, em parceria com as entidades responsáveis por essas ações.
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Ambiente Externo

O contexto social e económico tem efeitos exógenos e endógenos nas condições de
implementação do Plano de Ação 2013-2016. O período em que decorreu a conceção e
aprovação do PNRCAD e do PARCAD caracterizou-se pelo contexto social e político decorrente
da crise económica internacional e nacional que resultou dos problemas inerentes às dívidas
soberanas e da recessão que lhes seguiu. Coincidiu também com a aplicação em Portugal do
Memorando de Políticas Económicas e Financeiras 6 , e pelos efeitos que as medidas de
austeridade decorrentes da aplicação desse Memorando tiveram nos orçamentos das
instituições, na prestação dos serviços públicos e nas condições de vida dos cidadãos. Num
contexto em que as necessidades dos trabalhadores e desempregados foram crescentes e
prementes, dada a insegurança social e a crise do emprego, assistiu-se a um recuo por parte do
Estado tanto nos apoios concedidos, como na sua função de mediação e regulação dos mercados
(Silva & Pereira, 2012; Valadas, 2013). Diversos estudos mostram que no escalar das dificuldades
financeiras também se agudizam os problemas emocionais, familiares e laborais (Frade, C. et al.,
2006).
No contexto específico dos comportamentos aditivos e das dependências com substância, foi
possível antes da crise encontrar empregos para toxicodependentes em recuperação sobretudo
em micro e pequenas empresas, através, entre outros, do Programa Vida-Emprego; muitos deles
conseguiram encontrar novos equilíbrios, organizar as suas vidas e assumir compromissos como
quaisquer outros cidadãos; contudo, durante a crise, muitas dessas empresas foram forçadas a
encerrar e estes trabalhadores perderam as suas ocupações e o seu sustento. Sendo uma das
características da sua doença a dificuldade de lidar com a frustração, assistimos a numerosas
recaídas entre estes doentes. Acresce que muitas pessoas, confrontadas com dificuldades
económicas, se dedicaram ao pequeno tráfico como recurso de sobrevivência.
Em contraponto, o período de vigência do PARCAD coincide parcialmente com a recuperação
económica registada em Portugal nos anos de 2015-2017, embora com um ritmo relativamente
moderado, em particular tendo em conta a severidade da contração observada nos anos
anteriores (Banco de Portugal, Dezembro 2015).
Em termos da organização institucional, a elaboração e implementação do Plano Nacional e do
seu primeiro Plano de Ação ocorreram num contexto distinto do dos anteriores ciclos
estratégicos, já que os processos de reestruturação iniciados em 2012 ao abrigo do Plano de
Redução e Melhoria da Administração Central do Estado (PREMAC) tiveram a sua consolidação

6 Assinado entre o Estado Português, o Fundo Monetário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, e seu Programa de
Assistência Económica e Financeira (PAEF), em vigor entre maio de 2011 e 30 de junho de 2014.
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implementação, em 2013 e 2014.
No quadro desse processo de reestruturação destaca-se a extinção do Instituto da Droga e da
Toxicodependência I.P. (IDT,IP) em 2012, e a criação do SICAD pelo Decreto-Lei n.º 17/2012, de
26 de janeiro, com a transferência das estruturas regionais e locais do IDT,IP para as
Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS,IP).
A consolidação desse processo de reestruturação iniciou-se a partir de 2013, verificando-se a
criação nas ARS das Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
(DICAD), que incorporam as unidades que no terreno são responsáveis pelas respostas aos
cidadãos e pelos diagnósticos de situação, e a integração das equipas e do acervo material e
imaterial das Delegações Regionais do extinto IDT,IP nas cinco ARS.
Outros processos de reestruturação aplicados na generalidade da Administração Pública tiveram
reflexos na composição e coesão das equipas, de que resultaram dificuldades na articulação com
os parceiros e disrupções nas redes formais e informais de trabalho estabelecidas.
A integração dos serviços de intervenção direta dos CAD nas ARS constituiu um fator gerador de
alguma perturbação e entropia na fluidez de articulação com outros organismos e entidades,
nomeadamente no âmbito das Medidas Estruturantes do PARCAD.
“Do ponto de vista qualitativo foram reconhecidas várias entropias na ligação entre os diferentes
níveis de interlocutores. As dificuldades foram particularmente sentidas na concretização das
medidas estruturantes definidas no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos
Aditivos e das Dependências 2013-2020 (PNRCAD), nomeadamente o Plano Operacional de
Respostas Integradas (PORI) e a Rede de Referenciação /Articulação dos Serviços no âmbito dos
CAD.”
“No contexto dos trabalhos do Grupo foi unanimemente reconhecido o esforço desenvolvido
pelos Profissionais e pelos Organismos (nomeadamente, as ARS e o SICAD) para a manutenção
dos níveis de desempenho anteriores. Foi tentada a identificação de indicadores que pudessem
refletir as consequências das alterações estruturais operadas; contudo, foi assumido que seria
impossível estabelecer um nexo de causalidade direta entre os indicadores epidemiológicos ou
outros e as alterações cujo impacto se pretendia avaliar, dada a inviabilidade de isolar o eventual
efeito de outros fatores (nomeadamente, da crise económica e social que o País atravessou e à
qual a população com CAD é particularmente vulnerável).” In Sumário Executivo.7
O papel do Coordenador Nacional está muito suportado no apoio logístico do SICAD. O SICAD
assegurava o principal veio transmissor das intervenções em saúde neste domínio – ate aí
desenvolvidas através de diferentes redes formais e também informais ao nível dos serviços
locais, regionais e nacional, verificando-se a perda de alguma capacidade de direção normativa

7 Relatório do Grupo de Trabalho criado pelo Despacho Nº 1774-B/2017, de 24 de fevereiro, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, de
junho de 2017.
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a partir de 2012, como também foi reconhecido no Relatório do Grupo de Trabalho atrás
referido:
“Os diplomas entretanto publicados, entre 2012 e 2014, com vista à regulamentação dos
novos serviços – o SICAD, as estruturas colocadas na dependência das ARS e sua articulação
– não lograram alcançar os objetivos a que se propunham, quer do ponto de vista
administrativo, quer técnico”. In Introdução8
“Modelo de governação – A indefinição quanto ao modelo de articulação entre SICAD e ARS
terá sido um dos maiores constrangimentos à implementação do figurino instituído. Realçase que, ao longo do período que decorreu desde 2012, se registaram diversas insuficiências
no processo de gestão da mudança, designadamente a ausência de reuniões entre os
líderes regionais e nacionais, no sentido de alinhamento estratégico. Portanto, a
manutenção do modelo de governação atual deverá implicar investimento num processo
de gestão da mudança mais eficaz. Por outro lado, a eventual criação de uma entidade com
autonomia administrativa e financeira que agregue todas as respostas aos problemas de
CAD deverá ser acompanhada pelo desenvolvimento de um sistema de articulação formal
com as ARS que garanta que o objetivo de integração de cuidados é assegurado”. In
Recomendações9.

PAPEL DO SICAD
A missão do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)
é promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos
comportamentos aditivos e a diminuição das dependências.
De entre as suas atribuições, o SICAD “apoia o membro do Governo responsável pela área da
saúde na definição da estratégia nacional e das políticas de redução do consumo de substâncias
psicoativas, de prevenção dos comportamentos aditivos e da diminuição das dependências e
sua avaliação”10. O Diretor-Geral do SICAD assegura, por inerência, as funções do Coordenador
Nacional para os Problemas Ligados à Droga, às Toxicodependências e ao Uso Nocivo do Álcool,
competindo-lhe, nessa capacidade, propor ao Ministro da Saúde os principais instrumentos
programáticos em matéria de droga, toxicodependências e uso nocivo do álcool 11 . Essas
atribuições conferem ao SICAD uma capacidade de motor do planeamento estratégico.
Os parceiros nacionais do SICAD compartilham responsabilidades na execução das ações do
PARCAD, cuja marca identitária é a multiplicidade e transversalidade das entidades responsáveis
que concorrem para a sua execução.

8 Idem 4.
9 Ibidem 4.
10 Alínea a) do n.º 2 do art.º 2º do Decreto-Lei n.º 17/2012, de 26 de janeiro.
11 Alínea a) do art.º 9º do Decreto-Lei nº 40/2010, de 28 de abril.
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adenda que estende o período de aplicação a 2016, concluiu que “uma parte significativa deles
tem muita influência (direta ou indireta) e um nível de interesse elevado no funcionamento e na
prossecução da missão e da visão do SICAD” (Plano Estratégico 2013-2015, SICAD, Lisboa 2013).
Extrapolando a análise de stakeholders do SICAD ao Plano de Ação, pode concluir-se também
que “uma parte significativa dos stakeholders do SICAD tem muita influência (direta ou indireta)
e um nível de interesse elevado” na visão do PNRCAD e na realização dos objetivos específicos
e implementação das ações do PARCAD, dada essa relação sinergética. Daí a importância de os
parceiros contemplarem ações concretas relacionadas com o PARCAD 2013-2016 nos respetivos
Planos de Atividades, ação apenas parcialmente executada.
FIGURA 1 - AMBIENTE EXTERNO DO SICAD

Fonte: Plano Estratégico 2013-2015, SICAD, 2013
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Contextualização do Plano de Ação para a
Redução dos Comportamentos Aditivos e
das Dependências 2013-2016

A experiência e o conhecimento adquiridos desde a publicação da ENLCD, em 1999 e do Plano
de Ação – Horizonte 2004, em 2001, e as parcerias estratégicas estabelecidas para a sua
implementação, constituíram fatores de alavancagem para os planos que se seguiram, tanto na
área das drogas e das toxicodependências, o Plano Nacional contra a Droga e as
Toxicodependências 2005-2012 e seus planos de ação, Plano de Ação – Horizonte 2008 e Plano
de Ação contra as Drogas e as Toxicodependências 2009-2012, como na área dos problemas
ligados ao álcool (PLA), o Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 20102012 (PNRPLA), este já concebido numa lógica de sete grandes áreas de intervenção, com metas
quantificadas a atingir até 2012 e incorporando um Plano Operacional.
O PNRCAD 2013-2020 acompanha, na sua filosofia e objetivos, alguns documentos de
importância capital, como o Plano Nacional de Saúde 2012 – 2016, a Estratégia da União
Europeia de Luta contra a Droga 2013-2020, a Estratégia da UE para apoiar os Estados-Membros
na redução dos problemas ligados ao álcool e a Estratégia Global da Organização Mundial de
Saúde para reduzir o uso nocivo do álcool, operacionalizada na região Europa pelo Plano de Ação
Europeu em matéria de Álcool para o período 2012-2020.
A ambição deste Plano não se limita aos importantes problemas de Saúde Pública relacionados
com as substâncias ilícitas, ou com o álcool; de forma inovadora prioriza a focalização no cidadão
abrindo horizontes para a abordagem de outros comportamentos aditivos e dependências com
ou sem substâncias. As novas temáticas afloradas são as (NSP), o abuso de medicamentos e
anabolizantes e o jogo.
O PNRCAD é um reforço importante no domínio das políticas de saúde, uma vez que as
problemáticas associadas aos CAD encerram riscos e custos aos quais é importante fazer face,
pelas repercussões e impacto que têm na vida dos indivíduos, das famílias e da sociedade. É
composto por dois grandes domínios, o da Procura e o da Oferta, abordados de forma
equilibrada; por duas medidas estruturantes, o Plano Operacional de Respostas Integradas
(PORI) e a Rede de Referenciação/Articulação no Âmbito dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências; por quatro Áreas Transversais, Informação e Investigação, Formação e
Comunicação, Relações Internacionais e Cooperação, e Qualidade, e ainda uma área de Gestão
de Plano, que compreende a Coordenação, o Orçamento e a Avaliação, tal como apresentado
graficamente na figura 2.
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FIGURA 2 - DIAGRAMA DO PNRCAD 2013-2020

Fonte: Plano Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016, SICAD, 2013

O PNRCAD define quarenta e dois (42) indicadores para sete (7) metas globais, a atingir no final
de cada um dos dois ciclos de referência, 2016 e 2020. Está alinhado com o Plano Nacional de
Saúde, e alguns dos seus programas nacionais, designadamente Programa Nacional para a
Infeção VIH/SIDA, Programa Nacional para a Tuberculose, Programa Nacional para a Prevenção
e Controlo do Tabagismo, Programa Nacional das Hepatites Virais, Programa Nacional para a
Saúde Mental, e com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, traduzido no
estabelecimento de algumas das metas específicas fixadas em função de metas desses
Programas Nacionais e com a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, entretanto
terminada e substituída pelo PENSE 2020.
No ciclo 2013 a 2016, o Plano Nacional é operacionalizado por um Plano de Ação que contempla
cento e trinta e quatro (134) ações agrupadas de acordo com os trinta e seis (36) objetivos
específicos que se inscrevem nos cinco (5) objetivos gerais do PNRCAD.
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No quadro 2 apresenta-se a síntese do PARCAD 2013-2016.
QUADRO 2 - QUADRO SÍNTESE DO PARCAD 2013-2016

DOMÍNIO DA PROCURA
Objetivos Gerais

Objetivos Específicos

Ações

OE1. Reduzir os comportamentos de risco associados ao consumo de
substâncias psicoativas, fornecendo as competências e informação necessárias
OE2. Evitar ou retardar a iniciação ao consumo de substâncias, identificando 1; 2; 3; 4;
precocemente padrões de comportamento desadaptativo predisponentes ao 5.
desenvolvimento de CAD, nomeadamente padrões de consumo de substâncias
psicoativas como o binge drinking e /ou embriaguez

CICLO DE VIDA

OE3. Contribuir para a prevenção da ocorrência de comportamentos de risco,
6; 7; 8; 9;
associados aos CAD, promovendo uma cultura de segurança nas escolas e na
10; 11.
comunidade, fomentando a adoção de comportamentos de saúde e bem-estar
OG1. Prevenir, dissuadir,
reduzir e minimizar os
problemas relacionados
com o consumo de
substâncias psicoativas, os
comportamentos aditivos e
as dependências

12;
14;
OE4. Desenvolver abordagens específicas de intervenção em CAD, adaptadas às
16;
necessidades e características dos cidadãos
18;
20.

13;
15;
17;
19;

OE5. Prevenir e reduzir a incidência de anomalias e perturbações de
desenvolvimento fetal causadas pelos CAD, bem como a ocorrência de
21; 22.
patologias na grávida, decorrentes do consumo de substâncias psicoativas e
medicamentos não prescritos.
OE6. Diminuir o risco de infeção por VIH/SIDA, e a vulnerabilidade a esta infeção
23; 24.
(em colaboração com o Programa Nacional para a Infeção VIH / SIDA).
OE7. Reduzir as comorbilidades associadas aos CAD

25; 26.

OE8. Reduzir as consequências tardias e o impacto das dependências com e sem
27; 28.
substância.
OE9. Reduzir a mortalidade associada ao consumo de substâncias psicoativas

29.

DOMÍNIO DA OFERTA
Objectivos Gerais

Objetivos Específicos

Ações

ILÍCITAS; NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS;

OE10. Reforçar a cooperação e a coordenação interinstitucionais, nos planos 30;
32.
estratégico e operacional;

OG2. Reduzir a
disponibilidade das drogas
ilícitas e das novas
substâncias psicoativas
(NSP) no mercado, através
da prevenção, dissuasão e
desmantelamento das redes
de tráfico de drogas ilícitas,
em especial do crime
organizado, intensificando a
cooperação judiciária,
policial e aduaneira, a nível
interno e internacional, bem
como a gestão das
fronteiras.

31;

33; 34;
35; 36;
OE11. Reduzir a produção, o tráfico e consequentemente a oferta de drogas
37; 38;
ilícitas e de novas substâncias psicoativas.
39; 40;
41; 42.
OE12. Contribuir para assegurar um nível elevado e equivalente de controlo ao
43; 44;
longo da fronteira externa da UE, nomeadamente no espaço transatlântico e
45; 46;
euroafricano, como forma de melhorar a prevenção da entrada de drogas
47; 48.
ilícitas e de novas substancias psicoativas no território da União Europeia.
OE13. Prevenir o desvio de precursores e pré-precursores de drogas ilícitas e de
49;
outras substâncias químicas associadas ao seu fabrico, importadas para a União
51.
Europeia.

50;

OE14. Reforçar a cooperação e a coordenação com os organismos e agências
52.
internacionais e europeias competentes.
OE15. Reforçar a cooperação judiciária no âmbito europeu.
OE16. Reforçar a intervenção dos Serviços de Informações, bem como
cooperação entre os Serviços de informações e outras entidades nacionais
internacionais em matéria de identificação de fenómenos, agentes
tendências, a montante das instâncias judiciais, com o objetivo de reduzir
incidência dos mesmos.

53;
55.

54;

a
e
e 56.
a

OE17. Explorar as eventuais ligações entre a produção e o tráfico de droga e o
57.
financiamento do terrorismo
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OE18. Aumentar a atividade de prevenção na área da criminalidade associada a 58;
60.
droga, mormente no branqueamento de capitais;

59;

OE19. Aumentar a formação e o conhecimento para os serviços de aplicação da
61.
lei.

ÁLCOOL; MEDICAMENTOS
E ANABOLIZANTES;

OG3. Garantir que a
disponibilização, venda e
consumo de substâncias
psicoativas lícitas no
mercado, seja feita de
forma segura e não indutora
de uso/consumo nocivo

JOGO

OE20. Prevenção e controlo da entrada e circulação de estupefacientes, bem 62;
64.
como de outras substâncias ilícitas em meio prisional

OG4. Proporcionar
oportunidades de jogo legal
e seguro, e não indutor de
comportamento aditivo

63;

OE21. Garantir que a disponibilização, venda, acesso e consumo de álcool no
65; 66;
mercado, seja feita de forma segura e não indutora de uso/consumo de risco e
67; 68;
nocivo, através da educação, de regulação, regulamentação e fiscalização
69; 70.
adequadas
OE22. Contribuir para o uso racional dos medicamentos e anabolisantes em 71; 72;
articulação com as entidades responsáveis
73; 74.
OE23.Proporcionar oportunidades de jogo legal e seguro, e não indutor de
75; 76;
comportamento aditivo, através de legislação, regulamentação e fiscalização
77; 78.
adequadas

TEMAS TRANSVERSAIS
Um objetivo geral (OG5) desdobrado em cinco Temas Transversais: Assegurar a qualidade dos
serviços prestados aos cidadãos e a sustentabilidade das políticas e intervenções através da
criação de conhecimento, da capacitação dos profissionais, da comunicação e da cooperação
internacional.
Objetivos Gerais

Objetivos Específicos

Ações

INFORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO

OE24. Investir na recolha normalizada de dados e no desenvolvimento de
indicadores cientificamente comprovados a nível europeu e internacional, 79; 80; 81.
que sejam relevantes para as políticas adotadas
OE 25. Promover uma cultura de registo, de monitorização e de avaliação das
intervenções, baseada em metainformação comum e em instrumentos
próprios para o diagnóstico da situação, monitorização e avaliação de 82; 83; 84.
intervenções, e uma cultura de partilha dos resultados, por forma a promover
a maior eficácia na sua utilização

OG5.1. Consolidar a
infraestrutura de
conhecimentos e proceder a
OE26. Promover a investigação e potenciar o intercâmbio e transferência de
uma análise atempada,
85; 86; 87;
conhecimentos, assegurando o reforço de sinergias e evitando duplicações
88; 89.
holística e exaustiva da
de recursos humanos e financeiros
situação
OE27. Melhorar a capacidade de deteção, avaliação e resposta rápida e eficaz
ao aparecimento de novas substâncias psicoativas e outras tendências
90; 91.
emergentes suscetíveis de pôr em risco a segurança e a saúde públicas,
privilegiando o trabalho em rede e o estreitamento da cooperação

FORMAÇÃO

OE28: Assegurar uma transmissão e aplicação mais efetiva da informação
92; 93.
para o desenvolvimento de políticas em CAD e sua avaliação

30

OG5.2. Melhorar a
qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos em
matéria de CAD,
capacitando os profissionais
dos serviços com
OE 29. Promover os conhecimentos dos intervenientes em matéria de CAD
responsabilidades na
94; 95; 96;
através da dinamização de ações de formação tendo em consideração as
operacionalização das
97; 98.
políticas e desenvolvimento diferentes etapas do ciclo de vida e contextos
das intervenções, de forma
a permitir aumentar a
qualificação e especialização
das respostas nos vários
contextos e áreas de
intervenção.

Objetivos Específicos

Ações
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QUALIDADE

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E
COOPERAÇÃO

COMUNICAÇÃO

Objetivos Gerais

OG5.3. Contribuir para a
prossecução dos objetivos
estratégicos do PNRCAD,
através da comunicação que
fomente a partilha e
disseminação da informação OE 30. Promover em tempo útil informação harmonizada e coerente que 99; 100;
contribua para a visibilidade dos resultados utilizando os instrumentos mais 101; 102;
e a visibilidade dos
adequados, adaptada aos diferentes destinatários do ciclo de vida
103; 104.
resultados das ações
empreendidas, tendo em
vista as necessidades dos
decisores políticos, dos
profissionais da área e dos
cidadãos.
OG5.4. Assegurar o
cumprimento dos
compromissos
internacionais e a
representação nacional nas
instâncias internacionais
que abordam o fenómeno
dos comportamentos
aditivos e dependências,
desenvolvendo relações de
cooperação, no âmbito dos
mecanismos bilaterais e
multilaterais existentes.
OG5.5 Assegurar a
qualidade dos serviços
prestados aos cidadãos e a
sustentabilidade das
políticas e intervenções.

OE 31. Assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais no
domínio dos CAD e a aumentar a capacidade nacional de influenciar as 105;
decisões tomadas nas instâncias europeias, internacionais e regionais de 107.
cooperação

106;

OE32. Assegurar a representação nacional em organizações multilaterais ou 108;
regionais e nas instâncias da UE, bem como noutros fora de âmbito 110;
112.
internacional

109;
111;

OE33. Desenvolver e consolidar relações de cooperação de natureza bilateral 113;
115.
ou multilateral, em matéria de CAD

114;

OE34. Promover a divulgação de projetos e de boas práticas em matéria de
116; 117.
CAD nacionais junto de outros países e organizações internacionais
OE35. Contribuir de forma decisiva para a Gestão Integrada de Fronteiras 118; 119;
assente na cooperação entre as entidades competentes de controlo
120; 121.
OE36. Assegurar a melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados aos
122; 123;
cidadãos em matéria de CAD, com base em modelos e referenciais técnicos e
124; 125.
científicos validados

GESTÃO DO PLANO

OE37. Garantir a coordenação das políticas relacionadas com os comportamentos aditivos e dependências
126; 127;
(CAD) abrangidos pelo PNRCAD, através do alargamento da Estrutura de Coordenação para os Problemas da
128.
Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool ao Jogo, aos Medicamentos e Anabolizantes.

OE 38. Garantir a adequada orçamentação dos organismos da Administração Central nas áreas do PNRCAD e 129; 130;
131.
respetivos Planos de Ação, incluindo a co-participação em programas relevantes da UE.

AVALIAÇÃO

COORDENAÇÃO

Ações

ORÇAMENTO

Objetivos Específicos

OE 39. Realizar a avaliação interna e externa do PNRCAD 2013-2020.

132; 133;
134.
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Opções Estratégicas

No ciclo estratégico 2013-2020 deu-se continuidade ao princípio da centralidade no cidadão na
perspetiva dinâmica do seu ciclo de vida, que se desenvolve ao longo das diferentes etapas do
ciclo de vida e dos contextos de pertença. Pretendeu-se disponibilizar respostas o mais
precocemente possível, dar enfoque não apenas à doença, mas promover a saúde e o bem-estar
do cidadão, visando o reforço dos vínculos familiares e sociais; a consistência e promoção das
competências pessoais e sociais do cidadão; a coerência dos contextos que enquadram as
crianças e os jovens e o desenvolvimento de tempos e espaços de qualidade que impulsionem
um desenvolvimento ótimo.
A abordagem por ciclo de vida alicerça-se numa perspetiva dinâmica e bio-psico-social, do
processo de desenvolvimento do Ser Humano, que permite direcionar e identificar períodos
críticos e focalizar mais adequadamente as estratégias e intervenções a desenvolver de acordo
com as necessidades/competências dos indivíduos manifestadas nesse processo. Foram
consideradas as seguintes etapas do ciclo de vida:
•

Gravidez e período neonatal;

•

Crianças até aos 9 anos;

•

Jovens dos 10 aos 24 anos (subetapas dos 10 aos 14; dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24
anos);

•

Adultos dos 25 aos 64 anos;

•

Adultos acima dos 65 anos.

Na definição da intervenção por ciclo de vida do cidadão, a identificação das necessidades
específicas de cada etapa foi feita tendo em conta os fatores de risco e os fatores de proteção,
numa ótica de prevenção dos comportamentos de risco e do agravamento dos determinantes
de saúde e, ainda, numa perspetiva de ganhos em saúde e em bem-estar social. Em cada ciclo
de vida, as questões do género e étnicas têm de ser tidas em conta nesta abordagem, por terem
especial relevância e impacto no ajustado desenvolvimento dos indivíduos (Feldman, 2005).
A abordagem por contextos e, dentro destes, o enfoque em termos de níveis de risco e de ciclo
de vida, acrescenta melhorias no planeamento e monitorização dos resultados conducentes à
contenção de comportamentos indutores/potenciadores de dependências. Neste Plano de
Ação, o enfoque da intervenção centrou-se nos meios Familiar, Escolar, Comunitário,
Recreativo, Laboral, Rodoviário, Prisional e Desportivo, por se constituírem como aqueles onde
a intervenção é mais pertinente e necessária.
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Os tipos de intervenção desenvolvidos para a prossecução dos objetivos e metas definidos no
domínio da Procura foram a prevenção, a dissuasão, a redução de riscos e a minimização de
danos, o tratamento e a reinserção. Dando continuidade à estratégia desenvolvida nos ciclos
anteriores de planeamento, 1999-2004 e 2005-2012, no presente Plano a opção estratégica
esteve orientada no sentido da operacionalização de intervenções globais e abrangentes,
desenvolvidas de uma forma integrada.
Globalmente pode ser inferido que foi mantida a orientação para o desenvolvimento de
respostas integradas aos cidadãos com CAD e aos seus problemas biopsicossociais associados.
As opções estratégicas no domínio da procura – centralidade no cidadão, abordagem por fase
do ciclo de vida e contextos, e dentro destes, por níveis de risco, foram plasmadas nas
intervenções desenvolvidas pelos serviços intervenientes neste Plano de Ação, mesmo num
quadro económico de marcadas limitações que acompanhou todo o ciclo em avaliação.
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Análise SWOT

O diagnóstico estratégico do processo de monitorização e avaliação através de uma análise
SWOT cruza as informações dos quatro quadrantes, Forças, Fraquezas, Oportunidades e
Ameaças, fornecendo indicações importantes para a elaboração da proposta do próximo Plano
de Ação 2017-2020.
Uma das especificidades do processo de monitorização deste Plano de Ação, que comporta 134
ações a desenvolver ao longo de um período de 4 anos por múltiplas entidades da Administração
Pública, da economia social e da economia privada, é a complexidade da recolha da informação.
Uma estratégia para usar as Forças deste processo para evitar no futuro as Ameaças passa pela
reflexão prospetiva, realizada por todos os parceiros do Plano de Ação, sobre a monitorização
contínua do Plano de Ação, de forma a apurar atempadamente a informação de todos os
parceiros, sejam da Administração Pública, sejam da Sociedade Civil.
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QUADRO 3 - ANÁLISE SWOT
FORÇAS
Uma política assente na Estrutura de
Coordenação Nacional para os
Problemas
da
Droga,
das
Toxicodependências e do Uso Nocivo
do Álcool, com boa comunicação no
âmbito dos órgãos executivos e de
consulta, que funciona como veículo
da articulação entre todos os órgãos
e membros da Estrutura e Serviços
deles dependentes.
A experiência acumulada pelas
entidades da Administração Pública e
parceiros da sociedade civil no
âmbito do planeamento estratégico e
implementação das políticas de
droga, das toxicodependências e do
uso nocivo do álcool contribuiu para
a alavancagem na execução de ações
nas novas áreas dos CAD.

OPORTUNIDADES

O reconhecimento por parte dos
parceiros das mais-valias e necessidade de
um planeamento estratégico na área de
redução dos comportamentos aditivos e
das dependências.

AMEAÇAS

Em casos pontuais, verifica-se que a
redação de ações e/ou os indicadores
elencados no Plano de Ação estão
desatualizados face a desenvolvimentos
exógenos a nível nacional e/ ou
internacional.

Fonte: SICAD, 2017
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OPORTUNIDADES-FORÇAS

FRAQUEZAS
A Estrutura de Coordenação para os
Problemas
da
Droga,
das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do
Álcool não contempla todas as áreas
abrangidas pelo Plano Nacional para a
Redução dos Comportamentos Aditivos e
Dependências e respetivo Plano de Ação.
Verificam-se
dificuldade
na
monitorização das ações do Plano, e
consequentemente na sua avaliação,
decorrentes do elevado número de
parceiros, das várias culturas de
monitorização e reporte, do défice de
inscrição das ações previstas em sede do
Plano de Ação nos respetivos Planos de
Atividades.
Importa refletir sobre a redação e/ou
formulação de algumas ações, o elevado
número de objetivos específicos e sobre a
sobre a necessidade de simplificar os
indicadores de avaliação das ações.

ESTRATÉGIAS

OPORTUNIDADES-FRAQUEZAS
ESTRATÉGIAS

Como usar as Forças para tirar
partido das Oportunidades

Como ultrapassar as Fraquezas tirando
partido das Oportunidades

Apresentação à tutela da proposta de
alargamento da Estrutura de
Coordenação Nacional para os
Problemas
da
Droga,
das
Toxicodependências e do Uso Nocivo
do Álcool aos Comportamentos
Aditivos e Dependências, aprovada
em sede da Comissão Técnica (Ação
126).

Importa repensar o modelo de avaliação
baseado na monitorização feita em sede
das Subcomissões, tendo em conta a
dificuldade em recolher informação de
algumas entidades responsáveis, a que
não será alheia a diminuição de recursos
humanos
e
alargamento
e
complexificação das respetivas tarefas.
Afigura-se indispensável recolher o
reporte dos parceiros da sociedade civil,
que não têm assento nas Subcomissões,
eventualmente de forma indireta através
das entidades da AP parceiras nas ações
em causa. É também reforçar a
necessidade de inscrição das ações
previstas em sede do Plano de Ação nos
Planos de Atividades das entidades com
compromissos nessas ações.

AMEAÇAS-FORÇAS

AMEAÇAS- FRAQUEZAS

ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGIAS

Como usar as Forças para evitar as
Ameaças

Como minimizar as Fraquezas para evitar
as Ameaças

Aproveitar a elaboração da proposta
do Plano de Ação 2017-2020 para
refletir com todos os parceiros,
eventualmente por Domínios ou
Temas Transversais, e dentro destes
por áreas de intervenção, sobre o
modelo de monitorização contínua e
avaliação dos Planos, adequação da
redação das ações e/ou reajuste dos
indicadores.

Num planeamento estratégico de 8 anos
é inevitável que sejam necessários
ajustamentos, tanto por motivos
endógenos como exógenos. Esta
dificuldade é minimizável através da
monitorização contínua do Plano de Ação
e durante o processo de avaliação, como
por exemplo através da realização de
estudos de caso, selecionados de entre
objetivos e/ou ações relacionados com
áreas
emblemáticas
ou
opções
estratégicas do próximo PNRCAD.
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Indicadores e Metas

ANÁLISE DOS INDICADORES E DAS METAS EM 2016
O PNRCAD 2013-2020 define 5 objetivos gerais, cujo alcance é medido através de 7 metas
globais, desdobradas e quantificadas em 13 metas específicas com 42 indicadores, a atingir no
final dos dois ciclos de referência, 2016 e 2020.
As 7 metas globais, desdobradas e quantificadas em 13 metas específicas, com a definição de
42 indicadores a atingir em 2016, cuja análise já foi atrás apresentada, concorrem para os 5
objetivos gerais.
As metas 2, 3, 4, 6 e 7 concorrem para o objetivo geral 1, “prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar
os problemas relacionados com os consumos de substâncias psicoativas, os comportamentos
aditivos e as dependências”.
A meta 1 concorre para os objetivos gerais 2 e 3, respetivamente, “reduzir a disponibilidade das
drogas ilícitas e das novas substâncias psicoativas (NSP) no mercado, através da prevenção,
dissuasão e desmantelamento das redes de tráfico de drogas ilícitas, em especial do crime
organizado, intensificando a cooperação judiciária, policial e aduaneira, a nível interno e
internacional, bem como a gestão das fronteiras”, e “garantir que a disponibilização, venda e
consumo de substâncias psicoativas lícitas no mercado, seja feita de forma segura e não indutora
de uso/consumo nocivo”.
A meta 5 concorre para o objetivo geral 4, “proporcionar oportunidades de jogo legal e seguro,
e não indutor de comportamento aditivo”.
A relação entre os objetivos gerais, metas e indicadores consta da figura 3.
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FIGURA 3 - RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS GERAIS, METAS E INDICADORES DO PNRCAD

Fonte: Sumário Executivo do PNRCAD 2013-2020.
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No final do 1.º ciclo estratégico do PNRCAD 2013-2020, orientado pelo PARCAD 2013-2016,
foram atingidas as metas para 23 daqueles indicadores (55%). É de referir que esta é uma leitura
minimalista, pois 19 indicadores ultrapassaram as metas quantitativas, mas consideram-se
“atingidos” pois não foram atribuídos critérios de superação aquando da elaboração do Plano,
o que se reflete também nos 4 indicadores que registaram evoluções positivas e se situaram
muito perto, embora aquém da meta quantitativa estabelecida, e que foram considerados “não
atingidos”.
O quadro 4 apresenta os valores dos indicadores atingidos em 2016 por meta específica, a par
do valor base em 2011 e do valor a atingir em 2020, para melhor contextualização.
QUADRO 4 - METAS DO PNRCAD 2013-2020

Meta 1
•

Reduzir a facilidade percebida de acesso (se desejado) nos mercados

Substâncias Psicoativas

Indicadores

Valor base

2016 (a)

2020

Colocar Portugal abaixo da atual média europeia 2 pontos percentuais em 2016 e 5 pontos percentuais em 2020
Facilidade (relativamente/muito fácil)
percebida de acesso (se desejado)

2011

Valor definido
Valor em 2016 (a)

PT: 30%
Média europeia: 29%

27%
31%
Não atingido

24%

Ecstasy

PT: 15%
Média europeia: 13%

11%
10%
Atingido

8%

Anfetaminas

PT: 14%
Média europeia: 12%

10%
7%
Atingido

7%

Cocaína

PT: 23%
EU27: 22%

20%
28%
Não atingido

17%

Heroína

PT: 18%
EU27: 13%

11%
24%
Não atingido

8%

Cannabis

ESPAD:
Estudantes 16 anos

Eurobarómetro:
15-24 anos

Reduzir em 15% até 2016 e 30% até 2020
Facilidade (fácil/muito fácil) percebida de
acesso (se desejado)

2011

Cervejas

49%

42%
44%
Não atingido

34%

Vinhos

48%

41%
40%
Atingido

34%

ECATD:
Estudantes 13-15 anos

ECATD:
Estudantes 13-15 anos
16-17 anos

Valor definido
Valor em 2016 (a)

Bebidas espirituosas

33%
70%

28%
28%
Atingido
59%
59%
Atingido

23%

49%
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Meta 2
•

Aumentar o risco percebido do consumo de substâncias psicoativas

Substâncias Psicoativas

Indicadores

Valor base

2016 (a)

2020

Colocar Portugal acima da atual média europeia 2 pontos percentuais em 2016 e 5 pontos percentuais em 2020
Perceção de risco elevado para a saúde

Eurobarómetro:
15-24 anos

2011

Consumo ocasional (uma ou duas vezes)
de cannabis

PT: 24%
EU27: 23%

25%
34%
Atingido

28%

Consumo ocasional (uma ou duas vezes)
de cocaína

PT: 65%
EU27: 66%

68%
67%
Não atingido

71%

Consumo ocasional (uma ou duas vezes)
de ecstasy

PT: 51%
EU27: 59%

61%
57%
Não atingido

64%

Consumo regular cannabis

PT: 64%
EU27: 67%

69%
74%
Atingido

72%

Perceção de risco elevado de se magoar
(fisicamente ou de outras maneiras)
ESPAD:
Estudantes 16 anos

Valor definido
Valor em 2016 (a)

Consumo de 1-2 bebidas alcoólicas quase
todos os dias

2011
PT: 25%
Média europeia: 30%

Valor definido
Valor em 2016 (a)
32%
25%
Não atingido

35%

Meta 3
•

Retardar a idade de início do consumo de substâncias psicoativas

Substâncias Psicoativas

Indicadores

Valor base

2016 (a)

2020

Diminuir o início de consumos com 13 anos ou menos em 15% até 2016 e 30% até 2020 e o início de padrões de consumo nocivo
com 13 anos ou menos em 25% até 2016 e 50% até 2020
Início dos consumos com 13 anos ou
menos

2011

Valor definido
Valor em 2016 (a)

PT: 4%
Média europeia: 3%

3,4%
3%
Atingido

2,8%

Cannabis

PT: 51%
Média europeia: 57%

43%
41%
Atingido

36%

Bebidas alcoólicas

PT: 2%
Média europeia: 2%

<1,5%
2%
Não atingido

<1%

PT: 8%
Média europeia: 12%

6%
5%
Atingido

4%

ESPAD:
Estudantes 16 anos
Tranquilizantes ou sedativos sem
prescrição médica
Ficar embriagado
Aumentar 1 ano até 2016 e 2 anos até 2020
Idade média do início dos consumos

INPG:
Pop. portuguesa 15-74
anos
(subgrupo 15-24 anos)

Valor definido
Valor em 2016 (a)

Drogas ilícitas

17 anos

18 anos
17 anos
Não Atingido

19 anos

Bebidas alcoólicas

16 anos

17 anos
17 anos
Atingido

18 anos

18 anos
19 anos
Atingido

19 anos

Medicamentos (sedativos, tranquilizantes
ou hipnóticos) c/ ou s/ receita
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17 anos
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Meta 4
Diminuir as prevalências de consumo recente (últimos 12 meses), padrões de
consumo de risco e dependência de substâncias psicoativas

Substâncias Psicoativas

Indicadores

Valor base

2016 (a)

2011

Valor definido
Valor em 2016 (a)

2020

Reduzir em 10% até 2016 e em 20% até 2020
Prevalências de consumos recentes
(últimos 12 meses)
16%

14%
13%
Atingido

13%

Cannabis

29%

26%
22%
Atingido

23%

Embriaguez

ESPAD:
Estudantes 16 anos

Prevalências de consumos recentes
(últimos 12 meses)

INPG:
Pop. portuguesa
15-74 anos

Valor definido
Valor em 2016 (a)
2,1%
4,8%
Não Atingido

1,8%

Qualquer droga ilícita

2,3%

Consumo binge (pelo menos 1 vez) *

10,8%

Consumo binge (1 + vezes por mês)

3,4%

Embriaguez (ficar a cambalear, com
dificuldade em falar, vomitar, e/ou não
recordar depois o que aconteceu)

5,1%

4,6%
5,4%
Não Atingido

4,1%

13,7%

12,3%
9,4%
Atingido

11%

Medicamentos (sedativos, tranquilizantes
ou hipnóticos)
Prevalências de consumo de risco e
dependência (últimos 12 meses)

Cannabis (CAST)
Risco moderado
Alto risco

INPG:
Pop. portuguesa
15-74 anos

2012

Bebidas alcoólicas (AUDIT)
Risco elevado / nocivo
Dependência

Bebidas alcoólicas (CAGE)
Abuso ou dependência

9,7%
9,7%
Atingido
3,1%
5,2%
Não Atingido

2012
(%) - ‰

(0,3%) - 3‰
(0,3%) - 3‰

(2,7%) - 27‰
(0,3%) - 3‰

(0,8%) - 8‰

8,6%
2,7%

Valor definido
Valor em 2016 (a)
2,7‰
2,5‰
Atingido
2,7‰
3,8‰
Não Atingido
24‰
28‰
Não Atingido
2,7‰
7,7‰
Não Atingido
7‰
10‰
Não Atingido

2,4‰
2,4‰

22‰
2,4‰

6‰
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Meta 5
•

Diminuir as prevalências de jogo de risco e dependência
Jogo

Indicadores

Valor base

2016 (a)

2012
(%) - ‰

Valor definido
Valor em 2016 (a)

2020

Reduzir em 10% até 2016 e em 20% até 2020
Prevalências de jogo (a dinheiro) de risco
e patológico (12M) (SOGS)

INPG:
Pop. portuguesa
15-74 anos

Risco (alguns problemas)

(0,3%) - 3‰

2, 7‰
12‰
Não Atingido

2, 4‰

Patológico

(0,3%) - 3‰

2, 7‰
5,7‰
Não Atingido

2, 4‰

Meta 6
•

Diminuir a morbilidade relacionada com CAD

Substâncias Psicoativas

Indicadores

Valor base

2016 (a)

2011

Valor definido
Valor em 2016 (a)

2020

Reduzir em 25% até 2016 e em 50% até 2020
Internamentos hospitalares com
diagnóstico principal hepatite ou cirrose
alcoólicas **
DGS/ACSS:
Pop. portuguesa
/Portugal Continental

Número de altas hospitalares

2 977
3017
Não atingido

3969

1985

Reduzir 3 pontos percentuais até 2016 e 6 pontos percentuais até 2020
Notificações de casos diagnosticados nos
últimos 3 anos com VIH/SIDA associadas
à toxicodependência ***

31/12/2012
9,3%

Proporção do total de casos VIH
INSA:
Pop. portuguesa

27,4%

Proporção do total de casos SIDA

Valor definido
Valor em 2016 (a)
6,3%
4,0%
Atingido
24,4%
13,8%
Atingido

3,3%

21,4%

Meta 7
•

Diminuir a mortalidade relacionada com CAD

Substâncias Psicoativas

Indicadores

Valor base

2016 (a)

2020

Reduzir para 12,5%000 até 2016 e 9,9%000 até 2020 (acompanhando as metas do PNS) ****

DGS/INE:
Pop. portuguesa
/Portugal Continental

Mortalidade padronizada por doenças
atribuíveis ao álcool

2009/2011

Valor definido
Valor em 2016 (a)

Taxa por 100 000 habitantes, idade
inferior aos 65 anos

PNS, 2009: 12,9%000
INE,2011: 12,7%000

12,5%000
10,7%000
Atingido

9,9%000

Reduzir 20% até 2016 e 56% até 2020 (acompanhando as metas da ENSR) *****
Mortalidade em acidentes de viação
relacionada com o consumo de álcool

ANSR/ INML,I.P.:
Pop. portuguesa

42

Número de condutores mortos em acidentes
de viação com uma TAS ≥ 0,5 g/l nos últimos
3 anos

2012

356

Valor definido
Valor em 2016 (a)
285
242
Atingido

157

INML,I.P:
Pop. portuguesa

Número de mortes por overdose nos
últimos 3 anos

Reduzir 3 pontos percentuais até 2016 e 6 pontos percentuais até 2020
Notificações de mortes ocorridas nos
últimos 3 anos de casos com SIDA
associados à toxicodependência
INSA:
Pop. portuguesa

Proporção do total de mortes em casos
com SIDA
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Reduzir 10% até 2016 e 20% até 2020
Overdoses fatais devido ao consumo de
drogas ilícitas

2011
127

114
100
Atingido

101

42%
40,0
Atingido

39%

31/12/2012
44,9%

(a) Ou ano mais recente com resultados disponíveis.
* O valor base foi corrigido posteriormente à elaboração do Plano e consequentemente ajustados os valores das metas para 2016 e 2020.
** Reformulação deste indicador no início do 1º ciclo de ação pois constatou-se após elaboração do Plano que o GDH 202 incluía casos não relacionados
com o álcool. Entre 2013 e 2016 os casos foram classificados de acordo com a ICD-9-CM e a partir de 2017 segundo a ICD-10-CM/PCS.
***Foram alterados os critérios de análise dos dados relativos às datas do diagnóstico: em relação à SIDA, passou a considerar-se a data de diagnóstico
deste estadio, que pode ser posterior à data inicial de diagnóstico do VIH (INSA). Os valores do ano base e das metas foram reformulados e atualizados
de acordo com os novos critérios a 30/06/2016. Os valores atingidos no final do 1º ciclo de ação, relativos aos últimos 3 anos (2014, 2015 e 2016),
foram extraídos a 30/06/2017.
**** A meta para 2016 foi definida de acordo com as metas do PNS 2012-16. Em 2015, foi feita a revisão e extensão a 2020 do PNS, tendo sido definido
um conjunto de indicadores em consonância com os indicadores ECHI - European Core Health Indicators da União Europeia. Nesta revisão e extensão
a 2020, não consta este indicador. Assim, adotou-se inicialmente a meta de 11,0%000 para 2020, tendo sido alterada para 9,9%000 após a avaliação
do 1º ciclo de ação.
***** Na altura da elaboração do Plano desconhecia-se a formulação do indicador e metas da ENSR. Optou-se inicialmente por esta formulação do
indicador e metas de redução de 20% até 2016 e de 40% até 2020, tendo esta última sido alterada para uma redução de 56% após o 1º ciclo de ação,
de modo a acompanhar a meta do PENSE 2020 relativa ao número de mortos em acidentes de viação.

A figura 4 apresenta a percentagem de indicadores atingidos para cada uma das 7 metas globais.
FIGURA 4 - RESULTADOS DAS DIMENSÕES DAS METAS GLOBAIS
PARCAD 2013-2016

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.
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DROGAS

Na área das drogas ilícitas, foram definidas 6 metas globais, desdobradas e quantificadas em 8
metas específicas com 19 indicadores, 11 (58%) dos quais foram atingidos.
FIGURA 5 - RESULTADOS DAS DIMENSÕES DAS METAS GLOBAIS PARA AS DROGAS ILÍCITAS
PARCAD 2013-2016

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.

•

Reduzir a facilidade percebida de acesso aos mercados

A maioria dos indicadores das metas relacionadas com a perceção de acesso a drogas entre
populações jovens não foram atingidos (3 em 5), constatando-se mesmo um agravamento. É de
referir que os dados relativos a 2 dos 3 indicadores não atingidos (acesso à heroína e à cocaína)
se reportam a 2014 (não se concretizou a replicação posterior do Eurobarómetro sobre estas
dimensões).
FIGURA 6 - PERCEÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO NA OBTENÇÃO DE DROGAS
ESPAD 2011/2015 E EUROBARÓMETRO 2011/2014

Relativamente Fácil / Muito Fácil

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.
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No Flash Eurobarometer – Young People and Drugs, realizado em 2014 entre os jovens europeus
de 15-24 anos, 28% e 24% dos portugueses consideravam relativamente fácil ou muito fácil
aceder a cocaína e a heroína num período de 24 horas. Face às médias europeias, os portugueses
tinham uma perceção de maior facilidade de acesso (relativamente fácil/muito fácil) à cocaína
e à heroína (médias UE de 25% e 13%). Entre 2011 e 2014 aumentou a facilidade percebida de
acesso a estas substâncias entre os jovens portugueses.
Quanto aos outros 3 indicadores, entre os alunos de 16 anos (ESPAD 2015) a cannabis
continuava a ser considerada a droga de maior acessibilidade, mantendo-se muito idêntica essa
perceção entre 2011 e 2015 (31% em 2015 e 30% em 2011 referiram ser relativamente fácil ou
muito fácil obter cannabis). Em contrapartida, diminuiu a facilidade percebida de acesso ao
ecstasy (de 15% para 10%) e às anfetaminas (de 14% para 7%). Face às médias europeias de
2015, os alunos portugueses tinham uma perceção de facilidade de acesso semelhante quanto
à cannabis, e ligeiramente inferior quanto ao ecstasy e às anfetaminas.
Apesar de não integrarem os indicadores das metas deste Plano, é de notar que no INPG
2016/17 realizado na população residente em Portugal (15-74 anos) verificou-se, em relação a
2012, uma diminuição da facilidade percebida de acesso a drogas entre os consumidores. Por
outro lado, apenas houve referências à aquisição via internet para as NSP (0,1%), sendo a
aquisição destas em lojas (após o seu encerramento) muito residual, mas ainda assim existente.

•

Aumentar o risco percebido de substâncias psicoativas

Metade (2 em 4) dos indicadores das metas sobre o risco atribuído ao consumo de drogas entre
populações jovens foram atingidos, sendo de notar a evolução positiva dos não atingidos.
FIGURA 7 - PERCEÇÃO DO RISCO PARA A SAÚDE ASSOCIADO AO CONSUMO DE DROGAS
EUROBARÓMETRO 2011/2014

Risco elevado para a saúde

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.
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Destacam-se os ganhos obtidos na atribuição de risco ao consumo de cannabis, a droga mais
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consumida em Portugal: em 2014, no Flash Eurobarometer – Young People and Drugs, 34% dos
jovens portugueses de 15-24 anos consideravam como um risco elevado para a saúde o consumo
ocasional de cannabis (24% em 2011) e 74% o seu consumo regular (64% em 2011). Também ao
nível do consumo ocasional de cocaína e de ecstasy houve evoluções positivas, apesar de não
atingidas as metas: 67% consideravam como um risco elevado para a saúde o consumo ocasional
de cocaína (65% em 2011) e 57% o consumo ocasional de ecstasy (51% em 2011). A evolução
destas perceções evidenciou, por parte dos jovens portugueses, e contrariamente à tendência
europeia, uma maior atribuição de risco elevado para a saúde em relação às várias substâncias
e tipos de consumo, com especial relevo no caso da cannabis.
Para além destes indicadores das metas do Plano, é de referir que nos alunos de 16 anos (ESPAD
2015) verificou-se uma diminuição do risco percebido do consumo de drogas: em 2015, 78%
referiram ser de grande risco o consumo regular de cannabis, 43% o seu consumo ocasional e
30% o experimentar uma ou duas vezes (79%, 48% e 34% em 2011); no caso do ecstasy e das
anfetaminas, 76% declararam ser de grande risco o seu consumo regular e 35% o experimentar
uma ou duas vezes (respetivamente 78% e 38%, e 78% e 39%, em 2011). Apesar desta evolução
menos positiva, face médias europeias, os alunos portugueses percecionavam como de maior
risco quer o consumo regular, quer o experimentar uma ou duas vezes estas substâncias.

•

Retardar a idade de início do consumo de substâncias psicoativas

Dos 2 indicadores das metas relacionadas com as idades de início dos consumos de drogas ilícitas
em populações jovens, 1 foi atingido e o outro não (manteve-se igual).
FIGURA 8 - INÍCIO DO CONSUMO DE CANNABIS

FIGURA 9 - IDADE MÉDIA DO INÍCIO DO

COM 13 ANOS OU MENOS

CONSUMO DE CANNABIS

ESPAD 2011/2015

INPG 2012/2016-17

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

Em 2015, 3% dos alunos de 16 anos (ESPAD 2015) declararam ter iniciado o consumo de
cannabis com 13 anos ou menos, verificando-se uma diminuição em relação a 2011 (4%). Aquela
proporção foi idêntica à média europeia.
Em 2016/17, na população geral de 15-24 anos (INPG 2016/17), em que é maior a probabilidade
de inícios recentes dos consumos, a cannabis apresentou uma idade média de início dos
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consumos idêntica à registada em 2012 (17 anos) e uma idade modal superior (16 anos em 2012
e 17 anos em 2016/17).

•

Diminuir as prevalências de consumo recente, padrões de consumo de risco e
dependência de substâncias psicoativas

Nesta meta global, dos 4 indicadores na área das drogas ilícitas inscritos no Plano, 2 atingiram
as metas para 2016, verificando-se um agravamento nos outros 2 indicadores.
FIGURA 10 - PREVALÊNCIAS DE CONSUMO

FIGURA 11 – CONSUMO DE RISCO MODERADO

NOS ÚLTIMOS 12 MESES

OU DE RISCO ELEVADO DE CANNABIS (CAST)

INPG 2012/2016-17

INPG 2012/2016-17

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

No contexto das populações escolares, houve uma evolução positiva na prevalência do consumo
recente de cannabis nos alunos de 16 anos (ESPAD 2015), com uma diminuição de 16% para 13%
entre 2011 e 2015, sendo mais expressiva no grupo masculino (de 18% para 14%) do que no
feminino (de 14% para 12%). Esta evolução permitiu que em 2015 Portugal se posicionasse mais
favoravelmente face à média europeia (média europeia de 13% em 2011 e 2015).
Nestas populações observaram-se evoluções positivas em outros indicadores e em vários
estudos nacionais, destacando-se a título de exemplo, o aumento da proporção dos que nunca
experimentaram qualquer droga e a diminuição do consumo recente e atual de cannabis, em
particular entre os 13 e 16 anos (ECATD-CAD, 2015).
Na população geral de 15-74 anos (IV INPG, 2016/17) e no que respeita aos 3 indicadores
inscritos no Plano, verificou-se uma evolução positiva no consumo de cannabis considerado
(CAST) de risco moderado (0,3% em 2012 e 0,25% em 2016/17) e agravamentos na prevalência
do consumo recente de qualquer droga ilícita (de 2,3% para 4,8%) e no consumo de cannabis
considerado (CAST) de risco elevado (de 0,3% para 0,38%). É de notar que o aumento do
consumo recente de qualquer droga ilícita, mais acentuado no grupo feminino e nos 25-34 anos
e 35-44 anos, deveu-se ao consumo de cannabis, pois as prevalências do consumo recente das
outras drogas, para além de bastante inferiores, de um modo geral mantiveram-se estáveis ou
até diminuíram face a 2012.
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No conjunto de 14 países europeus com estudos sobre o consumo de drogas na população geral
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(15-64 anos) realizados desde 2015, Portugal surge abaixo dos valores médios das prevalências
de consumo recente de cannabis, de cocaína e de ecstasy, as três drogas ilícitas com maiores
prevalências de consumo em Portugal. Este lugar positivo de Portugal no ranking destes países
é ainda mais favorável ao nível da população jovem e jovem adulta (15-34 anos).

•

Diminuir a morbilidade relacionada com CAD

Os 2 indicadores inscritos no Plano relacionados com as consequências do consumo de drogas
ao nível da morbilidade, e relativos à infeção por VIH e SIDA associada à toxicodependência,
tiveram evoluções bastante positivas e ultrapassaram as metas para 2016.
FIGURA 12 – NOTIFICAÇÕES DOS DIAGNÓSTICOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS COM VIH E SIDA
ASSOCIADOS À TOXICODEPENDÊNCIA
INSA (2010-12/ 2014-16)

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

Os ganhos relativos à infeção por VIH e SIDA associada à toxicodependência prosseguiram neste
ciclo de ação, como é evidenciado nos 2 indicadores do Plano: a proporção de diagnósticos nos
últimos 3 anos com infeção por VIH associados à toxicodependência foi de 4% e a de SIDA de
14% (9% e 27% em 2011). Acresce, enquanto ganhos em saúde, o envelhecimento dos
diagnosticados mais recentemente, com uma diminuição relevante de casos abaixo dos 35 anos.
Por outro lado, as prevalências de infeção por VIH entre os doentes em tratamento da
toxicodependência (ambulatório) e subgrupos de injetores mantiveram-se estáveis no último
quadriénio. Entre os injetores, as proporções de novas infeções em 2015 e 2016 foram as mais
baixas da década, embora entre os readmitidos em 2016, a proporção tenha sido superior às
dos três anos anteriores. Em relação a outras doenças infeciosas, nomeadamente as hepatites
B e C, as proporções de novas infeções não apresentaram variações relevantes.
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Diminuir a mortalidade relacionada com CAD

Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên c i as 20 1 3- 2 02 0

•

Os 2 indicadores inscritos no Plano relacionados com as consequências dos consumos ao nível
da mortalidade tiveram evoluções bastante positivas e atingiram as metas para 2016.
FIGURA 13 - MORTES POR OVERDOSE NOS

FIGURA 14 -MORTES NOS ÚLTIMOS 3 ANOS DE

ÚLTIMOS 3 ANOS

CASOS COM SIDA ASSOCIADOS À

INMLCF (2009-11/ 2014-16)

TOXICODEPENDÊNCIA
INSA (2010-12/ 2014-16)

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

Registaram-se 100 overdoses nos últimos 3 anos, correspondendo a uma redução de 21% (a
meta era de -10%), ou seja, menos 27 overdoses face ao valor base. No entanto, se nos focarmos
apenas na evolução ao longo do quadriénio 2013-2016, a tendência foi de aumento entre 2013
e 2015, com descida em 2016. As substâncias predominantes nestas overdoses continuam a ser
os opiáceos (incluindo a metadona) e a cocaína, e na grande maioria dos casos estão presentes
várias substâncias, destacando-se em associação com as ilícitas, o álcool e as benzodiazepinas.
Por outro lado, 40% das notificações de óbitos ocorridos nos últimos 3 anos em casos de SIDA
estavam associados à toxicodependência, sendo a meta para 2016 de 42%.
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ÁLCOOL

Na área do álcool, foram definidas 6 metas globais, desdobradas e quantificadas em 8 metas
específicas com 18 indicadores, 10 (56%) dos quais foram atingidos.
FIGURA 15– RESULTADOS DAS DIMENSÕES DAS METAS GLOBAIS PARA O ÁLCOOL
PARCAD 2013-2016

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.

•

Reduzir a facilidade percebida de acesso aos mercados

A maioria (3 em 4) dos indicadores sobre a perceção de acesso a bebidas alcoólicas entre
populações com idades inferiores às mínimas legais (para o consumo) foram atingidos, sendo
de notar a evolução positiva do não atingido.
FIGURA 16 – PERCEÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO NA OBTENÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
ECATD-CAD 2011/2015
RELATIVAMENTE FÁCIL / MUITO FÁCIL

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.

50

Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên c i as 20 1 3- 2 02 0

No contexto das populações escolares (ECATD-CAD, 2015), nos alunos de 13 a 15 anos diminuiu,
entre 2011 e 2015, a facilidade percebida de acesso (fácil/muito fácil) ao vinho (de 48% para
40%), às bebidas espirituosas (de 33% para 28%) e às cervejas (de 49% para 44%), embora neste
caso tenha ficado aquém da meta. Entre os alunos de 16 e 17 anos também diminuiu a facilidade
percebida de acesso às bebidas espirituosas (59% em 2015 e 70% em 2011).

•

Aumentar o risco percebido de substâncias psicoativas

O único indicador inscrito no Plano relacionado com o risco atribuído ao consumo de álcool
entre populações jovens não foi atingido, e permaneceu sem alterações face a 2011.
FIGURA 17 – PERCEÇÃO DO RISCO PARA A SAÚDE ASSOCIADO AO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
ESPAD 2011/2015
RISCO ELEVADO DE SE MAGOAR

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

No contexto das populações escolares (ESPAD, 2015), 25% dos alunos portugueses de 16 anos
considerou ser de grande risco (de se magoar fisicamente ou de outras maneiras) o consumo
diário/quase diário de 1 ou 2 bebidas alcoólicas, valor idêntico ao registado em 2011. Foi
também semelhante à média europeia de 2015.
No entanto, são de mencionar, também no âmbito deste estudo, as evoluções positivas no risco
atribuído a outros padrões de consumo: 70% considerou ser de grande risco o consumo
diário/quase diário de 4 ou 5 bebidas alcoólicas (68% em 2011) e 46% considerou ser de grande
risco tomar 5 ou mais bebidas no fim-de-semana (42% em 2011), sendo estes valores superiores
às médias europeias de 2015 (respetivamente 62% e 43%).

•

Retardar a idade de início do consumo de substâncias psicoativas

Quanto aos 2 indicadores das metas relacionadas com as idades de início dos consumos de
bebidas alcoólicas em populações jovens, foram ambos atingidos. Tal, conjugado com os
resultados positivos das perceções sobre o acesso aos mercados, poderá refletir o investimento
na implementação da legislação produzida neste ciclo, como a introdução de medidas restritivas
na disponibilização, venda e consumo, e em particular o aumento da idade mínima legal.
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FIGURA 18 – INÍCIO DO CONSUMO DE BEBIDAS

FIGURA 19– IDADE MÉDIA DO INÍCIO DO

ALCOÓLICAS E EMBRIAGUEZ COM 13 ANOS OU MENOS

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

ESPAD 2011/2015

INPG 2012/2016-17

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

Destacam-se os ganhos obtidos entre os alunos de 16 anos (ESPAD 2015), em que se verificaram
diminuições importantes do início dos consumos em idades muito precoces: entre 2011 e 2015,
o início do consumo de álcool com 13 anos ou menos passou de 51% para 41% e a experiência
de embriaguez nessas idades passou de 8% para 5%, mantendo-se estes valores inferiores às
médias europeias (47% e 8%).
Este retardar do início dos consumos também se verificou no contexto da população geral de
15-24 anos (INPG 2016/17), com a idade média do início do consumo de álcool a passar, entre
2012 e 2016/17, de 16 para 17 anos (a moda passou de 16 para 18 anos).

•

Diminuir as prevalências de consumo recente, padrões de consumo de risco e
dependência de substâncias psicoativas

Dos 7 indicadores inscritos no Plano apenas 2 registaram evoluções positivas e atingiram as
metas para 2016 - as prevalências de embriaguez nos últimos 12 meses entre os alunos de 16
anos e do consumo binge nos últimos 12 meses entre a população geral de 15-74 anos -,
verificando-se estabilidade ou aumentos nos restantes 5 indicadores no contexto da população
geral de 15-74 anos.
FIGURA 20 – PREVALÊNCIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12

FIGURA 21 – CONSUMOS DE RISCO E

MESES

DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL (AUDIT E CAGE)

ESPAD 2011/2015 E INPG 2012/2016-17

NOS ÚLTIMOS 12 MESES
INPG 2012/2016-17

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.
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No contexto da população escolar observaram-se evoluções positivas quer no indicador do
Plano - as prevalências de embriaguez nos últimos 12 meses entre os alunos de 16 anos (ESPAD
2015) diminuíram de 29% para 22% entre 2011 e 2015 -, quer em muitos outros indicadores no
âmbito de vários estudos nacionais em populações escolares. Destacam-se, a título de exemplo,
o aumento da proporção de abstinentes ao longo da vida e a diminuição das prevalências de
consumo recente e atual em idades entre os 13 e 18 anos, e em especial entre os 13 e 16 anos.
Na população geral de 15-74 anos (INPG, 2016/17), com exceção do consumo binge (pelo menos
uma vez nos últimos 12 meses) que diminui de 10,8% para 9,7%, registou-se, nos restantes
indicadores inscritos no Plano sobre os consumos recentes, uma estabilidade ou aumentos face a
2012: as prevalências de consumo binge com uma frequência mensal passaram de 3,4% para 5,1%,
as de embriaguez de 5,1% para 5,4%, e o consumo abusivo e dependência, de 0,8% para 1,0%
segundo o CAGE, e de 3,0% para 3,6% segundo o AUDIT (o consumo de risco elevado/nocivo
passou de 2,7% para 2,8% e a dependência de 0,3% para o,8%).
Os agravamentos foram mais acentuados no sexo feminino - aumentos em todos os grupos
decenais acima dos 24 anos nos indicadores sobre consumos nocivos e de abuso ou dependência
de álcool inscritos no Plano -, e na população adulta - agravamentos nos grupos decenais acima
dos 44 anos, inclusive o mais envelhecido (65-74 anos), em todos estes indicadores.
É de referir ainda que, muitas das prevalências dos consumos de álcool do INPG, 2016/17 foram
próximas às do RAHRA SEAS 2015 (população geral 18-64 anos), as quais, no âmbito deste
estudo, foram considerados das mais baixas entre os países europeus participantes.

•

Diminuir a morbilidade relacionada com CAD

O indicador inscrito no Plano relacionado com as consequências do consumo de álcool ao nível
da morbilidade teve uma evolução bastante positiva apesar de não ter atingido a meta para
2016: os internamentos hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou cirrose alcoólicas
diminuíram 24%, sendo a meta prevista de - 25%.
FIGURA 22 – INTERNAMENTOS HOSPITALARES COM DIAGNÓSTICO PRINCIPAL
HEPATITE OU CIRROSE ALCOÓLICAS*
ACSS (2011/2016)

*CID-9 - MC: 5711 e 5712
Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.
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Os ganhos relativos aos internamentos hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou
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cirrose alcoólicas traduziram-se em menos 788 internamentos, entre 2012 e 2016. Esta evolução
foi também positiva no conjunto dos internamentos hospitalares com diagnóstico principal
relacionado com o consumo de álcool 12, que reduziram de 6 927 para 5 375, apesar de, se
considerarmos também os diagnósticos secundários, estes internamentos tenham aumentado
(de 31 467 para 33 899).

•

Diminuir a mortalidade relacionada com CAD

Os 2 indicadores relacionados com as consequências dos consumos ao nível da mortalidade
atingiram as metas para 2016, sendo estas reduções resultado de decréscimos ao longo do ciclo
de ação, em ambos os sexos e diferentes etapas do ciclo de vida.
FIGURA 23 – TAXA DE MORTALIDADE

FIGURA 24 – CONDUTORES MORTOS EM

PADRONIZADA POR DOENÇAS ATRIBUÍVEIS AO

ACIDENTES DE VIAÇÃO COM UMA TAS ≥ 0,5 G/L

ÁLCOOL* (P/ 100 000 HAB., < 65 ANOS)

NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

INE (2011/ 2015)

INMLCF (2010-12/ 2014-16)

*CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

Ao nível da mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool13, em Portugal Continental, a taxa de
mortalidade padronizada para as idades abaixo dos 65 anos passou, entre 2011 e 2015, de 12,7
para 10,7 óbitos por 100 000 habitantes, verificando-se também uma diminuição acima dos 64
anos (de 55,7 para 52,5). Em Portugal, a diminuição destas mortes traduziu-se numa redução do
número de anos potenciais de vida perdidos (20 938 em 2012 e 18 368 em 2015), passando o
número médio de 13,7 anos em 2012 (13,6 nos homens e 14,0 nas mulheres) para 13,1 em 2015
(13,2 nos homens e 12,3 nas mulheres).
São de destacar também os ganhos obtidos na mortalidade em acidentes de viação, seja no
indicador inscrito no Plano - o número de condutores mortos sob influência do álcool (TAS ≥
0,5g/l) diminuiu de 356 para 242 entre os períodos 2010-2012 e 2014-2016 -, seja no total de
vítimas mortais sob influência do álcool em acidentes de viação, que decresceu de 663 para 445,
entre aqueles períodos, reflexo do investimento feito neste contexto.

12 Causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool. CID-9-MC: 291; 303; 305.0; 357.5; 425.5; 535.3; 571.0 – 571.3; 760.71; 790.3;
977.3; 980.0; 980.1; 980.9.
13 Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P..
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MEDICAMENTOS

Na área dos medicamentos, foram definidas 2 metas globais, desdobradas e quantificadas em 3
metas específicas com 3 indicadores, 2 (67%) dos quais foram atingidos.
FIGURA 25 – RESULTADOS DAS DIMENSÕES DAS METAS GLOBAIS PARA O ÁLCOOL
PARCAD 2013-2016

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.

•

Retardar a idade de início do consumo de substâncias psicoativas

Quanto aos 2 indicadores das metas relacionadas com as idades de início dos consumos de
medicamentos (tranquilizantes, sedativos ou hipnóticos) em populações jovens, um foi atingido
e outro não.
FIGURA 26 – INÍCIO DO CONSUMO DE

FIGURA 27 – IDADE MÉDIA DO INÍCIO DO

TRANQUILIZANTES OU SEDATIVOS SEM

CONSUMO DE MEDICAMENTOS

PRESCRIÇÃO MÉDICA COM 13 ANOS OU MENOS

(TRANQUILIZANTES, SEDATIVOS, HIPNÓTICOS)

ESPAD 2011/2015

INPG 2012/2016-17

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

No contexto das populações escolares, 2% dos alunos portugueses de 16 anos (ESPAD 2015),
consumiram tranquilizantes ou sedativos sem prescrição médica com 13 anos ou menos,
proporção idêntica à registada em 2011 e à média europeia de 2015.
Na população geral de 15-24 anos (INPG 2016/17), a idade média do início do consumo de
sedativos, tranquilizantes ou hipnóticos, com ou sem prescrição médica, passou, entre 2012 e
2016/17, de 17 para 19 anos (no grupo masculino de 16 para 18 anos e no feminino de 17 para
19 anos).
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•

Diminuir as prevalências de consumo recente, padrões de consumo de risco e
dependência de substâncias psicoativas

Em relação ao indicador inscrito no Plano sobre as prevalências do consumo recente de
medicamentos (sedativos, tranquilizantes ou hipnóticos) na população geral (15-74 anos), foi
atingida a meta para 2016.
FIGURA 28 – PREVALÊNCIAS DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12 MESES
INPG 2012/2016-17

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b.

Na população de 15-74 anos (INPG 2016/17), diminuiu a prevalência do consumo recente de
sedativos, tranquilizantes ou hipnóticos (de 14% em 2012 para 9% em 2016/17), mantendo-se
próxima a proporção dos que consomem este tipo de substâncias sem prescrição médica (0,5%
em 2012 e 0,6% em 2016/17). Essa diminuição verificou-se em ambos os sexos e foi transversal
a todos os grupos etários decenais, continuando este consumo a ser mais prevalente no sexo
feminino (13% nas mulheres e 6% nos homens) e a variar na razão direta das idades (3% nos 1524 anos até 18% nos 65-74 anos). Cerca de três quartos dos consumidores recentes declarou um
consumo diário deste tipo de medicamentos, 12% sentiu, nos últimos 12 meses, necessidade de
reduzir o seu consumo e 69% não consegue imaginar a vida sem o consumo destes
medicamentos (61% no grupo masculino e 73% no feminino).
A título complementar é de referir que em 2016/17, o consumo recente de esteroides
anabolizantes foi de 0,2% na população de 15-74 anos (em ambos os sexos) e de 0,3% na de 1534 anos (0,4% nos homens e 0,1% nas mulheres).
É de notar também, no contexto das populações escolares, que entre os alunos de 13 a 18 anos
(ECATD-CAD, 2015), as prevalências de consumo ao longo da vida de tranquilizantes/sedativos
sem receita médica variaram entre os 2% (13 anos) e os 6% (17 e 18 anos), e com receita médica
entre os 7% (13 anos) e os 17% (18 anos). As de painkillers e as de esteroides anabolizantes
foram iguais ou inferiores a 1% em todas as idades. Entre os alunos portugueses de 16 anos
(ESPAD, 2015), a prevalência de consumo ao longo da vida de tranquilizantes/sedativos sem
receita médica foi de 5% (7% em 2011) e a de esteroides anabolizantes inferior a 1%, ambas um
pouco inferiores às médias europeias (6% e 2%).
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JOGO

Na área do jogo, foi definida 1 meta global e 1 específica com 2 indicadores, ambos (100%) não
atingidos.
FIGURA 29 – RESULTADOS DAS DIMENSÕES DAS METAS GLOBAIS PARA O JOGO
PARCAD 2013-2016

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.

•

Diminuir as prevalências de jogo de risco e dependência

As metas relativas aos 2 indicadores inscritos no Plano sobre as prevalências de jogo de risco e
patológico na população geral (15-74 anos) não foram atingidas, verificando-se um agravamento
relevante ao nível destes indicadores.
FIGURA 30 – JOGO (A DINHEIRO) DE RISCO OU PATOLÓGICO (SOGS) NOS ÚLTIMOS 12 MESES
INPG 2012/2016-17

Fonte: SICAD, 2017a; SICAD, 2017b; Balsa et al., 2017.

Na população geral de 15-74 anos (INPG 2016/17) houve um agravamento dos problemas de
dependência (SOGS) no que respeita aos jogos de fortuna ou azar, com 1,2% da população a
apresentar alguns problemas (0,3% em 2012) e 0,6% a ter probabilidade de ser jogador
patológico (0,3% em 2012).
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Este agravamento verificou-se em ambos os sexos, embora mais acentuado no grupo feminino,
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e foi transversal a todos os grupos etários decenais, com particular relevo nos 35-44 anos e 1524 anos. Em 2016/17, estes problemas de dependência (alguns problemas ou probabilidade de
ser jogador patológico) eram mais prevalentes no sexo masculino (1,5% com alguns problemas
e 0,8% jogadores patológicos) do que no feminino (respetivamente 0,9% e 0,4%), e nos grupos
etários de 35-44 anos (1,7% com alguns problemas e 0,8% jogadores patológicos) e 45-54 anos
(respetivamente 1,6% e 0,6%).
Em 2016/17 foi também aplicado o teste PGSI que permitiu medir a severidade dos problemas
sobre a relação com o jogo nos últimos 12 meses, e em que 2,1% da população de 15-74 anos
apresentava um nível moderado de problemas, com algumas consequências negativas, e 1,0%
situações de jogo problemático com consequências negativas e perda de controlo. Também os
resultados deste teste evidenciaram uma maior prevalência de situações problemáticas com o
jogo nos homens do que nas mulheres, e nos grupos etários decenais entre os 35 e 64 anos.
Neste quadriénio foram realizados vários estudos nacionais entre populações em diversas
etapas do ciclo de vida e em diferentes contextos, com disponibilização de indicadores nas áreas
do jogo e da internet, mas que não permitem estabelecer tendências com o início do ciclo de
ação.
A título de exemplo, são de referir os recentes resultados do INPG 2016/17 sobre o uso da
internet, em que cerca de 60% da população de 15-74 anos declarou utilizar a internet e 46%
com uma frequência diária, sendo aquela prevalência e esta frequência mais elevadas entre os
mais jovens (84% e 74% entre os 15-24 anos).Quanto à dependência da internet, os resultados
do teste IAT, aplicado aos utilizadores diários, aponta para 4,7% de utilizadores ligeiramente
dependentes, 0,5% moderadamente dependentes e menos de 0,1% de utilizadores
severamente dependentes, sendo os scores de dependência moderada ou elevada mais
presentes nos jovens de 15-24 anos (respetivamente 1,5% e 0,2%).
Esta é uma leitura mais focada nos indicadores das metas do PNRCAD 2013-20, remetendo-se
para os Relatórios Anuais de 2016, o retrato mais exaustivo e holístico da situação nacional no
final deste primeiro ciclo de ação.
É também de notar a existência de heterogeneidades regionais na evolução dos vários
indicadores, as quais deverão ser tidas em linha de conta nos planeamentos loco-regionais do
próximo ciclo de ação.
Importa ainda referir que no decorrer deste processo de avaliação foram reajustadas duas metas
para 2020, no sentido de alcançar uma maior redução face ao inicialmente previsto: a
relacionada com a mortalidade padronizada por doenças atribuíveis ao álcool (passando a taxa
de 11,0%000 para 9,9%000) e a relacionada com a mortalidade em acidentes de viação relacionada
com o consumo de álcool com vista a acompanhar a meta do PENSE 2020 (passando a redução
de 40% para 56%).
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Avaliação de Processo

O Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2016
elenca 134 ações agrupadas em 39 objetivos específicos que concorrem para a prossecução dos
cinco objetivos gerais. Das 134 ações elencadas, 103 foram consideradas executadas, 18
parcialmente executadas, 6 não executadas, 6 ações não foram avaliadas por não haver
informação suficiente e 1 ação não foi considerada. Verificou-se considerada a execução de 1
ação não prevista.
Os Domínios e Temas Transversais que concorrem para os cinco objetivos gerais encontram-se
descritos graficamente na figura 31.

FIGURA 31 - DOMÍNIOS E TEMAS TRANSVERSAIS

Fonte: Sumário Executivo do PNRCAD 2013-2020.
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Essa monitorização do PARCAD não foi isenta de dificuldades, decorrentes do défice no reporte
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de informação por parte das entidades responsáveis e da dificuldade em aferir o grau de
execução, nomeadamente devido à redação de muitas ações, que não fazem referência à
dimensão quantitativa que se pretende alcançar. Frequentemente, a formulação da ação é feita
em termos de “reforço” ou “aumento” das atividades específicas a desenvolver, presume-se que
face às desenvolvidas no ciclo estratégico anterior. Mesmo no caso de ações cujos indicadores
foram reportados em termos quantitativos, uma vez que não foram definidos valores base, a
avaliação dos resultados apenas pode espelhar a execução plena das atividades.
Uma parte significativa das entidades responsáveis não inscreveu de forma explícita nos seus
Planos de Atividade as ações concretas que concorrem para o cumprimento dos compromissos
assumidos em sede do Plano de Ação, o que dificultou o processo avaliativo, em especial na
ausência de reporte específico dessas entidades, não sendo possível aferir diretamente dos
respetivos Relatórios de Atividade a realização dessas ações.
No Domínio da Procura estão elencadas 29 ações, que incluem as duas Medidas Estruturantes,
a “ implementação de uma Rede de Referenciação, enquanto sistema que regula as relações de
complementaridade e apoio técnico entre estruturas intervenientes no âmbito dos CAD,
sustentando um sistema integrado de informação interinstitucional”, e a “implementação do
PORI, promovendo o desenvolvimento de PRI, através do cofinanciamento de projetos em áreas
lacunares identificadas por diagnósticos com incidência territorial”.
Dessas 29 ações, 20 foram consideradas executadas, 7 parcialmente executadas e 1 não
executada.
A ação não executada corresponde à não implementação da Rede de Referenciação/ Articulação
no âmbito dos CAD, cuja aprovação e elaboração do Plano de Implementação e
Acompanhamento da Rede ocorreu em 2013 e 2014. Terminada a sua elaboração, não foi
possível reunir condições para a sua implementação, incluindo o interface dos sistemas de
recolha e tratamento da informação.
As 7 ações parcialmente executadas no Domínio da Procura dizem respeito à “implementação
de Mecanismos de Referenciação em resposta ao surgimento precoce de comportamentos
aditivos com ou sem substâncias”, no ciclo de vida crianças até aos 9 anos e jovens dos 10 aos
14 anos, à “divulgação de informação e sensibilização das comunidades [..] facilitando o
desenvolvimento de um clima de segurança através dos Programas Especiais” para todos os ciclo
de vida a partir dos jovens de 15 anos até aos adultos com mais de 65 anos, à “harmonização de
estratégias no âmbito da intervenção e respostas em comportamentos aditivos e dependências
no âmbito da segurança social”, para todo o ciclo de vida, à “facilitação do acesso a respostas
de Formação e Emprego” para todo os jovens dos 20 aos 24 anos e adultos dos 25 aos 64 anos,
ao “reforço da articulação entre os serviços, de modo a permitir uma intervenção integrada aos
diferentes níveis em múltiplos contextos” para o ciclo de vida gravidez e período neonatal,
englobando os contextos familiar, comunitário, laboral e prisional.
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Foram ainda avaliadas como parcialmente executadas no Domínio da Procura duas ações
relacionadas com a diminuição das comorbilidades, o “desenvolvimento das capacidades dos
serviços de tratamento na implementação de medidas de diagnóstico, terapêuticas e de
referenciação” e o “desenvolvimento de intervenções que promovam a mudança de
comportamentos nos cidadãos, incentivando-os a serem agentes proactivos na gestão da sua
saúde, por forma a reduzir o impacto dos efeitos tardios dos CAD e (co) morbilidades associadas”.
É de referir, que dos 3 indicadores definidos para a meta 6, “diminuir a morbilidade associada
com CAD”, 2 foram atingidos, não tendo sido atingido o indicador relacionado com a redução
em 25%,dos internamentos hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou cirrose alcoólicas
(CID9 – MC 5711 e 5712), que no entanto teve uma evolução bastante positiva, já que no final
de 2016 a redução foi de 24%.
No Domínio da Oferta estão elencadas 49 ações, das quais 35 na área das substâncias ilícitas e
NSP, 10 para as substâncias lícitas (6 na área do álcool e 4 na área dos medicamentos e
anabolizantes) e 4 para a área do jogo.
Relativamente às 35 ações para a área das substâncias ilícitas e NSP, 30 foram consideradas
executadas e 5 não foram avaliadas por ausência de reporte de informação. Essas ações estão
relacionadas com o “reforço da prevenção do tráfico de distribuição direta a consumidores, do
tráfico-consumo localizado e da criminalidade associada”, manutenção das ações inspetivas e
de fiscalização aos espaços ou estabelecimentos nos quais exista a suspeita de serem
disponibilizadas NSP”, “incremento da recolha de notícias e produção de informações a
montante da investigação criminal, que permita: a identificação de redes de narcotráfico e
identificação de novos modi operandi”, “desenvolvimento e reforço do n.º de ações de formação
e número de formandos, diversificando o seu objeto” e “aumento do número de buscas e
revistas, designadamente através da realização de buscas gerais e parciais bem como a
intensificação de ações com recurso a meios cinotécnicos em meio prisional”. As entidades
responsáveis pela execução de ações no domínio da oferta são variadas, e a ausência de
informação poderá estar relacionada com obstáculos decorrentes do sigilo próprio ao contexto
em que a maioria dessas ações tem lugar.
É de salientar que as dificuldades de monitorização e falhas no reporte da informação foram
expressas por todas as Subcomissões.
Na área do álcool, das 6 ações elencadas, 1 foi executada, 2 foram parcialmente executadas, a
“análise da regulamentação existente sobre comunicação comercial e marketing das bebidas
alcoólicas” e a “elaboração de proposta de regulação do acesso e das práticas de promoção de
consumo de risco (ex. Happy hour)”, 2 açãos não foram executadas, o “estudo e elaboração de
proposta

no

âmbito

da

política

de

preços”

e

o

“estudo

das

práticas

de

distribuição/comercialização e acesso de bebidas alcoólicas e implementação de regras de oferta
responsável“; a ação relativa ao “estudo para a implementação da fiscalização adequada
relativa às regras de publicidade” foi executada através de uma iniciativa de autorregulação do
setor, pelo que não foi considerada.
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Na área dos medicamentos e anabolizantes, das 4 ações elencadas, 2 foram executadas, 1 foi
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parcialmente executada e 1 não foi avaliada por não existir informação. A ação parcialmente
executada refere-se à “análise do mercado relativo ao consumo de substâncias no âmbito da
performance física e atividade desportiva recreativa” e a ação não avaliada diz respeito ao
“estudo do trabalho resultante da autorregulação a nível das atividades do desporto de
recreação”.
Na área do jogo, as 4 ações elencadas para o quadriénio 2013-2016 foram todas executadas.
São 47 as ações elencadas nos 5 Temas Transversais, das quais 41 foram consideradas
executadas, 5 parcialmente executadas e 1 não executada. Foi ainda considerada 1 ação
executada e não prevista.
No quadriénio 2013-2016, num total de 15 Ações no Tema Transversal Informação e
Investigação, foram realizadas atividades com resultados que contribuíram para 100% dessas
ações e para os 28 grupos de indicadores/ações. Quanto à taxa de execução destas 28 ações,
apenas 7% se consideram como não executadas: a Ação 84, Implementação de um sistema de
contabilidade por projetos, programas e intervenções, a fim de fornecer indicadores para a sua
avaliação financeira (apesar da realização dos testes ao SIPAFS e elaboração do manual de
utilização, não foi possível a sua entrada em produção na área dos CAD) e a Ação 92.c) Elaborar
e divulgar Relatórios Anuais sobre a Situação do País em matéria de Jogo (apesar do incremento
da informação disponibilizada sobre o jogo não foi possível a concretização deste Relatório).
Neste tema transversal foram 3 as ações consideradas parcialmente executadas, o
“desenvolvimento de procedimentos potenciadores da articulação e de incentivo à partilha
regular de informação a nível nacional e europeu”, por ter sido considerado que, apesar do
significativo investimento nesta área e das articulações parciais estabelecidas entre
universidades e laboratórios forenses, bem como a participação em projetos europeus
relacionados com esta problemática, ainda não existe uma efetiva rede nacional que integre os
vários serviços com competências relevantes nesta problemática, a “implementação de
respostas céleres no contexto de tendências emergentes”, por não ter sido possível obter o
consenso de todos os parceiros relativamente à proposta de Portaria ao abrigo do n.º 8 do art.º
5º, DL 54/2013, fundamental no âmbito da problemática das NSP, e a “elaboração e divulgação
de Relatórios Nacionais Anuais”, porque embora prevista a sua elaboração neste quadriénio,
não se concretizou a produção de um Relatório Anual - Situação do País em Matéria de Jogo. Foi
ainda considerada não executada a ação que previa a “implementação de um sistema de
contabilidade por projetos, programas e intervenções, a fim de fornecer indicadores para a sua
avaliação financeira.”
No Tema Transversal Relações Internacionais e Cooperação, e durante o quadriénio 2013-2016,
num total das 17 ações do Tema Transversal Relações Internacionais e Cooperação, 16 ações
foram consideradas executadas e 1 ação parcialmente executada. As ações implementadas
contribuíram para a execução do objetivo previsto, ainda que a sua realização não tenha sido
alcançada a 100%. A ação “centralização e divulgação de informação sobre os projetos
internacionais em matéria de CAD” foi considerada parcialmente executada porque o contato
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direto com entidades com potencial para se candidatarem aos meios de financiamento a
projetos internacionais em matéria de CAD, disseminado através do sítio web do SICAD, não se
verificou por razões diversas.
Destaca-se ainda uma ação não prevista e executada, a realização da Conferência Lisbon
Addictions 2015, em colaboração com a revista Addiction, o Observatório Europeu da Droga e
da Toxicodependência (OEDT) e a International Society of Addiction Journal Editors – ISAJE. A
Conferência Lisbon Addictions 2015 contou com mais de 600 participantes, oriundos de 56
países, abrangendo uma audiência multidisciplinar de peritos em áreas como a epidemiologia,
políticas públicas, investigação, psicofarmacologia, ciências socias e comportamentais. O evento
contou ainda com o apoio de reconhecidos parceiros internacionais, incluindo várias
organizações internacionais, que contribuíram para o reconhecimento e visibilidade
internacional do evento.
Todas as ações elencadas dos Temas Formação, Comunicação, num total de 11 ações, foram
consideradas executadas. No tema Qualidade, das 4 ações elencadas, 3 foram consideradas
executadas e 1 parcialmente executada, a “definição e planeamento dos requisitos necessários
para proceder à certificação/acreditação de programas de intervenção em CAD”.
No âmbito da Gestão do Plano – Coordenação, Orçamento e Avaliação, das 9 ações elencadas
4 foram consideradas executadas, 3 parcialmente executadas e 2 não executadas. O nível de
execução parcial reflete as dificuldades sentidas por todas as Subcomissões e pela Coordenação
Nacional relativamente à “inscrição nos Planos de Atividade das entidades competentes das
ações concretas que concorrem para o cumprimento do compromisso assumido em sede do
Plano de Ação, com uma referência explícita para as respetivas ações do Plano” e à
“identificação das verbas oriundas do OE atribuídas às entidades competentes para as atividades
relacionadas com o PNRCAD e respetivos Planos de Ação”. Mesmo no caso de verbas
correspondentes a despesas públicas diretas, as entidades responsáveis não indicarem o
respetivo montante. No que se refere às 3 ações elencadas no capítulo Avaliação, a
“implementação do modelo de acompanhamento anual e monitorização contínua do Plano de
Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências. 2013-2016” foi
considerada parcialmente executada, tendo em conta as dificuldades verificadas com a
monitorização contínua no final do ciclo; o atraso na “avaliação interna do Plano de Ação para
a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2016” e na “elaboração do Plano
de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2017-2020”, ações
consideradas não executadas, atestam a dificuldade de cumprimento dos objetivos
estabelecidos para a avaliação do plano dentro dos calendários estabelecidos.
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QUADRO 5 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PARCAD 2013-2016
Total de
Ações
Domínio da Procura

29

Domínio da Oferta

49

Substâncias Ilícitas

35

Substâncias lícitas

10

Álcool
Medicamentos e
Anabolizantes
Jogo

Executadas

Parcialmente
Executadas

20

7

Não
Avaliadas

1

Não
Consideradas

Executada e
Não Prevista

1

30

5

6

1

2

4

2

1

4

4

Temas Transversais

47

Informação e
Investigação

15

11

Formação

5

5

Comunicação

6

6

17

16

1

Qualidade

4

3

1

Gestão do Plano

9

Coordenação

3

2

1

Orçamento

3

2

1

Avaliação

3

Relações
Internacionais e
Cooperação

Não
Executadas

2

1
1

3

1

1

1

2

Total de Ações

134

102

18

6

7

1

%

100

76

13

3,8

5,2

0,7

GRÁFICO 1 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PARCAD 2013-2016
PARCAD 2013-2020 Execução Ações
7

1

6

Executadas

1

1

Fonte: SICAD, 2018
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Execução de Ações em %

5,2%
4…
1…

0

Executadas

Parcialmente
executadas
Não executadas

Parcialmente
executadas
Não executadas

Sem Informação

Sem Informação

1
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Avaliação de Resultados

No Anexo I apresenta-se uma avaliação de resultados pormenorizada por Domínios, Áreas
Transversais e Gestão do Plano, organizada de acordo com os Objetivos Gerais e Específicos
estabelecidos para as 134 Ações que constituem o PARCAD 2013-2016.
Destacam-se nos Domínios, Temas Transversais, Gestão do Plano e Avaliação, os seguintes
resultados.

DOMÍNIO DA PROCURA
Globalmente pode ser inferido que foi mantida a orientação para o desenvolvimento de
respostas integradas aos cidadãos com CAD e aos seus problemas biopsicossociais associados.
As opções estratégicas no domínio da procura – centralidade no cidadão, abordagem por fase
do ciclo de vida e contextos, e dentro destes, por níveis de risco, foram plasmadas nas
intervenções desenvolvidas pelos serviços intervenientes neste Plano de Ação, mesmo num
quadro económico de marcadas limitações que acompanhou todo o ciclo em avaliação.
No tipo de intervenção Prevenção verificou-se um incremento do número de projetos e grupos
abrangidos por intervenções preventivas de carácter universal, seletivo e indicado, tendo o
SICAD constituído o ponto focal de consolidação de sinergias entre os diferentes Ministérios, em
particular com os Ministérios da Educação e da Defesa Nacional, e no plano intraministerial
(ARS). Registou-se o incremento da articulação e qualidade das respostas, desenvolvido através
de vários tipos de intervenções em todas as etapas do ciclo de vida, em contextos institucional,
tutelar educativo/prisional e escolar. É de registar o envolvimento das populações alvo,
nomeadamente na fase do ciclo de vida dos 10 aos 24 anos
É de salientar também o acréscimo de investimento na conceptualização de novos modelos de
intervenção e o ajuste das abordagens tradicionais, em contraponto ao incremento da
acessibilidade e oferta, em particular na área do jogo e NPS, no plano internacional e nacional.
Foi assegurada a manutenção da Linha Vida – SOS Droga e de um serviço de aconselhamento,
encaminhamento e informação, com disponibilização de um serviço de email counselling.
No que respeita à prevenção do uso nocivo do álcool foram assegurados o robustecimento, a
promoção de sinergias e a potenciação mútua das atividades desenvolvidas pelos membros do
FNAS, uma plataforma integrada de resposta aos problemas ligados ao álcool, com introdução
de nova metodologia para o processo de monitorização dos compromissos subscritos.
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conhecimento do impacto dos CAD na evolução da gravidez, evidenciando os dados obtidos pela
muito boa aceitação da campanha desenvolvida com o foco nas grávidas e profissionais, e uma
adequada compreensão da mensagem que se desejou transmitir, resultado validado por estudo
científico.
No tipo de intervenção Dissuasão, verificou-se uma aposta na dinâmica de resposta integrada,
que teve por base um trabalho de articulação sistemático de planeamento, sensibilização e
informação junto dos parceiros locais, para a definição de circuitos e procedimentos,
mecanismos de cooperação interinstitucional, com evidentes ganhos em eficiência e eficácia na
manutenção e consolidação das intervenções e na aplicação da Lei;
Em consequência do trabalho de articulação desenvolvido com parceiros privilegiados na
intervenção em Dissuasão (GNR/PSP), foi possível reforçar a componente preventiva na
abordagem das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT). O aumento
exponencial do número de processos instaurados a indiciados não toxicodependentes, permitiu
identificar um maior número de consumidores de baixo risco e risco moderado, dificilmente
acessíveis por outra via que não a da descriminalização. Também o alargamento da rede de
respostas locais, numa perspetiva de trabalho integrado, multidisciplinar e convergente com os
serviços da comunidade, traduziu-se num aumento exponencial de parcerias estabelecidas
entre as CDT e os stakeholders, com vista à definição de circuitos e procedimentos, de
mecanismos de cooperação interinstitucional e de ganhos em eficácia na manutenção e
consolidação das intervenções.
Promovendo a qualificação das intervenções em CAD, foram elaborados dois documentos
orientadores no âmbito das intervenções em dissuasão - Orientações sobre os Procedimentos
Jurídico-administrativos nas CDT e Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão
(LOID). A incorporação de novas metodologias de intervenção pelas CDT, sustentada em
critérios rigorosos de avaliação, utilizando instrumentos de apoio mais eficazes e que
permitiram adequar a intervenção às necessidades e características dos indivíduos. Mais do que
conferir sustentabilidade técnica à intervenção das CDT, elas permitiram a harmonização de
práticas entre estruturas a nível nacional, assegurando a equidade e qualidade das abordagens
em dissuasão.
Destacando o papel de sinalização e intervenção precoce de situações de menores e famílias em
risco e considerando que a idade mínima para ser referenciado a uma comissão por indício de
prática de contraordenação é os 16 anos, as CDT enquanto serviços do Ministério da Saúde que
operam na área dos CAD, estando na presença de uma situação de risco, acolhem, avaliam e
sinalizam os menores de 16 anos para as estruturas competentes.
É de realçar a expressão nacional da rede de consultas especializadas de prevenção indicada,
que continua a aumentar, não sendo considerada suficiente para dar cobertura a todas as
situações.
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A nível ao tipo de intervenção RRMD, foi possível preservar a disponibilidade das respostas para
populações com níveis de risco significativo, limitando o agravamento das suas condições
biopsicossociais;
No que diz respeito ao tipo de intervenção Tratamento, continuaram a ser operacionalizadas
intervenções integradas que asseguraram as respostas aos cidadãos com uso nocivo ou
dependência de substâncias psicoativas e jogo.
No tipo de intervenção Reinserção, é de assinalar o desenvolvimento de intervenções visando a
redução das situações de pobreza e exclusão social, em função dos diagnósticos individuais e
planos individuais de inserção elaborados em conjunto com os cidadãos com CAD, ao nível da
habitação, educação e acesso às condições básicas para o exercício da cidadania.

•

Medidas Estruturantes

O Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), enquanto medida estruturante, promove
a intervenção integrada na área dos CAD, através das sinergias disponíveis por meio da
implementação de Programas de Respostas Integradas (PRI) baseados no desenvolvimento de
metodologias sustentadas e na identificação e seleção de territórios de intervenção prioritária
para o desenvolvimento, com cofinanciamento, por parte do SICAD, de projetos em áreas
lacunares identificadas por diagnósticos com incidência territorial.
O Grupo de Trabalho “para a avaliação das consequências da extinção do IDT,IP e para
elaboração de propostas fundamentadas sobre eventuais alterações ao modelo organizacional
a nível nacional”, reconhecendo embora a importância e o papel dos Centros de Respostas
Integradas (CRI) na avaliação das necessidades no âmbito do PORI, desde a atualização dos
diagnósticos territoriais e identificação das áreas lacunares ao acompanhamento, monitorização
e avaliação dos relatórios intercalares e finais dos projetos, concluiu, porém, que da intervenção
a nível regional, feita pelas DICAD, ao aplicar o modelo que define as diferentes competências e
atribuições dos vários intervenientes nas diferentes fases, resultaram constrangimentos nos
vários processos e na fluidez dos procedimentos.
No que respeita à Rede de Referenciação/Articulação no Âmbito dos Comportamentos
Aditivos e das Dependências, e tendo como prioridade a melhoria da qualidade e da eficiência
das respostas aos cidadãos com problemas relacionados com CAD, o SICAD apresentou em 2013
à tutela a proposta de uma Rede de Referenciação/Articulação entre cuidados primários,
centros de respostas integradas e unidades de internamento ou unidades hospitalares,
consoante a gravidade da dependência ou dos consumos de substâncias psicoativas. Esta Rede
de Referenciação/Articulação foi organizada como um conjunto de intervenções especializadas
que devem fomentar a articulação entre respostas, variáveis em função das características dos
recursos disponíveis, dos determinantes e condicionantes locais, regionais e nacionais e do tipo
de especificidade destes; visa também a exploração das complementaridades de modo a
aproveitar as sinergias e a otimização dos recursos permitindo a maximização da sua eficiência.

67

No âmbito regional, o acompanhamento e monitorização das atividades será da competência
Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên c i as 20 1 3- 2 02 0

das respetivas ARS, I.P.
De forma complementar, após a definição dessa rede, foi desenvolvido um documento
específico que preconiza os mecanismos de recolha e tratamento da informação, baseados no
instrumento principal de captura de informação de dados clínicos - Sistema de Informação
Multidisciplinar (SIM). No âmbito do SICAD foram efetuadas as adaptações e correções
solicitadas para a melhoria do Sistema, não tendo sido possível adaptar o mesmo para a Rede
de Referenciação existente no Ministério da Saúde, por ainda não se ter verificado a adequação
dos Sistemas geridos pela SPMS, EPE (RA 2013, 2014,2015, SICAD).
Verificou-se que no ciclo 2013-2016, a construção da Rede de Referenciação/Articulação foi
conseguida em articulação com os vários níveis de interventores, e considerada técnica e
teoricamente bem concebida (Relatório do GT criado pelo Despacho n.º 174 – B/2017, de
24/02), mas terminada a sua elaboração não foi possível reunir condições para a sua
implementação, incluindo a interface dos sistemas de recolha e tratamento da informação.

DOMÍNIO DA OFERTA
No Domínio da Oferta de substâncias ilícitas e NSP, “em relação às apreensões e detenções
efetuadas por tráfico de droga, não pode ser estabelecida uma relação linear entre o volume de
droga apreendida, número de apreensões ou número de detidos e a intensidade e recursos
alocados às operações/investigações em cada ano (Sumário Executivo, Avaliação Externa, Plano
Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012 (PNCDT), Gesaworld, SA, SICAD,
Lisboa, 2013. O objetivo geral de reduzir a disponibilidade das drogas ilícitas e das novas
substâncias psicoativas (NSP) no mercado, através da prevenção, dissuasão e desmantelamento
das redes de tráfico de drogas ilícitas, em especial do crime organizado, intensificando a
cooperação judiciária, policial e aduaneira, a nível interno e internacional, bem como a gestão
das fronteiras foi prosseguido através das 30 ações executadas, num total das 35 ações
previstas. Da execução das ações elencadas neste domínio, conforme o Anexo I, constata-se que
neste quadriénio, os órgãos de polícia criminal e as entidades responsáveis por essas ações
desenvolveram as medidas necessárias para instalar e/ou consolidar vários sistemas de
vigilância e deteção da atividade criminosa, com recurso às novas tecnologias e ferramentas
tecnologicamente avançadas, através de redes de conhecimento e partilha da informação.
Neste período foram concluídos ou entraram em pleno funcionamento os sistemas previstos de
controlo do tráfico ilícito tanto a nível nacional como a nível internacional. É também de destacar
o reforço das redes de cooperação estabelecidas entre as várias forças policiais e órgãos de
polícia criminal, sendo de relevar a grande importância das Unidades de Coordenação e
Intervenção Conjunta (UCIC) e o trabalho que naquele período foi desenvolvido em conjunto
com as autoridades policiais de outros países, bem como a intensificação da cooperação
internacional, no quadro do MAOC-N, Europol, Interpol e Eurojust, entre outras agências e
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organismos internacionais. No âmbito das ações desenvolvidas conjuntamente entre agências
nacionais e entre estas agências internacionais, que visam o reforço da vigilância e fiscalização
da fronteira externa, destacam-se aquelas que têm como alvo as fronteiras marítima e aérea.
No final do ciclo estratégico 2013-2016 o Sistema de Vigilância e Controlo da Costa (SIVICC), cuja
entidade responsável é a GNR, está instalado e em pleno funcionamento em todo o território
nacional; o Centro Nacional de Análise de Risco da AT, que visa possibilitar a identificação, tão
cedo quanto possível, de carregamentos de risco elevado está consolidado e em funcionamento,
todas as funcionalidades do Sistema de Tratamento da Declaração Aduaneira de Importação
(STADA IMP) entraram em plena produção e a operação do Sistema de Seleção Automática
(SSA), aplicado aos diversos Subsistemas Declarativos, está consolidada. A AT é a entidade
responsável por essas ações.
No quadro geoestratégico atual, os resultados do objetivo específico 17 que visa “explorar as
eventuais ligações entre a produção e o tráfico de droga e o financiamento do terrorismo”
adquirem uma importância renovada, sendo de realçar a cooperação estabelecida entre as
Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta (UCIC) e a Unidade de Coordenação
Antiterrorismo (UCAT), que estabeleceram a cooperação necessária para a avaliação da
eventual ligação entre os dois fenómenos, com a participação designadamente da PJ, a qual
esteve representada em reuniões realizadas em diversos fora internacionais que versam sobre
a temática do financiamento de terrorismo, tendentes a definir o nível de risco, de ameaça e
identificar as vulnerabilidades.
No que respeita à avaliação de resultados no domínio da oferta de substâncias lícitas
distinguem-se o álcool, cujo objetivo específico 21 visa “garantir que a disponibilização, venda,
acesso e consumo de álcool no mercado, seja feita de forma segura e não indutora de
uso/consumo de risco e nocivo, através da educação, de regulação, regulamentação e
fiscalização adequadas”, e os medicamentos e anabolizantes, contemplados no objetivo
específico 22, que visa “contribuir para o uso racional dos medicamentos e anabolisantes em
articulação com as entidades responsáveis”.
Os indicadores atingidos nas metas específicas relacionadas com o álcool mostram que a
regulamentação para o setor teve efeitos positivos no que diz respeito ao aumento da idade
legal de consumo.
Na área dos medicamentos e anabolizantes são de salientar as ações executadas,
“monitorização da Diretiva dos falsificados”, a implementação de “ações integradas de
fiscalização”. No próximo ciclo afigura-se necessário reforçar as ações e a cooperação das
entidades responsáveis no âmbito da atividade desportiva recreativa, já que para o desporto de
competição existe regulamentação própria.
No domínio da oferta, o jogo é uma atividade geradora de comportamentos aditivos e
dependências, introduzida pela primeira vez no âmbito do respetivo planeamento estratégico.
Embora o jogo de base territorial esteja regulamentado e seja fiscalizado desde há muitos anos
em Portugal, na última década surgiram novas formas de jogo e um tipo de recreação baseada
em jogo, praticada por grupos etários cada vez mais jovens, cujas bases de regulamentação e
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essa necessidade; na medida em que os resultados obtidos concorreram para atingir o objetivo
específico estabelecido, “proporcionar oportunidades de jogo legal e seguro, e não indutor de
comportamento aditivo, através de legislação, regulamentação e fiscalização adequadas”
afigura-se que no próximo ciclo devem ser elencadas ações mais ambiciosas.

TEMAS TRANSVERSAIS
A qualidade, a sustentabilidade e a inovação das políticas e intervenções só é possível através
de um processo contínuo de conhecimento. A dialética inerente à produção de conhecimento é
determinante e decisiva para o aumento da eficácia das abordagens e do alcance dos resultados
pretendidos, que se traduzem, no âmbito do presente Plano, entre outros, no aumento de
ganhos em saúde e bem-estar social das populações. Os cinco Temas Transversais, concorrem
para o robustecimento das intervenções nos domínios da procura e da oferta e para a
prossecução de medidas que assegurem a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e a
sustentabilidade das políticas e intervenções, através da criação de conhecimento, da
capacitação dos profissionais, da comunicação e das relações internacionais e cooperação
No âmbito da avaliação de resultados da Informação e Investigação, neste ciclo do planeamento
estratégico houve um significativo investimento na construção de indicadores cientificamente
comprovados, que permitiram a análise da situação nacional e comparabilidade nos contextos
europeu e internacional, quer através da melhoria da qualidade dos dados dos sistemas de
informação dos serviços com intervenção nestas áreas, quer do incremento da investigação em
linhas tradicionais e inovadoras, algumas das quais no âmbito de projetos europeus.
Ao nível dos sistemas de informação dos serviços, as melhorias foram transversais aos domínios
da redução da procura – SIM, SGIP e instrumentos de monitorização no âmbito dos projetos
PORI, entre outros – e da oferta – com destaque para os novos indicadores nos mercados de
drogas harmonizados a nível europeu –, tendo sido simultaneamente alargado o espectro de
problemáticas em análise face às novas necessidades de informação (como as NSP e os CAD sem
substância, em particular o jogo).
Paralelamente, foi reforçada e dinamizada a rede nacional de serviços fonte de dados no âmbito
do Sistema Nacional de Informação sobre Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos e
Dependências, com a integração de novos Serviços (4) e intensificada a articulação em torno de
sub-redes com interesses comuns.
Ao nível da investigação, foram replicados os estudos periódicos de projetos iniciados em anos
anteriores que permitem a análise de tendências nacionais, e alargada/aprofundada a
abordagem de novas dimensões como o consumo de outras substâncias (como por exemplo, as
NSP) e outros CAD sem substâncias (jogo, internet, etc.). Foi também feito um investimento
muito significativo em linhas de investigação inovadoras, com destaque para o desenvolvimento
de estudos em grupos populacionais considerados prioritários no PARCAD 2013-2016 em
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termos de intervenções específicas, como as grávidas e jovens, e estudos sobre a avaliação de
políticas e intervenções, seja de âmbito regional/local, seja nacional - como por exemplo, o
estudo que contribuiu diretamente para a tomada de decisão no que respeita à idade mínima
legal do consumo de álcool em Portugal e o estudo sobre os efeitos do dispositivo da intervenção
em dissuasão -, ou de âmbito europeu - como por exemplo, o estudo que permitiu o cálculo de
estimativas comparáveis a nível europeu sobre os custos das adições (tabaco, álcool, drogas e
jogo). É ainda de realçar o estudo que disponibilizou, pela primeira vez, estimativas
harmonizadas sobre o consumo de álcool ao nível europeu.
Foi também significativa a dinamização científica nestas áreas, com o alargamento da rede
nacional de investigadores na área das substâncias psicoativas e CAD (99 investigadores em
2016), o reforço da sua articulação com redes europeias e da participação em múltiplos projetos
europeus, a organização em Portugal de eventos de partilha de necessidades e competências
de investigação no domínio dos CAD – com destaque para Lisbon International Invitational
Consultation (ERANID) e da Lisbon Addictions 2015 – e a disponibilização de informação
atualizada sobre projetos de investigação realizados e em curso a nível nacional (base de dados
disponível no sítio web do SICAD).
Também houve um incremento muito relevante da investigação aplicada na área das NSP, sendo
de destacar o desenvolvimento de metodologias analíticas com vista à deteção de NSP em
amostras biológicas, a criação de uma base de dados com as estruturas e características
analíticas das NSP, e a participação em projetos europeus relacionados com esta problemática.
Com vista a melhorar a capacidade de deteção, avaliação e resposta rápida e eficaz no caso de
aparecimento de NSP, foi potenciada a articulação e partilha regular de informação ao nível
nacional e europeu, com destaque para o alargamento da rede nacional no contexto da Rede
de Alerta Rápida (OEDT) e intensificação da troca de informação, e para as articulações
estabelecidas entre universidades e laboratórios forenses ao nível nacional e europeu, apesar
de ainda não existir uma efetiva rede nacional que integre os vários serviços com competências
relevantes nesta problemática. É ainda de realçar a produção legislativa nacional que levou à
proibição da disponibilização/comercialização de NSP e a implementação de procedimentos de
monitorização dos efeitos desta legislação. Foram também implementadas respostas no
contexto de outras tendências emergentes, nomeadamente na área dos CAD sem substância
(em particular o jogo).
Por último, e com vista a assegurar uma transmissão e aplicação mais efetiva da informação
para o desenvolvimento de políticas em CAD e sua avaliação, houve várias iniciativas com vista
a aumentar o valor percebido do conhecimento produzido, entre elas, uma maior divulgação
dos resultados dos estudos – através de sessões públicas e de comunicados para os media, sob
a forma de sinopses, relatórios, comunicações e artigos científicos – e a elaboração de
recomendações para a ação com base nos resultados dos estudos desenvolvidos. Deu-se
também início à elaboração anual de uma Sinopse Estatística, Portugal (versão portuguesa e
inglesa), com alguns dos principais indicadores da evolução da situação nacional em matéria de
CAD. Foi dada continuidade à elaboração do Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de
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País em Matéria de Álcool e do Relatório Anual – Respostas e Intervenções no âmbito dos
Comportamentos Aditivos e Dependências, apresentados anualmente ao Governo e à
Assembleia da República, sendo uma referência para a monitorização e avaliação da evolução
da situação nacional e do cumprimento das metas definidas no PNRCAD 2013-2020. Os
resultados atingidos e produtos disponibilizados atestam que este Objetivo Geral foi
plenamente atingido.
No âmbito da Formação são reportadas inúmeras ações formativas desenvolvidas nos mais
diferentes contextos, mais generalistas ou incidindo sobre aspetos mais específicos. São
naturalmente de destacar as ações dirigidas a profissionais que intervêm em diferentes fases do
ciclo de vida, em contextos diversificados e a trabalhadores de várias áreas e sectores
profissionais, inseridas como módulos em cursos de âmbito mais alargado ou ministradas
isoladamente em situações pontuais. Como denominador comum na realização das ações,
destaca-se uma preocupação crescente em conceptualizar os conteúdos formativos
considerando os comportamentos aditivos e não apenas as substâncias e o consumo,
salientando-se o aumento da oferta formativa na área dos comportamentos aditivos sem
substância, concretamente o Jogo Patológico.
Relativamente ao anterior ciclo estratégico, constata-se uma maior abrangência dos temas
abordados, em concordância com as atuais competências e áreas contempladas no Plano de
Ação 2013-2016. Tendo em consideração os diagnósticos das necessidades de formação
realizados, com base nos quais se desenhou e dinamizou a oferta formativa, promoveu-se a
melhoria efetiva dos conhecimentos e das competências técnicas de profissionais de diferentes
áreas de intervenção e contextos. A constituição de bolsas de formadores em comportamentos
aditivos constitui um passo muito importante para os resultados alcançados.
No que se refere especificamente ao SICAD, tendo em vista a capacitação dos stakeholders com
responsabilidades na operacionalização das políticas e intervenções em matéria de CAD, foi
despoletado um processo de diagnóstico de necessidades de formação, interno e junto dos
parceiros do Ministério da Saúde, pois só por via de um conhecimento aprofundado do perfil
dos potenciais destinatários da formação, das suas funções e das necessidades formativas,
designadamente no âmbito da rede de referenciação, se poderia fundamentar, orientar e
planear a oferta formativa. Foram desenvolvidas pelo SICAD e DICAD/ARS, em diferentes
momentos e por solicitação de diversos parceiros, várias ações de Formação específicas,
contribuindo para suprir as necessidades nesta área, em particular das novas áreas de
intervenção.
O SICAD foi parceiro da ACSS enquanto especialista na área dos CAD, tendo nesse âmbito
construído os referenciais de formação, com base nos quais procedeu à avaliação e emissão de
pareceres técnico pedagógicos sobre os projeto formativos inseridos nas candidaturas ao
Programa Portugal 2020. Garantiu-se assim a qualidade e pertinência das abordagens de
formação apresentadas, com base em prioridades formativas previamente definidas a nível
nacional.
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Enquanto referência de conhecimento nesta área, o SICAD incentivou e facilitou a realização de
estágios curriculares e académicos, prática também desenvolvida a nível regional pelos
DICAD/ARS.
Não obstante os constrangimentos assinalados no âmbito da avaliação pela Subcomissão
Comunicação e Formação, no Tema Transversal Formação foram realizadas atividades com
resultados que contribuíram para 100% das ações, embora essa apreciação seja dificultada por
não terem sido identificados quantitativamente alguns dos indicadores e outros terem-no sido
de forma deficitária. Verificou-se o fomento de ações com vista à formação dos profissionais na
abordagem dos CAD, e em particular das novas áreas de intervenção. Pode afirmar-se
genericamente que todas as ações foram executadas, uma vez que para todas elas foram
desenvolvidas atividades no âmbito dos indicadores definidos. Havendo ainda margem de
progresso, considera-se que os resultados foram alcançados.
No que respeita à Comunicação, não obstante os constrangimentos assinalados no âmbito da
avaliação deste Tema Transversal, foram realizadas atividades com resultados que contribuíram
para 100% das ações elencadas. Tal como nas ações das outras subcomissões, a avaliação dos
resultados está dificultada, pela ausência de metas quantitativas nos indicadores.
Num contexto social onde o acesso à informação assume uma relevância muito grande, assistiuse a uma preocupação crescente na adoção e consolidação da presença na internet pelas
entidades responsáveis nas áreas dos CAD, com a divulgação de conteúdos de reconhecida
qualidade e oportunidade, estreitando a ponte entre as organizações e os utilizadores.
Verificou-se uma maior utilização por parte da maioria dos serviços públicos parceiros, cada vez
mais adaptados às mudanças dos tempos, o que traduz a importância que este veículo de
comunicação assume na atualidade. Salienta-se o aperfeiçoamento das respetivas páginas na
internet, com enfâse na divulgação de informações técnicas e de natureza científica. Verificouse também uma crescente adesão à participação institucional nas redes sociais, alargando o
espetro do público-alvo e adaptando-se às novas realidades comunicacionais. Assistimos a um
investimento grande em matéria comunicacional.
São também de salientar a realização de campanhas de comunicação e ações de sensibilização
sobre CAD, dirigidas a diferentes públicos. Com o objetivo de sensibilizar os jornalistas para a
importância que têm os conteúdos que abordam os CAD nas mensagens que a comunicação
social transmite, deu-se particular atenção à elaboração de comunicados de imprensa relativos
a eventos ou estudos produzidos, procurando enfatizar pedagogicamente os aspetos a
privilegiar na transmissão das notícias.
Foram criados e divulgados materiais que sustentam e acompanham a qualidade da intervenção
através da produção/tradução de documentos técnico normativos e/ou científicos na área dos
CAD.
Pode

afirmar-se

que os

resultados

foram

atingidos,

tal

como

os

indicadores,

independentemente de se entender que se pode e deve ir mais longe.
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das ações incluídas no PARCAD em matéria de Relações Internacionais e Cooperação têm
definido como calendário de execução o período de vigência do Plano, 2013-2016 mas são
atividades planeadas para serem prosseguidas no decorrer dos 4 anos, não se esgotando num
ano civil ou mesmo neste ciclo.
Neste quadriénio, a visibilidade externa da experiência e aptidão de Portugal em matéria da
abordagem inovadora, pragmática e coordenada dos comportamentos aditivos e dependências
foi reforçada, com uma representação ativa nas instâncias internacionais, bem como através do
desenvolvimento de ações concretas em matéria de cooperação, de que se destacam as 77
visitas de delegações estrangeiras, tanto de nível parlamentar e político, como técnico e de ONG,
a instituições e estruturas nacionais que desenvolvem as suas atividades nesta área, e ainda
apresentações sobre a política portuguesa realizadas em reuniões, fora e conferências
internacionais no âmbito das políticas públicas e outras de caráter técnico e científico.
Neste período verificou-se um elevado nível de participação de representantes nacionais nas
instâncias internacionais (União Europeia, Nações Unidas e Conselho da Europa), em
conferências e outros eventos, tendo sido desenvolvidas ações concretas em matéria de
cooperação, tanto no domínio da procura como no da redução da oferta, a nível bilateral e
multilateral, dando continuidade a iniciativas desenvolvidas anteriormente, alargando-as a
novos parceiros ou abrindo novas áreas de cooperação. Importa ainda mencionar a contribuição
de forma decisiva para a Gestão Integrada de Fronteiras assente na cooperação entre as
entidades competentes de controlo.
Estes resultados dão sucessão às recomendações da avaliação externa do PNCDT 2015-2012, no
sentido de assegurar a “manutenção das estratégias de cooperação e articulação a nível [..]
internacional e desenvolvimento da área de comunicação a nível […] internacional sobre a
política e a experiência portuguesa no âmbito dos CAD, potenciando a divulgação de boas
práticas e dos resultados obtidos”.

•

Qualidade

O SICAD continuou a investir na elaboração de linhas orientadoras para a intervenção, nos
diferentes tipos de intervenção, envolvendo na sua redação entidades com responsabilidade
direta e indireta no âmbito dos CAD. Procurou-se obter consensos o mais alargados possíveis
que facilitem boas práticas sentidas como possíveis de ser implementadas quer por técnicos
quer por responsáveis de serviços especialmente dedicados aos CAD ou outros, através da sua
inclusão do Planos de Ação de organismos/serviços de vários Ministérios e de entidades sociais
e privadas. Destaca-se a articulação com o Departamento da Qualidade em Saúde, da DGS e com
a Comissão Setorial da Saúde do IPQ, IP., no que diz respeito a entidades exclusivamente
direcionadas para as questões da qualidade.
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Com vista a assegurar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos em matéria de CAD e a
sustentabilidade das políticas e intervenções, foram produzidos diversos documentos técniconormativos neste âmbito, que se constituem como modelos e referenciais técnicos e científicos
validados, sendo de destacar os seguintes:
• Linhas de Orientação Técnica para a Intervenção em Redução de Riscos e Minimização de
Danos: competências dos interventores;
• Linhas Orientadoras para a Intervenção em Fisioterapia no âmbito dos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências;
• Segurança e Saúde do Trabalho e a Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas: Linhas
Orientadoras para a Intervenção em Meio Laboral;
• Orientações sobre Harmonização de Procedimentos Jurídico-Administrativos nas Comissões
para a Dissuasão da Toxicodependência;
• Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão;
• Linhas de Orientação de Boas Práticas para Linhas de Aconselhamento sobre Drogas;
• Linhas Gerais de Orientação à Intervenção Preventiva nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências;
• Manual de Gestão, Procedimentos e Circuitos do Cloridrato de Metadona;
• Linhas Orientadoras para o Tratamento e Reabilitação em Comunidade Terapêutica;
• CAD – Recomendações para a Intervenção em Meio Laboral – IPQ, IP, documento que foi
subscrito pelas entidades que integraram o Grupo de Trabalho coordenado pelo SICAD: ERSE,
ARS Norte, SPMS, Ordem dos Psicólogos, Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, DGS,
ACT e Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho.

GESTÃO DO PLANO
No âmbito da Gestão do Plano, no que se refere à Coordenação, foi aprovado o alargamento
da Estrutura de Coordenação para o Problema da Droga, das Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool aos Comportamentos Aditivos e Dependências, bem como o novo regulamento
da Comissão Técnica do Conselho Interministerial, que prevê a reformulação do formato das
Subcomissões, a qual foi apresentada a proposta à Tutela pelo Coordenador Nacional em 21 de
julho de 2016. Em consequência não foi possível até final do ciclo estratégico assegurar a efetiva
coordenação a nível nacional da política no âmbito dos CAD, tal como recomendado no âmbito
da avaliação externa do PNCDT.
É de destacar ainda o deficiente cumprimento da inscrição das ações do PARCAD 2013-2016 nos
Planos de Atividades anuais das entidades responsáveis, dificultando o processo de
monitorização e avaliação, em particular quando por ausência de reporte das entidades
responsáveis se tornou necessária identificar nos respetivos relatórios de Atividade a

75

correspondência entre as ações desenvolvidas por essas entidades e as ações elencadas em sede
Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên c i as 20 1 3- 2 02 0

do Plano de Ação.
O PNRCAD e o PARCAD que o operacionaliza não têm um Orçamento alocado. A execução
orçamental das atividades previstas em sede do Plano de Ação decorre dentro dos orçamentos
atribuídos às entidades responsáveis. O Plano Nacional de Redução dos Comportamentos
Aditivos e das Dependências abrange um leque muito grande de entidades responsáveis, tanto
da Administração Pública Central e Local, entidades da economia social e entidades privadas
que prosseguem fins lucrativos no âmbito das substâncias lícitas, álcool, medicamentos e
anabolizantes, e do jogo.
No ciclo 2009-2012 verificou-se a coincidência de dois Planos de Ação, o Plano de Ação Contra
as Drogas e as Toxicodependências no período 2009-212, e o Plano de Ação para a Redução dos
Problemas Ligados ao Álcool, no período 2010-2012.
Para o ciclo 2013-2016 não foi possível obter da parte de muitas das entidades responsáveis os
valores da execução orçamental neste quadriénio. A análise do apuramento do valor das
despesas públicas executadas no período 2013-2016, consta do ponto seguinte.
No âmbito da identificação e sinalização de oportunidades de fundos comunitários ou outros
fundos disponíveis, de origem nacional ou internacional para o desenvolvimento de atividades
inscritas no PNRCAD e respetivos Planos de Ação, foram identificadas oportunidades de
financiamentos utilizados na implementação de atividades inscritas no Plano de Ação 2013-2016
relacionadas com os Domínios da Procura, da Oferta e dos Temas Transversais da Informação e
Investigação e Relações Internacionais e Cooperação, destacam-se os seguintes: RARHA, Joint
Action on Reducing Alcohol Related Harm, ERANID, European Research Area Network on Ilicit
Drugs, e BISTAIRS (Brief interventions in the treatment of alcohol use disorders in relevant
settings).
O previsto levantamento das práticas existentes na EU em matéria de atribuição de verbas por
contrapartida das concessões de jogo foi feito no âmbito do trabalho desenvolvido pelas
entidades responsáveis em 2013 e 2014, de que resultou a apresentação das propostas do
conjunto de diplomas que foram publicados em abril de 2015.
No que se refere à Avaliação do Plano, a avaliação interna do PARCAD 2013-2016 foi
condicionada pelo deficiente reporte da informação no âmbito das Subcomissões da Comissão
Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do
Uso Nocivo do Álcool, pela não concretização do alargamento proposto no âmbito da Gestão do
Plano da Estrutura de Coordenação aos CAD, e pela não inscrição nos Planos de Atividade das
entidades competentes das ações concretas que concorrem para o cumprimento do
compromisso assumido em sede do Plano de Ação, com uma referência explícita para as
respetivas ações do Plano. O objetivo de realizar a avaliação interna e externa do PNRCAD 20132020 não foi atingido, o que condicionou a elaboração do Plano de Ação para a Redução dos
Comportamentos Aditivos e Dependências. 2017-2020.
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A despesa pública relacionada com droga é o valor gasto pelos governos em bens e serviços com
o objetivo de enfrentar os fenômenos das drogas ilícitas. Embora as estimativas de despesas com
a política de drogas sejam consideradas úteis, a maioria dos países não produzem orçamentos
separados relacionados a drogas como parte de suas rotinas de orçamento ordinárias. (…) Um
desafio adicional diz respeito a que os programas e atividades relacionados com drogas poderem
ser encontrados em muitos níveis diferentes da administração pública. (…) Além disso, muitas
vezes apenas uma pequena fração da despesa pública relacionada com drogas pode ser
rastreada diretamente nos documentos dos governos ou em rubricas orçamentais únicas, ou
seja, "despesas rotuladas". Os dados necessários estão embutidos em orçamentos para setores
ou programas maiores ("despesas indiretas"), o que implica a necessidade de estimativas e
métodos de modelagem para calcular as despesas indiretas. (…) Portanto, os valores dessa
despesa incorporada só podem ser estimados através de abordagens de modelagem (OEDT,
2014, página 12). Isso requer habilidades, ferramentas e técnicas de modelagem (Council of
Europe, 2017).
A estimativa precisa das despesas públicas para a implementação das iniciativas de políticas de
drogas ajuda os decisores políticos a planear intervenções relevantes e a disponibilizar os fundos
necessários às entidades responsáveis pela sua implementação. (…) as comparações entre países
relativas ao nível e composição das despesas (…) podem ser úteis para os decisores que avaliam
as políticas nacionais de drogas (OEDT de 2008).
O apuramento do valor das despesas diretas da política relativa aos comportamentos aditivos e
dependências em 2013-2016 defrontou-se com as dificuldades decorrentes de a maioria das
entidades responsáveis da Administração Pública não identificarem as verbas afetas às ações
elencadas no PARCAD, a que acresceram as alterações ocorridas a partir de 2012 na estrutura
institucional de alguns desses organismos, de que são o exemplo a extinção do IDT,IP e criação
do SICAD e integração dos serviços regionais do extinto IDT,IP nas ARS,IP, ou de alguns Serviços
autónomos integrados noutros organismos, como é o caso da Comissão Nacional para a Infeção
do VIH/SIDA, que passou a Programa Nacional para o VIH/SIDA.
Embora se apresentem as despesas diretas apuradas em matéria de drogas, toxicodependência
e uso nocivo do álcool para 2009-2012 e CAD no período 2013-2016, alerta-se para que nem os
valores desses períodos são comparáveis entre si, nem os valores apurados por entidade para
cada um desses ciclos são comparáveis, já que nalguns casos a estimativa dos cálculos difere em
cada período. Os organismos da Administração Pública constantes do quadro 6, relativo ao ciclo
2013-2016, correspondem aos organismos constantes do quadro 7 no ciclo 2009-2012, mas com
a estrutura institucional de 2016. No ciclo 2013-2016 foi acrescentada uma linha
correspondente aos compromissos subscritos no âmbito do FNAS, que não consta do quadro 6.
No seu conjunto, esses organismos são responsáveis pela implementação da maioria mais
significativa das ações do PARCAD 2013-2016. Apesar de o valor apurado no ciclo 2013-2016,
211.585.816,11€, ser inferior ao valor apurado no ciclo 2009-2012, 357.890.093,86€, salientase de novo que não é possível fazer uma comparação direta, pelas razões atrás expostas.
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um dos dois ciclos, este é um exercício útil, porque ao revelar dificuldades específicas do
processo de apuramento das despesas diretas proporciona a oportunidade de procurar soluções.
QUADRO 6 - ENCARGOS FINANCEIROS – DESPESAS DIRETAS IDENTIFICADAS DO PARCAD 2013-2016 (€) 14
ENTIDADE
SICAD
ARS Norte
ARS Centro
ARS Lisboa e
Vale do Tejo
ARS Alentejo
ARS Algarve
Compromissos
FNAS15
PCACDFA16
Programa Troca
de Seringas
Programa
Nacional para o
VIH/SIDA
PN VIH/SIDA

2013
2014
2015
2016
10.569.329,11 € 12.546.669,00 € 12.676.267,71 € 12.772.709,00 €

Total Apurado
48.564.974,82 € SICAD

N.D.
N.D.

17.033.138,00 € 14.669.482,00 € 14.881.651,00 €
N.D.
N.D.
7.266.207,00 €

46.584.271,00 € ACSS/ARS/SICAD
7.266.207,00 € ACSS/ARS/SICAD

N.D.

13.735.260,00 € 14.432.764,59 € 14.664.063,68 €

42.832.088,27 € ACSS/ARS/SICAD

N.D.
N.D.

N.D.
3.421.820,00 €

N.D.
3.371.555,00 €

N.D.
3.227.337,00 €

0€
10.020.712,00 € ACSS/ARS/SICAD

430.974,00 €

177.231,00 €

210.587,90 €

302.591,34 €

578.277,10 €
N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D

223.100,00 €

212.100,00 €

212.100,00 €

212.100,00 €

859.400,00 €

ANSR19

1.004.532,04 €

971.770,88 €

1.004.805,67 €

1.048.701,07 €

4.029.809,66 €

IPJ
ISS,IP
DGRSP

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.

0€
0€
0€

UNCTE/PJ

20

1.168.500,00

€17

1.121.384,24 €

N.D.

Ministério da
Educação18

Fonte

11.410.862,00 € 11.357.649,00 € 12.074.443,00 € 12.057.742,00 €

GNR21

258.338,38 €

211.121,00 €

184.100,85 €

230.407,56 €

PSP22

281.352,85 €

200.707,75 €

200.837,15 €

92.630,49 €

Total por ano
24.178.488,38 € 59.867.466,33 € 59.036.943,97 € 67.924.640,08 €
Total PARCAD 2013-2016

FNAS/SICAD
DGRDN

1.168.500,00 €

DGE e representante do ME
na Comissão Técnica para os
Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool
ANSR/MAI e representante
do MAI na Comissão Técnica
para os Problemas da Droga,
das Toxicodependências e do
Uso Nocivo do Álcool

UNCTE/PJ e representante da
MJ na Comissão Técnica para
46.900.696,00 € os Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool
PSP e representante do MAI
na Comissão Técnica para os
883.967,79 € Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool
GNR e representante do MAI
na Comissão Técnica para os
775.528,24 € Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool

211.585.816,11€

14 Os dados omissos não foram disponibilizados (N.D.).
15 Só 12% dos Compromissos apresentaram custos de intervenção. Deste valor, 14.000€ respeitam a compromissos subscritos por IPSS/ONG.
16 Os valores de 2013 e 2016 incluem o orçamento executado da Marinha. Estima-se que os valores apresentados representam apenas 1/3
dos custos totais. Não inclui informação relativa à execução financeira da UTITA, integrada no Hospital das Forças Armadas desde 2014.
17 Valor estimado com base no montante máximo fixado para 2016 pela Portaria 2/2016, de 29 de dezembro (valor sem IVA).
18 Inclui os valores distribuídos às Escolas para o trabalho que desenvolvem no âmbito da Educação para a Saúde (e não apenas CAD) e o
custo associado ao número de horas que cada Coordenador de Educação para a saúde de cada Agrupamento de Escolas dedica à temática.
No ano de 2016 foi incluído o valor do trabalho do Referencial de Educação para a Saúde.
19 Inclui despesas com Campanha de Natal e Ano Novo (encargos tema álcool), análises no INMLCF,IP (álcool e drogas) e equipamentos de
despistagem de drogas (kits e bolsas).
20 Valor estimado das despesas da UNCTE/PJ com base no cálculo da percentagem do número de funcionários de investigação criminal
alocados ao combate ao tráfico de droga relativamente ao total de funcionários de investigação criminal da PJ, em cada um dos anos em causa.
21 Inclui alcoolímetros quantitativos e a sua verificação periódica, bem como material para a sua reparação, manutenção e calibração, e boquilhas
para a medição de álcool no sangue.
22 Inclui alcoolímetros quantitativos e a sua verificação periódica, bem como material para a sua reparação, manutenção e calibração, e boquilhas
para a medição de álcool no sangue.
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ENTIDADE
IDT,IP/SICAD
PPDAFA
Programa Troca
de Seringas23

2009

2010

2011

2012

Total

75.287.795 €

72.067.432 €

69.392.293 €

58.351.554 €

275.099.074 €

737.908 €

631.717 €

626.587 €

528.805 €

1.996.212 €

1.937.706 €

1.847.599€

1.148.638 €

677.321 €24

5.611.364 €

873.950 €26

1.247.850 €27

CNIVIH/SIDA25
Ministério da
Educação

6.038.253 €

ANSR
IPJ

6.038.253 €

202.970 €28

150.000 €29

2.744.770 €

3.413.000 €30

3.413.000 €

1.221.791 €

1.221.791 €

760.000 €

760.000 €

IEFP, IP

3.481.242

3.611.261 €

3.819.087 €

3.599.988 €

14.511.578 €

ISS,IP

2.839.273 €32

3.016.865 €33

2.810.694 €34

1.620.808,74 €

10.287.640,74

DGRSP35

228.936,46 €

175.182,76

172.857,08 €

161.350,82 €

783.327,12 €

UNCTE/PJ

8.946.200 €

9.624.852 €

8.312.723 €

7.083.650 €

33.967.425 €

GNR

597.871 €36

329.183 €37

Total

€31
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QUADRO 7 - ENCARGOS FINANCEIROS – DESPESAS DIRETAS PACDT 2009-2012 (€)

Sem Informação

927.054 €
357.890.093,86 €

23 Na maior parte do período do PACDT 2009-2012 o Programa Troca de Seringas “Diz não a uma seringa em segunda mão” foi uma parceria entre o
Ministério da Saúde, através da Coordenação Nacional para o VIH/SIDA e a Associação Nacional de Farmácias.
24 O ano de 2012 foi um ano de restruturação do PTS, com a extinção do Alto Comissariado da Saúde e a integração da infeção do VIH/SIDA como programa
prioritário de saúde na DGS – Programa Nacional para o VIH/SIDA, o que motivou algum atraso nos processos financeiros.
25 Em 2009 foram aplicados 28.383€ correspondentes à parceria com o IDT,IP para execução da metodologia ADR nas equipas de tratamento aderentes
(rede pública), referentes à aplicação de 25.000 testes e 20.000 questionários individuais. Está excluído desse valor o tratamento dos dados.” (Relatório
Anual 2009, IDT,IP, 2010.) Muito embora a metodologia ADR tenha continuado a ser aplicada, o valor dos encargos financeiros nos anos seguintes não
é contabilizável.
26 Montante do OE atribuído a agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas que apresentaram projetos na área da promoção e educação para a
saúde, onde se inclui a prevenção de consumos.
27 Idem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Este valor corresponde a projetos específicos desenvolvidos pelas Escolas.
31 “A atuação desenvolvida pelo IEFP,IP em 2009 centrou-se na reinserção socioprofissional de pessoas com problemas de toxicodependência em
processo de recuperação, ainda que sem descurar a vertente preventiva. Corresponde na sua maioria a custos diretos com o desenvolvimento das
seguintes medidas: estágio de integração socioprofissional, prémio de integração socioprofissional, apoio ao emprego e apoio ao autoemprego”
(Relatório Anual 2009, IDT,IP, 2010).
32 Respostas sociais da área da toxicodependência; das quais, apartamentos de reinserção social 1.175.735 €, equipas de intervenção direta 1.450.101
€, respostas inovadoras 213.437€ (Relatório Anual 2009, IDT,IP, 2010).
33 A distribuição dos encargos financeiros em 2010 das respostas sociais na área da toxicodependência foi a seguinte: apartamentos de reinserção
social 1.516.027€, equipas de intervenção direta 1.352.452 €, respostas inovadoras 148.386€ (Relatório Anual 2010, IDT,IP, 2011).
34 A distribuição dos encargos financeiros em 2011 das respostas sociais na área da toxicodependência foi a seguinte: apartamentos de reinserção
social 1.454.789€ e equipas de intervenção direta 1.355.904 €. (Relatório Anual 2011, IDT,IP, 2012).
35 Valor despendido com o pessoal técnico das Alas Livres de Droga; o valor de 2009 inclui o PETS, descontinuado nos anos seguintes.
36 Inclui as seguintes rubricas, verificação anual de alcoolímetros quantitativos: 61.519,50€, aquisição de alcoolímetros quantitativos: 483.228,60€,
material para reparação e manutenção de alcoolímetros quantitativos: 37.317,78€, kits de ensaio para deteção de droga: 15.805,55€.
37 Inclui as seguintes rubricas, verificação anual de alcoolímetros quantitativos: 99.453,20€, aquisição de alcoolímetros quantitativos: 181.500€,
boquilhas para aparelhos de medição de álcool no sangue: 48.229,87€.

79

Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên c i as 20 1 3- 2 02 0

Avaliação de Impacto

O PARCAD 2013-2016 constituiu a moldura estratégica que garantiu uma linha de ação
focalizada, assegurando a implementação das medidas e intervenções nele elencadas. A
existência de um planeamento enquadrador assegurou a implicação de todas as entidades
responsáveis dentro dos objetivos e resultados definidos para o quadriénio 2013-2016, com
exceção dos segmentos não cobertos pela estrutura de Coordenação.
Essa moldura enquadradora foi especialmente importante para o desenvolvimento dos
objetivos e ações estabelecidos para o Domínio da Procura e Temas Transversais, limitando os
impactos negativos decorrentes das alterações institucionais advindas em 2012 com a criação
do SICAD e a transferência para as ARS das estruturas regionais e locais do extinto IDT,IP.

A sociedade atual caracteriza-se pelo funcionamento em rede, que promove a ação e o
conhecimento. O processo de elaboração do Plano Nacional e do PARCAD 2013-2016 promoveu
o estabelecimento de redes informais e potenciou as redes formais já existentes, o que criou
um ambiente sistémico propício à implementação das ações e ao alcance dos objetivos traçados.
Essa atuação em rede, que mimetiza e utiliza a estrutura social baseada em redes operadas por
tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microeletrónica e em redes
digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de
conhecimento acumulado nos nós dessas redes (Castells, M. & Cardoso, G., 2005) esteve
subjacente a todas as áreas - domínios, temas transversais e gestão do plano. Com a
particularidade de que, tanto no Domínio da Procura como da Oferta, neste caso no que se
refere às substâncias lícitas, os atores envolvidos não serem apenas oriundos da Administração
Pública, Central ou Local, mas também de empresas, associações setoriais de empresas,
universidades, sociedades científicas, sindicatos, instituições particulares de solidariedade
social, ONG e outros grupos de interesse. Esse impacto positivo não se verificou no caso do Jogo,
podendo mesmo afirmar-se que negativo.
Embora não medido, o impacto deste ambiente sitémiconão deve ser subestimado no impacto
positivo decorrente da implementação das ações previstas no PARCAD 2013-2016 e no alcance
dos objetivos e metas propostos para 2016.
No âmbito do Domínio da Oferta, esse enquadramento estratégico e o estabelecimento de
objetivos precisos influiu positivamente no ambiente sistémico para a instalação, conclusão e
entrada em pleno funcionamento de sistemas de controlo do tráfico ilícito a nível internacional,
designadamente do Sistema de Vigilância e Controlo da Costa (SIVICC) e do Sistema de Seleção
Automática (SSA), sendo também de destacar, tanto a nível internacional como a nível nacional,
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o reforço das redes de cooperação estabelecidas entre as várias forças policiais e órgãos de
polícia criminal, a grande importância das Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta
(UCIC), o trabalho desenvolvido em conjunto com as autoridades policiais de outros países, bem
como a intensificação da cooperação no quadro do MAOC-N, Europol, Interpol e Eurojust, entre
outras agências e organismos internacionais.
No âmbito do Tema Transversal Informação e Investigação, o trabalho em rede influiu
positivamente no significativo investimento na construção de indicadores cientificamente
comprovados, nas melhorias dos sistemas de informação dos serviços, transversal aos domínios
da redução da procura e da oferta, no reforço e dinamização da rede nacional de serviços fonte
de dados no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Substâncias Psicoativas,
Comportamentos Aditivos e Dependências, com a intensificação da articulação em torno de subredes com interesses comuns, na replicação de estudos periódicos de projetos iniciados em anos
anteriores e no significativo investimento em linhas de investigação inovadoras. O alargamento
da rede nacional de investigadores na área das substâncias psicoativas e CAD (99 investigadores
em 2016) e o reforço da sua articulação com redes europeias e da participação em múltiplos
projetos europeus, entre outros, atestam esse impacto positivo proporcionado pelo trabalho
em rede.
No âmbito do Tema Transversal Formação, o impacto pode ser avaliado positivamente através
da maior abrangência dos temas abordados, em concordância com as atuais competências e
áreas contempladas no Plano de Ação, tendo em consideração os diagnósticos das necessidades
de formação realizados, com base nos quais se desenhou e dinamizou a oferta formativa, se
promoveu a melhoria efetiva dos conhecimentos e das competências técnicas de profissionais
de diferentes áreas de intervenção e contextos.
Num contexto social onde o acesso à informação assume uma relevância preponderante,
assistiu-se ao reforço do investimento em matéria comunicacional. O impacto positivo no
âmbito do Tema Transversal Comunicação pode ser apreciado em termos da preocupação
crescente na adoção e consolidação da presença na internet pelas entidades responsáveis nas
áreas dos CAD, com a divulgação de conteúdos de reconhecida qualidade e oportunidade,
estreitando a ponte entre as organizações e os utilizadores, verificando-se uma maior utilização
por parte da maioria dos serviços públicos parceiros das novas tecnologias da informação.
Salienta-se o aperfeiçoamento das respetivas páginas na internet, com enfâse na divulgação de
informações técnicas e de natureza científica. Verificou-se também uma crescente adesão à
participação institucional nas redes sociais, alargando o espetro do público-alvo e adaptando-se
às novas realidades comunicacionais. É também de salientar a realização de campanhas de
comunicação e ações de sensibilização sobre CAD, dirigidos a diferentes públicos. Numa
sociedade aberta, as entidades trabalham no sentido de apresentar conteúdos úteis, claros e
transparentes dirigidos aos seus grupos-alvo, e o efeito de complementaridade não deve ser
subestimado.
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verificou-se na visibilidade externa da experiência e conhecimento de Portugal em matéria da
abordagem inovadora, pragmática e coordenada dos comportamentos aditivos e dependências,
que foi reforçada com uma representação ativa nas instâncias internacionais e o
desenvolvimento de ações concretas em matéria de cooperação, com apresentações sobre a
política portuguesa em reuniões, fora e conferências internacionais, relativas às políticas
públicas e outras de caráter técnico e científico.
No âmbito do Tema Transversal Qualidade, o PARCAD teve um impacto positivo na continuidade
dada ao investimento na elaboração de linhas orientadoras para a intervenção, nos diferentes
tipos de intervenção, envolvendo na sua redação entidades com responsabilidade direta e
indireta no âmbito dos CAD. Procurou-se obter consensos o mais alargados possíveis que
facilitem boas práticas sentidas como possíveis de ser implementadas, quer por técnicos, quer
por responsáveis de serviços especialmente dedicados aos CAD ou outros, através da sua
inclusão do Planos de Ação de organismos/serviços de vários Ministérios e de entidades sociais
e privadas, tendo sido produzidos diversos documentos técnico-normativos neste âmbito que
se constituem como modelos e referenciais técnicos e científicos validados, que asseguram a
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos em matéria de CAD e a sustentabilidade das
políticas e intervenções.
Considerada como uma área que contribuiu para a alavancagem do anterior Plano, a
Coordenação Nacional teve um impacto negativo resultante do não alargamento da Estrutura
de Coordenação aos CAD, designadamente pela ausência de representantes de áreas
governamentais com importante mais-valia, como sejam as áreas da Juventude e do Desporto,
na Comissão Técnica do Conselho Interministerial e suas Subcomissões, e de representantes da
sociedade civil dos CAD sem substância no Conselho Nacional. Verificou-se também uma
significativa redução do envolvimento das entidades responsáveis que participam no trabalho
das Subcomissões, da Comissão Técnica, resultante da enorme rotatividade dos representantes
nomeados, e das, por vezes, demoradas substituições dos mesmos.
As 7 metas globais contemplam, a Meta 1 – a diminuição da perceção de acesso aos mercados,
a Meta 2 – o aumento da perceção do risco dos consumos, a Meta 3 – o retardar das idades de
início dos consumos, a Meta 4 – a diminuição das prevalências e padrões de risco e dependência
de substâncias psicoativas, a Meta 5 – a diminuição das prevalências de jogo a dinheiro e
patológico, a Meta 6 – a diminuição da morbilidade relacionada com CAD, e a Meta 7 – a
diminuição da mortalidade relacionada com CAD.
Nem sempre é possível fazer correspondências diretas do nexo de causalidade entre a
implementação das ações que concorrem para os 5 Objetivos Gerais elencadas para os dois
Domínios e cinco Temas Transversais e as metas estabelecidas, mensuráveis quantitativamente
através dos indicadores definidos, uma vez que esses objetivos gerais concorrem para o alcance
das metas, mas no Domínio da Oferta de álcool, a introdução de barreiras à entrada,
proporcionada pela nova legislação aplicável ao álcool que determinou a idade legal mínima de
consumo aos 18, sem distinção do tipo de bebida, e a maior fiscalização ocorridas no quadriénio
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2013-2016 tiveram um impacto positivo nos resultados atingidos por 3 dos 4 indicadores
relativos ao álcool estabelecidos na meta 1 – redução da facilidade percebida de acesso (se
desejado) nos mercados. Os indicadores para a população estudante (ECATD) nos grupos etários
dos 13-15 anos (vinhos e bebidas espirituosas) e dos 16-17 anos (bebidas espirituosas) foram
atingidos, apenas o indicador para a cerveja no grupo etário 13-15 anos não foi atingido. São
também de realçar as ações desenvolvidas no âmbito do Tema Transversal Informação e
Investigação que proporcionaram a base científica para a proposição, aprovação e
implementação das alterações legislativas.
Apesar dessa dificuldade em estabelecer um nexo de causalidade direto, também no caso dos
resultados atingidos por alguns dos indicadores estabelecidos para as metas 2 - aumento da
perceção do risco dos consumos, e 3 - retardar das idades de início dos consumos, podem estar
relacionados com as ações desenvolvidas no âmbito do Domínio da Procura, em particular na
intervenção em Prevenção.
O estudo nacional, quantitativo, longitudinal e de cariz exploratório sobre os “Efeitos da
Intervenção em Dissuasão, baseado na atividade das CDT” (Ribeiro & all., 2017), realizado com
o objetivo de analisar as alterações no consumo de substâncias psicoativas ilícitas e respetivas
representações junto dos indiciados após a intervenção das CDT, revelou um impacto positivo
das ações implementadas tanto no âmbito do Domínio da Procura, e mais particularmente no
Tipo de Intervenção em Dissuasão, como no âmbito do Tema Transversal Qualidade, com a
implementação das LOID. Esse estudo permitiu relacionar alterações nas representações,
atitudes e trajetórias de vida dos indivíduos que passaram pelas CDT e a intervenção que lhes
foi dirigida, revelando a mais-valia da intervenção em dissuasão para a redução dos consumos
e para a adoção de estilos de vida mais saudáveis. Em termos globais, os efeitos da passagem
por uma CDT assumiu expressões diferentes em função do quadro de consumo
(Toxicodependente/Não Toxicodependente), mas, apesar de mais evidente no grupo dos não
dependentes, em ambos os grupos foi possível identificar mudanças no sentido da diminuição
do consumo e um aumento na perceção dos riscos a ele associados. As conclusões do estudo
apontam para um impacto positivo na produção dos resultados relativos às metas estabelecidas
para substâncias ilícitas. Recomenda-se a consulta do relatório da Subcomissão Dissuasão,
Anexo II.
Nenhum dos 2 indicadores definidos para a meta 5 – diminuir as prevalências de jogo que risco
e dependência, foi atingido, verificando-se mesmo um agravamento muito elevado de ambos os
indicadores relativamente aos valores definidos para 2016. Na população geral de 15-74 anos
(INPG 2016/17) houve um agravamento dos problemas de dependência (SOGS) no que respeita
aos jogos de fortuna ou azar. Este agravamento verificou-se em ambos os sexos, embora mais
acentuado no grupo feminino, e foi transversal a todos os grupos etários decenais, com
particular relevo nos 35-44 anos e 15-24 anos.
O jogo é uma problemática com uma história recente em termos de definição de políticas de
saúde a nível europeu (PNRCAD 2013-2020, Anexo à RCM n.º 79/2014, de 29/12/2014). A
introdução dos comportamentos aditivos e das dependências sem substância em Portugal é
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elaboração do PNRCAD revelou um défice do conhecimento em Portugal relativamente aos
fenómenos de dependência de jogo a dinheiro na população portuguesa dos 15 aos 74 anos,
particularmente entre os novos focos de preocupação, embora existissem diversos estudos
relacionados com esta problemática, tanto para o jogo de base territorial, como para o jogo em
linha (online) (Anexo à RCM n.º 79/2014, de 29/12/2014). Entre os dependentes de jogo,
constata-se uma importante comorbilidade com outras dependências, designadamente de
bebidas alcoólicas (Lopes, 2009). As ações inscritas no PARCAD visando o alcance dos
indicadores para esta meta são transversais aos Domínios da Procura, da Oferta, aos Temas
Transversais e mesmo à Gestão do Plano. No Domínio da Oferta – Jogo, as ações elencadas
especificamente no âmbito do Objetivo Geral 4, visam proporcionar oportunidades de jogo legal
e seguro, não indutor de comportamento aditivo, verificando-se progressos significativos que
culminaram na publicação do conjunto de diplomas que reformularam a Lei do Jogo e a
legislação sobre o regime jurídico da exploração e prática do jogo online, a infraestrutura
tecnológica e alteraram a lei orgânica do Turismo de Portugal, IP, que passou a integrar novas
atribuições de controlo, regulação e inspeção em matéria de exploração e prática do jogo e
apostas online. O impacto da não aprovação do alargamento da Estrutura de Coordenação aos
Comportamentos Aditivos e Dependências, incluindo os CAD sem substância, será abordado
mais adiante.
No âmbito da meta 6 – diminuir a morbilidade relacionada com CAD, os resultados atingidos
pelos 2 indicadores relacionados com as notificações de casos diagnosticados nos últimos 3 anos
com VIH/SIDA associados à toxicodependência na população portuguesa, podem evidenciar que
as ações desenvolvidas, em particular no âmbito do Domínio da Procura durante o quadriénio
2013-2016, permitiram consolidar os ganhos em saúde já assinalados nos ciclos estratégicos
anteriores. Embora com valor próximo do estabelecido para 2016, o indicador de redução dos
internamentos hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou cirrose alcoólicas (CID-9-M:
5711 E 5712) não foi atingido.
No âmbito da meta 7 – diminuir a mortalidade relacionada com CAD, os resultados atingidos
evidenciam a consolidação resultante das ações desenvolvidas no âmbito do Domínio da
Procura, mas também do Domínio da Oferta. Todos os 4 indicadores definidos para um conjunto
variado de indicadores foram atingidos: no consumo de álcool, mortalidade padronizada por
doenças atribuíveis ao álcool e mortalidade em acidentes de viação relacionada com o consumo
de álcool, no consumo de drogas ilícitas, overdoses fatais devido ao consumo de drogas ilícitas,
e SIDA, notificações de mortes ocorridas nos últimos 3 anos de casos com SIDA associados à
toxicodependência.
A abordagem por ciclo de vida é uma opção estratégica do PNRCAD 2013-2020. O agravamento
dos padrões de consumo na população feminina revela um impacto negativo e a necessidade
de contemplar as questões de género de forma específica no próximo ciclo.
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Conclusões

MODELO DE GOVERNÂNCIA
A Estrutura de Coordenação assegura desde 2003 uma decisão política integrada e a
continuidade institucional da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga aprovada em 1999,
alargada em 2010 aos Problemas Ligados Uso Nocivo do Álcool; o Ministro da Saúde, na
qualidade de membro do Governo responsável pela coordenação das políticas de droga, das
toxicodependências e do uso nocivo do álcool, e o Coordenador Nacional, cuja atividade visa
garantir uma eficaz coordenação e articulação entre os vários departamentos governamentais
envolvidos, têm papéis determinantes para assegurar o envolvimento de todos os setores
governamentais, através de liderança, estabelecimento de parcerias, advocacia e mediação com
vista a alcançar melhores resultados em saúde.
A não aprovação do alargamento da Estrutura de Coordenação aos Comportamentos Aditivos e
Dependências introduziu distorções no modelo sistémico.
A existência de serviços dedicados aos CAD e a afetação de recursos às ações previstas no
PARCAD 2013-2016 nos diferentes Serviços dos vários ministérios envolvidos, asseguraram a
complementaridade das atividades desenvolvidas, de que se destacam:
1. A prossecução da política traçada com base nas orientações estratégicas definidas para o
ciclo 2013-2020;
2. O papel relevante dos CRI e das CDT, os quais no desenvolvimento das suas intervenções
envolvem outras entidades de forma a dar respostas integradas, estabelecendo parcerias
com os serviços da comunidade;
3. O apoio a populações excluídas e grupos de risco, através de abordagens específicas por
ciclo de vida, contextos e tipos de intervenção;
4. A aposta na formação de profissionais dos vários setores envolvidos;
5. A aplicação de medidas de conflito de interesses para salvaguardar as estratégias e intervenções
de distorções comerciais na distribuição do Cloridrato de Metadona, cuja preparação,
distribuição e disponibilização é monopólio do Estado, através de Ministério da Saúde.
6. Os processos de monitorização anuais que envolvem a recolha de dados junto das
entidades responsáveis e de um conjunto selecionado de serviços fonte, e a adoção de
mecanismos transparentes e participados de monitorização e avaliação, tanto através dos
instrumentos próprios de monitorização do Plano de Ação, e outros, designadamente a
avaliação da situação do país em matéria de drogas e toxicodependências e álcool, com
produção de relatórios anuais apresentados na Assembleia da República;
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7. A implicação das entidades no âmbito do Domínio da Oferta, com o desenvolvimento de
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intervenções coordenadas com vista a atingir os objetivos gerais e específicos propostos;
8. A implicação nos objetivos do PARCAD das entidades da sociedade civil no âmbito do Fórum
Nacional Álcool e Saúde.
O Plano de Ação promove a implicação das Administrações aos nível central, regional e local, a
economia social e os operadores económicos no desenvolvimento, implementação e
monitorização da política de CAD numa ótica de Saúde em Todas as Políticas, não obstante se
terem verificado lacunas tanto a montante, como por exemplo a não inscrição identificada de
ações elencadas no Plano de Ação nos planos de atividades das entidades responsáveis, como a
jusante, ao nível do reporte da execução das ações.
METAS
O PNRCAD 2013-2020 define 7 metas globais, desdobradas e quantificadas em 13 metas
específicas com 42 indicadores, a atingir no final dos dois ciclos de referência, 2016 e 2020.
Em 2016, final do 1.º ciclo de ação, orientado pelo PARCAD 2013-2016, foram atingidas as metas
para 23 daqueles indicadores (55%), o que representa uma leitura minimalista, pois 19
indicadores ultrapassaram as metas quantitativas mas consideram-se “atingidos” por não terem
sido concebidos critérios de superação aquando da elaboração do Plano e 4 indicadores
registaram evoluções positivas, situando-se muito perto, embora aquém, da meta quantitativa
estabelecida, e que foram considerados “não atingidos”.
Tendo em conta o agravamento dos indicadores de consumo e de dependência nas áreas das drogas
ilícitas, do álcool e do jogo, e em particular dos consumos na população feminina, assim como em
determinadas etapas do ciclo de vida, como é o caso do álcool nos mais velhos, no próximo Plano de
Ação deverão ser reforçadas medidas especificamente dirigidas a estes grupos populacionais.
PROCESSO
O elevado número de ações executadas, 102 em 134, ou seja, 77%, e parcialmente executadas,
18, ou seja 13%, totalizando no seu conjunto 90% de ações, contrasta com a percentagem dos
indicadores atingidos das metas estabelecidas para 2016, que foi de 55%. Apesar de não serem
considerados nessa percentagem os indicadores que embora não cumpridos atingiram valores
muito próximos daqueles que foram definidos, essa diferença deverá tendencialmente esbaterse, através da introdução dos ajustamentos necessários para garantir que os indicadores das
metas serão atingidos no termo do Plano Nacional.
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Recomendações

Tendo em conta que o corrente planeamento estratégico termina em 2020, afigura-se que a
elaboração do próximo Plano de Ação 2017-2020 dever ser feita numa perspetiva de
continuidade do PARCAD 2013-2016, mantendo as opções e diretrizes estratégicas e
operacionais, contemplando os ajustamentos que decorrem quer da evolução do fenómeno dos
CAD quer da envolvente política, administrativa e económica, e introduzindo apenas os
reajustamentos necessários, dando prioridade ao que ficou executado aquém do previsto e aos
novos desafios que se colocam a nível da envolvente interna e externa.
A aprovação da proposta de alargamento do atual modelo de coordenação nacional a outros
comportamentos aditivos e dependências sem substância é fundamental para o reforço da
mobilização dos parceiros das áreas dos CAD introduzidas no atual ciclo estratégico de 20132020, em especial dos parceiros dos comportamentos aditivos de dependências sem
substâncias.
O alinhamento dos parceiros no planeamento, monitorização e avaliação do próximo Plano de
Ação deve ser reforçado, em particular com a substituição atempada dos representantes dos
Serviços nas Subcomissões de modo a otimizar a sua eficiência e eficácia, já que a reorganização
dos Serviços e as mudanças nas equipas dos organismos originaram não poucas vezes a ausência
de representação.
O processo de planeamento, monitorização e consequente reporte de informação deve ser
aperfeiçoado, de forma a torná-lo mais eficiente, através de uma atempada planificação, e a
inscrição, com referência explícita, das ações do Plano de Ação nos respetivos instrumentos de
gestão, deverá promover o maior envolvimento das entidades responsáveis pela execução das
ações. O desenvolvimento da articulação com as diversas entidades públicas que participaram
e se envolveram ativamente na construção do PNRCAD 2013-2020 deve ser reforçado através
do compromisso assumido e da implementação partilhada das políticas e intervenções nos CAD,
com vista a atingir os objetivos de referência elencados para o final do ciclo estratégico, dando
continuidade ao trabalho desenvolvido no quadriénio 2013-2016, apostando na melhoria
contínua e na consolidação do trabalho desenvolvido, com uma participação e integração de
esforços efetiva.
Atentos os indicadores das metas não atingidas ou com evolução negativa, com o objetivo de
desenvolver estratégias e medidas que contrariem a evolução negativa ou deem suporte à
evolução positiva verificada para algumas das metas específicas não atingidas, devem ser
desenvolvidas medidas, designadamente para as metas, relacionadas com a perceção de acesso
a drogas entre populações jovens, para os quais se constatou mesmo um agravamento e o
aumento verificado do consumo recente de qualquer droga ilícita, mais acentuado entre a
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população feminina e as relativas às prevalências de consumo recente, padrões de consumo de
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risco e dependência de substâncias psicoativas (álcool) na população geral de 15-74 anos (INPG,
2016/17) para os quais se registaram aumentos face a 2012 – as prevalências de consumo binge
com uma frequência mensal passaram de 3,4% para 5,1%, as de embriaguez de 5,1% para 5,4%,
e o consumo abusivo e dependência, de 0,8% para 1,0% segundo o CAGE, e de 3,0% para 3,6%
segundo o AUDIT (o consumo de risco elevado/nocivo passou de 2,7% para 2,8% e a
dependência de 0,3% para o,8%). Uma vez que os agravamentos foram mais acentuados no sexo
feminino - aumentos em todos os grupos decenais acima dos 24 anos nos indicadores sobre
consumos nocivos e de abuso ou dependência de álcool inscritos no Plano -, e na população
adulta - agravamentos nos grupos decenais acima dos 44 anos, inclusive o mais envelhecido (6574 anos), em todos estes indicadores - no próximo ciclo de ação deverão ser reforçadas medidas
especificamente dirigidas a estes grupos populacionais.
Urge igualmente definir medidas para inverter o agravamento dos indicadores sobre as
prevalências de jogo de risco e patológico na população geral (15-74 anos), em especial na
população feminina.

No âmbito das recomendações específicas por Domínios e Áreas Transversais ressaltam as
seguintes:
1. No âmbito dos tipos de intervenção Prevenção, RRMD, Tratamento e Reinserção, pela
importância estratégica e operacional que implica, deve ser efetivada a implementação da
Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos CAD em todas as suas componentes;
2. Deve ser promovida uma cultura e prática exaustiva de registo das intervenções de forma
a permitir a sua monitorização e avaliação, reforçar o planeamento, a implementação e
avaliação das intervenções, em todas as áreas, dirigidas as fases do ciclo de vida mais
precoces, bem como para o grupo etário de mais de 65 anos, intensificar as articulações
entre serviços e as intervenções específicas no que se refere à diminuição das
comorbilidades associadas aos CAD, assim como às suas consequências evolutivas,
desenvolver as respostas orientadas para os problemas sociais dos cidadãos com CAD
através de estratégias e instrumentos que permitam suportar intervenções integradas de
forma a abranger a globalidade das problemáticas nesta área e potenciar as respostas no
âmbito das adições comportamentais, na perspetiva quer das intervenções quer da
capacitação dos profissionais e da construção do conhecimento;
3. No âmbito da área Dissuasão, impõe-se promover e divulgar o modelo de intervenção em
dissuasão, otimizando o potencial preventivo das CDT, direcionando a prioridade das
intervenções aos jovens em meio escolar, universitário e recreativo. Esta medida implica
dar maior visibilidade à lei da descriminalização do consumo e ao trabalho realizado pelas
CDT;
4. Atentos os resultados alcançados no Domínio da Redução da Oferta de Substâncias Ilícitas
e Novas Substâncias Psicoativas, as ações a inscrever no Plano de Ação – Horizonte 2020
devem assegurar a continuidade das que foram inscritas e executadas no Plano de Ação
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2013-2016 por forma a reforçar os resultados que foram atingidos naquele período. Tendo
em conta que algumas ações não foram avaliadas por ausência de informação, entende-se
que neste ciclo estratégico deve ser reforçada a partilha e a troca de informações com vista
a assegurar a sua avaliação;
5. No âmbito do Tema Transversal Informação e Investigação, destaca-se a necessidade do
reforço do investimento 1) na melhoria da qualidade dos dados, e muito em particular na
área do jogo; 2) na recolha de informação económica e financeira sobre as intervenções; 3)
na recolha e disponibilização de indicadores de produção, qualidade e resultados das
intervenções, prevendo desde já alterações face à orientação estratégica de
desmaterialização dos processos na AP; 4) na disponibilização de forma mais efetiva de
indicadores sobre as práticas ilícitas nestas áreas no âmbito dos mercados online; 5) no
estabelecimento de protocolos de articulação a nível nacional entre os serviços de urgência
dos Hospitais, a DGS, as universidades, os órgãos de polícia criminal e o INMLCF, para a
obtenção de indicadores que contribuam para uma adequada monitorização das
tendências emergentes de consumo de drogas de abuso, em particular das NSP; 6) na
realização dos estudos periódicos nacionais e dos estudos de avaliação das políticas e
intervenções, reforçando a investigação nas áreas dos medicamentos, jogo e internet,
assim como em populações-alvo e contextos considerados prioritários; 7) na otimização do
trabalho em rede com vista à implementação de respostas céleres no contexto de
tendências emergentes; 8) na transformação da informação em conhecimento e na sua
transmissão efetiva com vista à capacitação para a decisão/ação;
6. No âmbito dos Temas Transversais da Comunicação e Formação, no que à Formação diz
respeito, entende-se que deve ser reforçada a consolidação do investimento no processo
formativo especializado em CAD, adjuvante da capacitação para a ação e decisão
devidamente sustentada em conhecimento técnico-científico atual e robustecer o
compromisso entre todos os stakeholders para uma maior de integração das respostas
desenvolvidas, no domínio da partilha de conhecimento, potenciando a mais-valia de cada
serviço no processo, priorizando as necessidades de formação das entidades e profissionais
envolvidos na implementação da rede de referenciação e articulação. Relativamente à
Comunicação, importa prosseguir a presença e utilização por parte das entidades nas redes
sociais e internet, ajustando os conteúdos a estes veículos de comunicação, sem descurar
os mecanismos e meios de comunicação tradicionais, desenvolvendo materiais sobre
comportamentos aditivos, dependências e substâncias, amplamente solicitados pelas
estruturas com intervenção no terreno, e dar continuidade ao trabalho desenvolvido em
2013-2016, apostando na melhoria contínua e na sua consolidação, com uma participação
e integração de esforços efetiva;
7. No âmbito do Tema Transversal Relações Internacionais e Cooperação, é de sublinhar a
necessidade de assegurar a convergência de posições entre os diferentes Ministérios/
Serviços com responsabilidades de intervenção no domínio das substâncias psicoativas e
CAD e a representação de Portugal nas instâncias internacionais, bem como a manutenção
do reconhecimento e da visibilidade de Portugal na cena internacional e a promoção de
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relações de cooperação (bilaterais e multilaterais), tanto na área da redução da procura,
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como na da redução da oferta;
8. No âmbito do Tema Transversal Qualidade, deve ser dada continuidade ao trabalho
desenvolvido no quadriénio 2013-2016, apontando-se a necessidade de assegurar a
interoperabilidade dos programas e a avaliação das intervenções;
9. No âmbito da Gestão do Plano, no próximo ciclo estratégico, deve ser reforçada a
implicação dos órgãos da Estrutura de Coordenação alargada aos CAD sem substância,
apontando-se como necessário garantir a estabilidade das redes formais criadas no âmbito
das Subcomissões, envolvido na sua implementação e monitorização;
10. Ainda no âmbito da Avaliação, sendo a monitorização assegurada pelas Subcomissões, e
tendo em conta as conclusões de algumas delas, que apontam para a impossibilidade de
quantificar os resultados alcançados, entende-se que as Subcomissões deverão ponderar a
quantificação dos resultados alcançados anualmente, para que se possa avaliar se, quando
as ações contemplam o aumento ou reforço de determinada atividade, esse aumento ou
reforço se verificou efetivamente, e caso contrário, quais as conclusões a tirar daí.

Durante o próximo ciclo é necessário fazer a avaliação externa do Plano Nacional e garantir a
que os indicadores das metas estabelecidas para 2020, que dependem de resultados de
Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral e outras fontes,
sejam efetivamente apurados.
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Contributos

O Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo
do Álcool, por inerência o Diretor-Geral do SICAD, assegurou a articulação com os vários níveis
dos órgãos da Estrutura de Coordenação e com o Fórum Nacional Álcool e Saúde. O
Coordenador Nacional preside à Subcomissão Acompanhamento e Avaliação, que reúne os
Coordenadores das Subcomissões, no âmbito das quais foi feita a monitorização e avaliação das
ações enumeradas de acordo com o Quadro 1. A listagem das entidades e serviços que integram
esses órgãos é descriminada abaixo:
•

Membros da Comissão Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool:

Representantes dos Ministros das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da
Administração Interna, da Justiça, da Economia, da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento
Rural, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Ambiente, da Educação e do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social.
•

Coordenadores das Subcomissões:

Graça Vilar, Alcina Ló, Carla Ribeiro, Sofia Santos, Sofia Albuquerque, Artur Vaz, Gisela Niz, Mário
Castro, Joaquim Pereira e Paula Marques.
•

Membros das Subcomissões Acompanhamento e Avaliação, Relações Internacionais
e Cooperação, Dados e Investigação, Comunicação, Informação e Formação,
Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção,
Intervenção em Contextos Escolar e Universitário, Laboral, Recreativo e Rodoviário,
Dissuasão das Toxicodependências, Redução da Oferta de Substâncias Ilícitas,
Regulação e Fiscalização da Oferta de Substâncias Lícitas:

DICAD - ARS Alentejo, IP., Administração Regional de Saúde do Alentejo I.P., DICAD - ARS Algarve,
I.P. - Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P., DICAD - ARSC, I.P. - Administração
Regional de Saúde do Centro, I.P., DICAD - ARS Norte I.P. - Administração Regional de Saúde do
Norte, I.P., DICAD - ARSLVT, I.P. - Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.,
ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, ADoP - Autoridade Antidopagem de Portugal,
INFARMED, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. ANSR - Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária, ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, AT
- Autoridade Tributária e Aduaneira, CDT de Lisboa, Comissão de Dissuasão de Lisboa, CIG Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, CNPCJR - Comissão Nacional de Proteção a
Crianças e Jovens em Risco, DGAV – Direção Geral de Alimentação e Veterinária, DGAE - Direção-
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Geral das Atividades Económicas, DGAI - Direção-Geral da Administração Interna, Direção-Geral
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do Consumidor, DGE - Direção-Geral de Educação, DGES – Direção-Geral do Ensino Superior,
DGPRM - Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, DGPE – Direção-Geral de Política
Externa, DGPJ - Direção-Geral da Política de Justiça, DGRSP - Direção-Geral de Reinserção e dos
Serviços Prisionais, DGS - Direção-Geral da Saúde, DGSS - Direção-Geral da Segurança Social, EPJ
- Escola de Policia Judiciária, GEP/MTSSS - Gabinete de Estratégia e Planeamento do MTSSS, GNR
- Guarda Nacional Republicana, INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, INE, I.P. Instituto Nacional de Estatística, I.P., INML-CF, I.P. Instituto Nacional de Medicina Legal e
Ciências Forenses, I.P., Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), Instituto
Português do Desporto e Juventude, I.P., Instituto da Segurança Social, I.P., IVV, I.P. - Instituto
da Vinha e do Vinho, I.P., PSP - Polícia de Segurança Pública, PJ - Polícia Judiciária: LPC Laboratório de Polícia Científica, UNCTE - Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de
Estupefacientes, PM - Polícia Marítima, PGR - Procuradoria-Geral da República, Programa
Nacional para a Infeção do VIH/sida, SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SIED - Serviço de
Informações Estratégicas de Defesa, SIS - Serviço de Informações de Segurança, SCML – Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
nas Dependências, Turismo de Portugal, I.P.
•

Membros
do
Conselho
Nacional
para
os
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool:

Problemas

da

Droga,

das

Governo Regional dos Açores, Governo Regional da Madeira, Conselho Superior da
Magistratura, PGR - Procuradoria-Geral da República, ANMP - Associação Nacional de
Municípios Portugueses, ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, CRUP – Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas, CCISP - Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos, APESP - Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, CEP Conferência Episcopal Portuguesa, UMP -União das Misericórdias Portuguesas, CNIS Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Federação Portuguesa das Instituições
Ligadas ao Combate à Droga e à Toxicodependências: Federação Portuguesa das Instituições
Sociais Afetas à Prevenção de Toxicodependências (FPAT) e Federação Portuguesa das
Instituições Privadas Atuantes nas Toxicodependências (FETO), UMP - União das Mutualidades
Portuguesas, Associações de Profissionais que Intervenham no Domínio da Droga e da
Toxicodependência - Associação Portuguesa de Aditologia, Associações Cívicas que Intervenham
no Domínio da Luta Contra a Sida: FPCCSIDA - Fundação Portuguesa "A Comunidade Contra a
SIDA" e GAT - Grupo Português de Ativistas sobre Tratamentos de VIH/ Sida, CNJ - Conselho
Nacional da Juventude, CONFAP -Confederação Nacional das Associações de Pais, CNAF Confederação Nacional das Associações de Famílias, FNAJ - Federação Nacional das Associações
Juvenis Locais e Representantes da Indústria e Comércio de Bebidas Contendo Álcool: AEVP Associação das Empresas de Vinho do Porto, ACIBEV - Associação dos Comerciantes e Industriais
de Bebidas Espirituosas e Vinhos, ANEBE - Associação Nacional de Empresas de Bebidas
Espirituosas e APPC – Cervejeiros de Portugal.
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REPER - Representação de Portugal junto da União Europeia
RRMD - Redução de Riscos e Minimização de Danos
SCML - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
SEACOP - Seaport Cooperation Port
SEAS - Standardised European Alcohol Survey
SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
SEPREDEQ - Secretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química
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SGIP - Sistema de Gestão e Informação Processual
SGMAI - Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna
SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
SICPJ – Sistema de Informação Criminal da Policia Judiciária
SIDA - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida
SIED - Serviço de Informações Estratégicas de Defesa
SIJ - Serviço de Inspeção de Jogos do TP, I.P.
SIM - Sistema de Informação Multidisciplinar
SIPAFS - Sistema Integrado dos Programas de Apoio Financeiro em Saúde
SIRP - Sistema de Informações da República Portuguesa
SIS - Serviço de Informações de Segurança
SIVICC - Sistema de Vigilância e Controlo de Costa
SOGS - South Oaks Gambling Screen
SRIJ - Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos
SSA - Sistema de Seleção Automática
STADA IMP - Sistema de Tratamento da Declaração Aduaneira de Importação
SUSTRANS - Support of money laundering operations and horizontal financial analysis across all
crime areas
SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TAR - Terapêutica Antiretroviral
TAS - Taxa de Álcool no Sangue
TCD - (Formulários TCD) – Tráfico Consumo de Droga
TIC - Tecnologias de Informação e Comunicação
TP, IP - Turismo de Portugal, Instituto Público
UA - Unidade de Alcoologia
UCAT – Unidade de Coordenação Antiterrorismo
UCC - Unidade de Controlo Costeiro
UD - Unidade de Desabituação
UE - União Europeia
UIF – Unidade de Informação Financeira
UIL - Unidades de Intervenção Local
UNCTE/PJ - Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes/Polícia Judiciária
UNGASS - United Nations General Assembly Special Session
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
UTAO - Unidade Técnica de Apoio Orçamental
UTITA - Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependência e Alcoolismo
VHC -Vírus da Hepatite C
VIH - Vírus de Imunodeficiência Humana
VIH/SIDA - Vírus de Imunodeficiência Humana, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
WCO - World Customs Organization (o mesmo que OMA)
WHO - World Health Organization (o mesmo que OMS)
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Anexo I: Avaliação de Processo do PARCAD
2013-2016

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO PARCAD 2013-2016
A avaliação de resultados foi construída a partir dos contributos constantes dos relatórios das
Subcomissões setoriais. Se insuficiente, ou como no caso do jogo não existe uma Subcomissão,
a informação foi suprida com base nos relatórios de atividades das entidades responsáveis,
embora nem sempre tenha sido possível suprir toda a informação em falta.
Uma vez que os objetivos gerais contribuem para alcançar as metas do Plano Nacional para a
Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020 (PNRCAD), são
apresentados os resultados das metas estabelecidas para 2016 relativamente aos objetivos
gerais correspondentes.
Das 134 ações inscritas no Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e
Dependências 2013-2016 (PARCAD), 103 foram consideradas executadas, 18 foram
consideradas parcialmente executadas, 6 não foram executadas, 6 não foram avaliadas por falta
de informação, 1 ação não foi considerada, e 1 ação não prevista foi executada.

DOMÍNIO DA PROCURA
Objetivo Geral 1
Prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os problemas relacionados com os consumos de substâncias psicoativas, os
comportamentos aditivos e as dependências
Das 29 ações elencadas no Domínio da Procura, 21 foram consideradas executadas, 7 parcialmente executadas e 1 não executada.
Sendo uma avaliação globalmente positiva, deverá ser destacado que a ação não executada corresponde à implementação da
Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos CAD, facto a salientar, nomeadamente, por se tratar de uma Medida
Estruturante para o desenvolvimento e operacionalização das políticas e respostas em matéria de CAD. Tratando-se de uma
medida estruturante está fortemente correlacionada com as orientações estratégicas constantes do PNRCAD 2013-2020, pela que
a sua não implementação poderá ter impacto negativo na consecução final das metas deste Plano Nacional. Resulta assim, desta
avaliação uma prioridade para o próximo ciclo, a premência da implementação desta Medida reguladora e orientadora das
respostas aos cidadãos com CAD.
Algumas das ações foram consideradas parcialmente executadas por falta de reporte da informação específica por parte de
algumas das entidades responsáveis pelo desenvolvimento de atividades que contribuíram para a sua respetiva efetivação. À luz
do referido poderá esta avaliação ser parca em relação às atividades desenvolvidas por essas Entidades e por consequência ao
nível do grau de atingimento efetivo dos objetivos.
Remete-se para a leitura dos Relatórios das Subcomissões Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD,
Tratamento e Reinserção e Dissuasão, Anexo II respetivamente, para conhecer de forma aprofundada a execução das ações.
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Aumentar o risco percebido do consumo de substâncias psicoativas
Dos 5 indicadores definidos para esta meta, dois foram atingidos, “Colocar Portugal acima da atual média europeia 2 pontos
percentuais em 2016 a perceção de risco elevado para a saúde: consumo ocasional (uma ou duas vezes) de cannabis e consumo
regular de cannabis”: perceção de risco elevado para a saúde, consumo ocasional (uma ou duas vezes) e consumo regular de
cannabis (Eurobarómetro 15-24 anos) e três não foram atingidos, “Colocar Portugal acima da atual média europeia 2 pontos
percentuais em 2016 a perceção de risco elevado para a saúde: consumo ocasional (uma ou duas vezes) de cocaína e ecstasy
(Eurobarómetro 15-24 anos) e “Colocar Portugal acima da atual média europeia 2 pontos percentuais em 2016 a perceção de risco
elevado de se magoar (fisicamente ou de outras formas), consumo de 1-2 bebidas alcoólicas quase todos os dias (ESPAD Estudantes de 16 anos).
Meta 3
Retardar a idade de início do consumo de substâncias psicoativas
Dos 7 indicadores definidos para esta meta, cinco foram atingidos, “Diminuir em 15% até 2016 o início dos consumos com 13 anos
ou menos: cannabis e bebidas alcoólicas e ficar embriagado (ESPAD – Estudantes 16 anos), e “Aumentar em 1 ano a idade média
de início dos consumos: medicamentos (sedativos, tranquilizantes ou hipnóticos) c/ ou s/ receita (INPG – Pop. Portuguesa 15-74
anos [subgrupo 15-24 anos])” e dois não foram atingidos, “Diminuir em 15% até 2016 o início dos consumos com 13 anos ou
menos: tranquilizantes ou sedativos sem prescrição médica (ESPAD – Estudantes 16 anos)” e “Aumentar em 1 ano a idade média
de início dos consumos: drogas ilícitas (INPG – Pop. Portuguesa 15-74 anos [subgrupo 15-24 anos])”.
Meta 4
Diminuir as prevalências de consumo recente (últimos 12 meses), padrões de consumo de risco e dependência de
substâncias psicoativas
Dos 12 indicadores definidos para esta meta, quatro foram atingidos, “Reduzir em 10% ate 2016 as prevalências de consumos
recentes (12 meses) de cannabis e a embriaguez (ESPAD – Estudantes 16 anos), o consumo binge (pelo menos 1 vez) e o consumo
de medicamentos (sedativos, tranquilizantes ou hipnóticos (INPG – Pop. Portuguesa 15-74 anos)”, e oito não foram atingidos,
“Reduzir em 10% ate 2016 as prevalências de consumos recentes (12 meses) de qualquer droga ilícita, o consumo binge (1+vezes
por mês), e a embriaguez (ficar a cambalear, com dificuldade em falar, vomitar, e/ou não recordar depois o que aconteceu), de
cannabis (CAST): risco moderado e alto risco, de bebidas alcoólicas (AUDIT): risco elevado/nocivo e dependência, e de bebidas
alcoólicas (CAGE): abuso ou dependência (INPG – Pop. Portuguesa 15-74 anos)”.
Meta 6
Diminuir a morbilidade relacionada com CAD
Dos 3 indicadores definidos para esta meta, dois foram atingidos, “Reduzir 3 pontos percentuais até 2016 as notificações de casos
diagnosticados nos últimos 3 anos com VIH/SIDA associadas à toxicodependência da proporção do total de casos VIH e da
proporção do total de casos SIDA (INSA Pop. portuguesa)”, e um não foi atingido, “Reduzir em 25% até 2016 os internamentos
hospitalares com diagnóstico principal hepatite ou cirrose alcoólicas (CID9 – MC 5711 e 5712)”.
Meta 7
Diminuir a mortalidade relacionada com CAD
Os 4 indicadores definidos para esta meta foram atingidos, “Reduzir para 12,5%000 até 2016 a mortalidade padronizada por
doenças atribuíveis ao álcool: taxa por 100.000 habitantes com idade inferior a 65 anos (DGS/INE: Pop. portuguesa/Portugal
Continental) ”, “Reduzir 20% até 2016 a mortalidade em acidentes de viação relacionada com o consumo de álcool: número de
condutores mortos em acidentes de viação com uma TAS ≥0,5 g/l nos últimos 3 anos (ANSR/INML,IP: Pop. portuguesa)”, “Reduzir
em 10% até 2016 as overdoses fatais devido ao consumo de drogas ilícitas: número de mortes por overdose nos últimos 3 anos” e
“Reduzir 3 pontos percentuais até 2016 as notificações de mortes ocorridas nos últimos 3 anos de casos com SIDA associados à
toxicodependência: proporção do total de mortes em casos de SIDA (INSA: Pop. portuguesa)”.
Objetivos Específicos 1 e 2. Reduzir os comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias psicoativas, fornecendo
as competências e informação necessárias para evitar ou retardar a iniciação ao consumo de substâncias, identificando
precocemente padrões de comportamento desadaptativo predisponente ao desenvolvimento de CAD, nomeadamente padrões
de consumo de substâncias psicoativas como o binge drinking e/ou a embriaguez
Pela análise da execução das ações considera-se que os objetivos foram globalmente atingidos. No período 2014-2016 tendo sido
promovidas intervenções nas várias áreas orientadas para a redução dos comportamentos de risco e para a identificação precoce
de comportamentos desadaptativos facilitadores de CAD. Refira-se no entanto a necessidade da existência de programas
específicos para o ciclo de vida crianças até aos 9 anos.
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Ação 1 - Promoção de intervenções preventivas de carácter universal, seletivo e indicado, que facilitem o desenvolvimento de
fatores de proteção individuais, familiares, sociais e ambientais.
Crianças até aos 9 anos, jovens dos 10 aos 14 anos, jovens dos 2014-2016
Executada
15 aos 19 anos, jovens dos 20 aos 24 anos, adultos dos 25 aos 64 ARS,IP; CNPCJR; DGE; DGS; IPSS/ONG; ISS,IP;
anos e adultos acima dos de 65 anos
MDN; SICAD; Associação Nacional de
Municípios,
Autarquias,
IPDJ;
ADoP;
Instituições do Ensino Superior, IEFP,IP;
Sindicatos; SPMT; DGRSP;
A implementação desta ação estendeu-se aos vários contextos de intervenção (familiar, escolar, comunitário, recreativo, laboral,
rodoviário, prisional e desportivo), aplicados de forma particular às várias fases do ciclo de vida. As intervenções implementadas
tiveram diferentes enquadramentos, ora no contexto dos planos de Ação das Entidades Estatais, ora no contexto de financiamento
do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) em que vários organismos, designadamente, da Sociedade Civil
empreenderam programas de desenvolvimento de competências sócioemocionais de diferentes âmbitos.
É de salientar que ao longo do quadriénio em apreço houve um incremento do número de projetos e grupos abrangidos por estas
intervenções, tendo o SICAD constituído um ponto focal de consolidação de sinergias entre diferentes Ministérios (ex.
Saúde/Defesa /Educação) e no plano intraministerial (ex. Administrações Regionais de Saúde – ARS,IP).
Também no quadro do desenvolvimento de modelos e programas em contextos específicos, o trabalho desenvolvido em contexto
laboral incidiu na consolidação das diferentes vertentes de intervenção através da dinamização e reforço das ações e parcerias
estabelecidas.
No âmbito da parceria estabelecida entre o SICAD, as Administrações Regionais de Saúde e o Ministério da Defesa Nacional, desde
2014 que o Dia da Defesa Nacional (DDN), que se realiza anualmente tendo como o público-alvo os rapazes e raparigas que
completam 18 anos no ano em curso, são desenvolvidas sessões de sensibilização em matéria de CAD. Em 2014 foram
desenvolvidas 625 ações no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências, abrangendo um número estimado de
107.861 jovens. Em 2015 Em 2015 estima-se que foram abrangidos 62.601 dos 133.793 jovens convocados correspondendo a
50,6% do valor previsto, jovens estes que participaram nas ações desenvolvidas em 21 núcleos de divulgação do DDN. Nesta
intervenção foram envolvidos 101 técnicos que despenderam 933 horas em ação direta tempo ao qual se acrescentam 608 horas
em deslocação. Em 2016 foram abrangidos 69.420 dos 116.896 jovens convocados, verificando-se um aumento da taxa de
cobertura face a 2015, sendo de destacar tanbém o aumento do número de técnicos envolvidos. Estima-se em 24.847,32 euros o
investimento, por parte da Saúde, relativo ao valor hora dos técnicos envolvidos e despesas de deslocaçãopara os núcleos de
divulgação do DDN.
Ressalve-se, contudo, uma maior dificuldade em abranger alguns grupos etários (ex. Crianças até aos 9 anos e adultos acima dos
65), os quais denunciam particularidades que relevam para uma necessária especificidade de intervenção pelo que, num futuro
próximo, será requerida a elaboração de programas preventivos próprios para estas faixas etárias.
Ação 2 - Implementação de Mecanismos de Referenciação em resposta ao surgimento precoce de comportamentos aditivos com
ou sem substâncias.
Crianças até aos 9 e jovens dos 10 aos14anos

Parcialmente
SICAD; ARS,IP; DGS; DGE; CNPCJR; ISS,I.P; Executada
IPDJ; ADoP; IPSS/ONG
2015-2016

A participação do SICAD em inúmeros fóruns de discussão técnico-científica em torno dos fenómenos emergentes em
comportamentos aditivos e dependências (CAD), designadamente promovidos por estruturas de cuidados pediátricos, tem
reforçado a importância da criação de mecanismos específicos de referenciação e resposta a faixas etárias mais precoces.
Adicionalmente, a promoção de respostas que agregam inputs de cuidados especializados em pedopsiquiatria e as
tradicionalmente associadas à intervenção em CAD tem sido incrementada, visando a oferta de respostas mais diferenciadas para
grupos de risco em idade pediátrica.
Ação 3 - Incremento da articulação e da qualidade de respostas específicas, para os diversos tipos de intervenção e contextos,
englobando populações com características particulares, nomeadamente crianças e jovens em risco, população prisional,
migrantes e cidadãos em situação de exclusão.
Para todo o ciclo de vida

2014-2016

Executada

SICAD; CDT; ARS, IP; CNPCJ; ISS,IP; DGS;
DGRSP; ONG/IPSS; Outras Entidades Públicas
e Privadas
O incremento da articulação e qualidade das respostas foi desenvolvido através de vários tipos de intervenções em todas as etapas
do ciclo de vida e em vários contextos. Em contexto institucional, o SICAD deu continuidade à intervenção de carácter preventivo
do consumo de substâncias psicoativas desenvolvida na Casa Pia de Lisboa, I.P. (CPL), iniciada em 2005. Foi implementado o novo
“Programa de Prevenção dos CAD”, tendo sido estabelecido um novo Acordo de Cooperação entre a CPL, o SICAD e as ARS em
2015. No âmbito da intervenção clínica, o SICAD contribuiu com sessões de supervisão regular ao “Projeto Corda Bamba” que visa
a prevenção do consumo de substâncias psicoativas em crianças e adolescentes. Já em contexto tutelar educativo/prisional,
procurou-se estreitar a articulação com as estruturas da saúde por forma a facilitar o acesso aos cuidados especializados por parte
dos jovens internados e dos reclusos com CAD. No contexto escolar é de salientar a promoção e implementação do Programa Eu
e os Outros em diferentes regiões do país, como estratégia de abordagem a grupos que, embora ainda em fase de escolaridade
obrigatória, denotam marcado insucesso escolar e integram, não raras vezes, medidas e programas curriculares alternativos.
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Ação 4 - Desenvolvimento de Intervenções no âmbito da RRMD, com especial incidência nos Policonsumos e nas NSP.
Jovens dos 10-14, dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24 anos, com 2014-2016
Executada
especial incidência em contexto comunitário e recreativo
SICAD; IPDJ; ADoP; DGS; ARS,IP; DGE;
ONG/IPSS; Ensino Superior; Indústrias de
Produção de Eventos e Recreação Noturna;
TP,IP;
Em 2014 foi concluído o projeto financiado pela UE, Party Friends, coordenado pelo Trimbos Institute, com a participação do SICAD.
No que se refere ao Programa Nacional para a Saúde VIH/SIDA, o SICAD é membro da Comissão de Acompanhamento ao Programa
Troca de Seringas (PTS), efetuando reuniões mensais regulares e prestando os apports técnicos necessários à sua manutenção.
Apesar do PTS se focar essencialmente nos utilizadores de substâncias por via injetável, realça-se a importância que os
policonsumos têm assumido neste âmbito. No período em apreço o SICAD participou igualmente em fóruns internacionais
concernentes à intervenção com utilizadores de NPS. Como Operador do PORI, esta direção-geral tem cofinanciado e participado
em projetos que intervêm particularmente com este tipo de utilizadores em contextos particulares, designadamente de natureza
recreativa.
Ação 5 - Desenvolvimento de materiais de apoio que potenciem os currículos, no âmbito dos CAD, para os diferentes tipos e níveis
de ensino.
Crianças até aos 9 anos e jovens dos 10 aos 14, dos 15 aos 19, e 2014-2016
dos 20 aos 24 anos
SICAD; MEC/DGE;
IEFP,IP; ITP.I.P.

Executada
Escolas

Profissionais;

Em 2014 foi estabelecido um protocolo entre a DGE e a DGS que estabelece os termos e as condições de colaboração a nível
técnico, científico, pedagógico e logístico, no sentido de promover a Educação para a Saúde, desenvolver projetos de promoção
de estilos de vida saudáveis assentes no desenvolvimento de competências sociais e emocionais, em todos os níveis da educação
e ensino. Em consequência do referido Protocolo, foi elaborado um Referencial de Educação para a Saúde (RES) para a educação
pré-escolar, ensino básico e ensino secundário. Nesse ano iniciou-se a fase de generalização da narrativa do “Programa Eu e os
Outros” consagrada aos problemas ligados ao álcool. Este processo envolveu a formação dos profissionais de saúde de todo o país,
em estreita colaboração com os CRI das ARS,IP que formaram e acompanharam os profissionais que desenvolvem este programa
junto à população jovem, sob a orientação técnica, supervisão e coordenação do SICAD. Em 2016 foi assinada a Adenda ao
Protocolo com a DGE na qual se definem as condições de cedência do Projeto Formativo do Programa Eu e os Outros.
Objetivo Específico 3. Contribuir para a prevenção da ocorrência de comportamentos de risco associados aos CAD, promovendo
uma cultura de segurança nas escolas e na comunidade, fomentando a adoção de comportamentos de saúde e bem-estar
No respeita às ações relativas aos tipo de intervenção, Prevenção, RRMD, Tratamento e reinserção, constata-se que estas
decorreram de forma a abranger adequadamente os grupos etários mais jovens, até aos 19 anos e a população mais idosa, acima
dos 65 anos, numa perspetiva de proximidade e sensibilização face aos CAD e às consequências nocivas associadas.
No âmbito do tipo de intervenção Dissuasão, embora a idade mínima para um indivíduo ser referenciado a uma Comissão por
indício de prática de contraordenação seja 16 anos, é de relevar as ações desenvolvidas pelas CDT no sentido de assegurar o
cumprimento deste objetivo nos ciclos de vida crianças até aos 9 anos e jovens dos 10 aos 14 anos.
Ação 6 - Consolidação e alargamento da articulação no âmbito das medidas de proteção de crianças e jovens em risco.
Crianças até aos 9 anos

2014-2016

Executada

SICAD; CNPCJR; ARS,IP
Foi proposta a criação de um Protocolo de Cooperação entre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens (CNPDPCJ), a Direção Geral de Saúde (DGS), o SICAD e as cinco ARS,IP, visando o desenvolvimento de medidas
concertadas que suportem intervenções mais diferenciadas e equitativas no âmbito de vários domínios de saúde e,
particularmente, dos CAD. Foram estabelecidas e consolidadas articulações conjuntas entre as Comissões de Proteção de Crianças
e Jovens (CPCJ), os Centros de Respostas Integradas, Escolas, Centros de Saúde e Projetos existentes nas comunidades (e
cofinanciados pelo SICAD no âmbito do PORI), a nível concelhio, por cada CPCJ local.
Ação 7 - Sinalização de crianças e jovens em risco/perigo, por parte das entidades com contacto direto com crianças, jovens ou
famílias com problemas associados aos comportamentos aditivos e dependências, no sentido destas situações serem
acompanhadas e encaminhadas para respostas adequadas às necessidades diagnosticadas.
Crianças até aos 9 anos e jovens dos 10 aos 14 anos

2014-2016

Executada

GNR,PSP, CPCJ, ARS,I.P, DGS, MP, MEC
SICAD/CDT
Embora a idade mínima para um indivíduo ser referenciado a uma Comissão por indício de prática de contraordenação seja 16
anos, as CDT enquanto serviços do Ministério da Saúde que operam na área dos CAD, estando na presença de uma situação de
risco, acolhem, avaliam e sinalizam os menores de 16 anos para as estruturas competentes. Uma vez notificado à CDT, o jovem é
alvo de uma avaliação prévia da situação de risco em que se encontra e, embora não seja aberto processo de contraordenação, é
sinalizado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJR) e concomitantemente às consultas de jovens das equipas
de tratamento dos CRI. De acordo com os dados recolhidos verifica-se que, em resposta às lacunas existentes no que respeita às
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necessidades de intervenção com crianças e jovens com comportamentos de risco em matéria de consumo de substâncias
psicoativas, existe atualmente a uma rede de consultas especializadas de prevenção indicada com alguma expressão a nível
nacional correspondendo, de acordo com os dados reportados pelas ARS, I.P, a 59 respostas, (19 consultas dirigidas a jovens no
Norte do País, 10 no Centro, 28 em Lisboa e Vale do Tejo, 1 na região do Alentejo e 1 na região do Algarve), não sendo considerada
suficiente para dar cobertura a todas as situações.
Foram sinalizadas 1322 crianças e jovens/famílias: 1051 por parte das CDT (108 em 2013, 271 em 2014, 265 em 2015 e 407 em
2016) e 271 por parte das ARS, I.P (187 na DICAD Norte, I.P. e 84 na DICAD Centro, I.P.); foram implementadas 92 respostas de
prevenção indicada; foram intervencionadas 1554 Crianças/ jovens, entre os 9-14 anos de idade: 297 pelas CDT e 1257 pelas ARS,
I.P (838 na DICAD Norte, 76 na DICAD Centro, 200 na DICAD Lisboa e Vale do Tejo, 9 na DICAD Alentejo e 134 na DICAD Algarve).
Ação 8 - Divulgação de informação e sensibilização das comunidades, permitindo aos cidadãos estabelecerem relações de
confiança e diálogo, facilitando o desenvolvimento de um clima de segurança através dos Programas Especiais.
Crianças até aos 9 anos e jovens dos 10 aos14 anos

2014-2016

Executada

GNR, PSP
Jovens dos 15 aos 19, dos 20 aos 24 anos, adultos dos 25 aos 64 2013-2016
anos e adultos acima dos 65 anos
GNR, PSP

Executada

Através do Programa Escola Segura e de outras ações de proximidade e de sensibilização de grupos vulneráveis na comunidade,
as Forças de Segurança desenvolveram a sua atividade centradas nos contextos mais relevantes para a ocorrência de CAD e das
suas consequências mais nocivas. Em 2015 a GNR realizou 845 ações que envolveram 31.714 crianças e jovens, e em 2016 874
ações, envolvendo 27.790 crianças e jovens. A PSP realizou 653 ações no ano letivo 2012/2013, 765 ações no ano letivo 2013/2014,
481 ações no ano letivo 2014/2015 e 630 ações no ano letivo 2015/2016. A GNR realizou ações de sensibilização exclusivamente
dedicadas aos CAD, envolvendo outros públicos-alvo, em formato grupal ou individual. Em 2015 participaram dessas ações, 40
pessoas idosas, 57 comerciantes, 306 pessoas com deficiência e 1349 pessoas do público em geral. Em 2016 participaram dessas
ações, 57 comerciantes, 194 pessoas com deficiência e 462 pessoas do público em geral. Nos anos de 2013 e 2014 a GNR não
efetuava a desagregação de dados necessária, pelo que não é possível apresentar a informação quantitativa respeitante às ações
desenvolvidas. A temática dos CAD é abordada noutras sessões, como por exemplo, no âmbito da Operação Idosos em Segurança
da GNR, as quais incluem conteúdos de prevenção de consumo de álcool e drogas, e excesso de medicação. Em 2015 e 2016 foram
alvo de ações de sensibilização da GNR, 59.770 e 62.033 pessoas, respetivamente.
Ação 9 - Estabelecimento de circuitos de articulação e de estratégias de intervenção entre os parceiros com responsabilidades em
matéria de intervenção em dissuasão, tendo em vista uma resposta adequada às necessidades de crianças e jovens consumidores,
não abrangidos pela Lei (esta ação é extensível aos menores até aos 15 anos).
Jovens dos 10-14 anos

2013-2016

Executada

GNR, PSP, SICAD/CDT, ARS, I.P.
A manutenção de uma cultura de cooperação e articulação que garanta a manutenção, consolidação e o alargamento da rede de
recursos e das respostas disponíveis face às necessidades identificadas, constituiu uma prioridade no âmbito da Dissuasão e para
as CDT em particular, que orientaram a ação no sentido do estabelecimento de uma dinâmica de parceria. Deste modo, assistiuse à concretização do paradigma da resposta integrada, da rentabilização de recursos e prevenção de duplicação de respostas, o
que contribuiu para mapear, agilizar e melhorar as intervenções em Dissuasão. Verificou-se um grande investimento na dinâmica
de resposta integrada, tendo por base um trabalho de articulação sistemático, de planeamento e também de sensibilização e
informação junto dos parceiros locais, para a definição de circuitos e procedimentos, mecanismos de cooperação
interinstitucional, com evidentes ganhos em eficiência e eficácia na manutenção e a consolidação das intervenções e na aplicação
da Lei.
Foram realizadas pelas CDT, em articulação com as estruturas da comunidade, 170 ações conjuntas direcionadas a jovens (21 em
2013, 18 em 2014, 54 em 2015 e 77 em 2016).
Ação 10 - Desenvolvimento de mecanismos, estratégias e abordagens específicas de sinalização e intervenção precoce, junto de
indiciados das CDT que apresentam baixo risco ou risco moderado ao nível dos CAD.
Jovens dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24 anos

2013-2016

Executada

GNR, PSP, SICAD/CDT, ARS, I.P
As CDT têm um papel muito importante de prevenção e intervenção precoce junto de jovens consumidores, que não sendo
toxicodependentes carecem de acompanhamento. O reforço e valorização do potencial de intervenção psicossocial das CDT juntos
dos cidadãos dos ciclo de vida mais jovens apostou, em articulação com as forças de segurança, na identificação de consumidores
de baixo risco e risco moderado, dificilmente abordáveis por outra via que não por intermédio da descriminalização, através de
uma ação precoce especializada que passa por uma avaliação estruturada do nível de risco de consumo e correspondente
intervenção e/ou a referenciação para as respostas existentes na comunidade. O aumento do número de indiciados não
toxicodependentes, concretizado por via de uma intervenção concertada com as forças de segurança, revela, mais uma vez, o
potencial das CDT no âmbito da intervenção ao nível preventivo.
Importa destacar a abordagem precoce e preventiva efetuada junto de jovens consumidores, que não sendo toxicodependentes
careciam de uma intervenção especializada, travando deste modo um percurso de escalada de consumos e contribuindo para a
efetiva diminuição do consumo de substâncias psicoativas e de risco a ele associados.
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Foram realizadas 956 ações de vigilância (15 na DICAD Centro e 941 na DICAD Lisboa e Vale do Tejo); levantados 8136 processos
de Indiciados não toxicodependentes na faixa etária dos 15 a 19 anos (1710 em 2013, 1943 em 2014, 2245 em 2015 e 2238 em
2016); 6983 processos de Indiciados não toxicodependentes na faixa etária dos 20 a 24 anos (2079 em 2013, 2169 em 2014, 2793
em 2015 e 2735 em 2016); reportadas 13 Entidades intervenientes/parceiros (CDT, PSP, GNR, ARS,IP, Tribunais, IPSS e ONG,
Câmara Municipais, Segurança Social, IEFP, Serviços Prisionais, Escolas, entre outras); realizadas 39 Respostas de prevenção
indicada para jovens dos 15 aos 19 anos e 427 Respostas de prevenção indicada para jovens adultos dos 20 aos 24 anos.
Ação 11 - Promoção de intervenção em dissuasão na sequência de diagnóstico psicossocial e de severidade dos consumos, em
indiciados com problemas de dependência, tendo em vista a motivação para a mudança e a resposta às necessidades individuais
Dos 20 aos 65 anos

2013-2016

Executada

SICAD/CDT, ARS,IP, CNPCJR
A intervenção das CDT aposta na avaliação do risco de consumo e da saúde do indiciado, na avaliação da motivação dos
consumidores para a mudança de comportamento, na dissuasão dos consumos, numa maior qualidade de vida, e numa maior
adesão aos apoios especializados disponíveis, sejam eles de prevenção indicada, tratamento ou reinserção Tendo por base uma
avaliação rigorosa do risco de consumo sustentada pelo modelo de Intervenção em Dissuasão, foram instaurados, entre 2013 e
2016 um total de 3.987 processos de contraordenação a indiciados com problemas de dependência, com idades compreendidas
entre os 20 e os 65 anos. Fruto da excelente articulação institucional entre as CDT e as equipas de tratamento dos Centros de
Respostas Integradas das ARS, I.P., e dando cumprimento ao estabelecido pela Lei nº 30/2000, de 29 de novembro, foram
encaminhados para as estruturas da rede de referenciação 3.523 indiciados.
É de destacar ainda a celebração nos últimos quatro anos de 302 novos protocolos/acordos, abrangendo estruturas de diferentes
ministérios (Ministério da Administração Interna, Saúde, Justiça, Solidariedade e Segurança Social, Educação e Ciência, entre
outros) e diversas IPSS/ONG, contribuindo desta forma para a agilização e melhoria do trabalho em rede, em prol de um efetivo
aumento da qualidade das intervenções em matéria de Dissuasão.
Foram levantados 3987 processos de Indiciados toxicodependentes (1040 em 2013, 921 em 2014, 1033 em 2015 e 993 em 2016),
3523 Indiciados toxicodependentes encaminhados pelas CDT para tratamento (918 em 2013, 742 em 2014, 1012 em 2015 e 851
em 2016); foram estabelecidos 302 Protocolos entre as CDT e outras entidades (45 em 2013, 145 em 2014, 68 em 2015 e 44 em
2016).
Objetivo Específico 4. Desenvolver abordagens específicas de intervenção em CAD, adaptadas às necessidades e características
dos cidadãos
Ao longo do quadriénio verificou-se a concretização da maioria das ações propostas. No entanto deve ser salientado que a Ação
não executada tem a ver com a não implementação de uma das Medidas Estruturantes das políticas e respostas ao CAD do PARCAD
2013-2016, a Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos CAD. Por outro lado deve ser salientada a necessidade de reforço
dos instrumentos de apoio ao emprego dos cidadãos com CAD.
Ação 12 - Harmonização de estratégias no âmbito da intervenção e respostas em comportamentos aditivos e dependências no
âmbito da segurança social.
Todo o ciclo de vida

2014
SICAD, ISS, IP

Parcialmente
Executada

Foi criado um GT alargado e subgrupos divididos por áreas temáticas da articulação interinstitucional, no âmbito dos quais foram
discutidas e apresentadas propostas de articulação, relativas a um conjunto significativo de respostas sociais, com o objetivo de
elaborar um protocolo de cooperação, que permita a adaptação das especificidades e condicionalismos regionais, bem como a
definição de competências partilhadas entre o SICAD e o ISS,I.P. na problemática dos CAD. Em 2015, no âmbito do subgrupo de
trabalho do Protocolo de Articulação Interinstitucional (SICAD, ISS, IP., ARS, I.P e SCML), foi revisto o Manual de Procedimentos do
referido protocolo celebrado em 28 de junho de 2007, no sentido de atualizar e melhorar os processos de articulação entre as
entidades envolvidas, alterações que ainda não estão formalizadas. Refira-se no entanto que este protocolo não foi assinado
durante o período em avaliação, e as alterações ao Manual de Procedimentos também não foram formalizadas.
Ação 13 - Disponibilização e incremento da acessibilidade a serviços de intervenção em CAD, promovendo respostas integradas,
baseadas na evidência científica e nas melhores práticas, em vários contextos.
Jovens dos 10 aos 14, dos 15 aos 19, dos 20 aos 24, dos 25 aos 2013-2016
64 e acima dos 65 anos
ARS,I.P.; ONG/IPSS; DGRSP; MDN; SICAD

Executada

Para além de toda a atividade assistencial dos Centros de Respostas Integradas, para este objetivo deve ser referido o incremento
da acessibilidade e oferta das oportunidades de jogo, bem como das substâncias psicoativas, com concomitante aumento de
perturbação e consequências psicossociais, o que tem justificado um acréscimo de investimento na conceptualização de novos
modelos de intervenção e ajuste das abordagens tradicionais. Por este facto, durante os anos de 2015 e 2016 o SICAD incrementou
iniciativas promotoras de uma reflexão integrada nos domínios mencionados, designadamente a dinamização efetiva de um Grupo
de Trabalho formado por profissionais nomeados pelas ARS, I.P./DICAD e profissionais do SICAD, visando a formação e o
desenvolvimento de instrumentos de suporte à intervenção junto de pessoas com CAD sem substância e a participação na
dinamização do projeto Kosmicare destinado à prevenção de consumo de substâncias psicoativas, com particular enfoque nas
NPS, que integra um vasto conjunto de iniciativas e profissionais especializados. O SICAD, em 2015, integrou ainda o grupo de
trabalho para a implementação do Programa Nacional de Deteção Precoce e Intervenções Breves Dirigidas ao Consumo Excessivo
de Álcool e ao Consumo de Tabaco, nos Cuidados de Saúde Primários. Durante o período em avaliação as Forças armadas
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desenvolveram o Programa para a Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Combate às Dependências nas Forças Armadas,
PPCACDFA, de acordo com três eixos de atuação segurança militar, promoção da saúde e qualidade, com recurso a medidas de
rastreio, sensibilização, tratamento e de acompanhamento reabilitativo de militares. Durante todo o quadriénio o PORI mantevese como uma medida estruturante, nacional, ao nível da intervenção integrada na área dos CAD, que procura promover as sinergias
disponíveis através da implementação de programas de respostas integradas, baseados no desenvolvimento de metodologias
sustentadas na identificação e seleção de territórios de intervenção prioritária.
Ação 14 - Implementação do PORI, promovendo o desenvolvimento de PRI, através do cofinanciamento de projetos em áreas
lacunares identificadas por diagnósticos com incidência territorial.
Todo o ciclo de vida nos vários contextos

2013-2016

Executada

SICAD; ARS,I.P; ONG/IPSS; ISS,IP
Durante todo o quadriénio o PORI manteve-se enquanto medida estruturante, ao nível da intervenção integrada na área dos CAD,
promovendo as sinergias disponíveis através da implementação de Programas de Respostas Integradas (PRI) baseados no
desenvolvimento de metodologias sustentadas na identificação e seleção de territórios de intervenção prioritária para o
desenvolvimento, com cofinanciamento, por parte do SICAD, de projetos em áreas lacunares identificadas por diagnósticos com
incidência territorial. Decorrente dos procedimentos concursais realizados e encerrados em 2013, 36 projetos foram
implementados e, na sequência da renovação de algumas intervenções, 9 projetos renovados. No âmbito do acompanhamento
dos projetos, em 2013 foram realizadas avaliações a 29 projetos. Para além dos projetos cofinanciados ao abrigo do PORI, foram
abertos concursos para 43 territórios, que incluem 65 áreas lacunares. No total decorreram 60 procedimentos concursais e foram
concluídos 39 dos procedimentos em curso. Em 2014 estiveram em execução 77 projetos a nível nacional, que abrangeram 48.882
indivíduos, nos quatros eixos de intervenção, prevenção, RRMD, reinserção e tratamento.
Em 2015 o PORI funcionou em 45 territórios definidos como prioritários, 22 na região Norte, 12 na região Centro, 7 na região de
Lisboa e Vale do Tejo, um na região do Alentejo e, por fim, 3 na região do Algarve, num total de 45 projetos em execução.
Durante o ano de 2016 estiveram em execução78 projetos em 44 territórios prioritários identificados em diagnósticos de território.
Para além desses 78 projetos em execução, 19 projetos cuja execução tinha terminado em 2015, mantiveram-se em processo de
monitorização.
Ação 15 - Implementação da Rede de Referenciação/Articulação, enquanto sistema que regula as relações de complementaridade
e apoio técnico, entre estruturas intervenientes no âmbito dos CAD, sustentando um sistema integrado de informação
interinstitucional.
Todo o ciclo de vida

2013-2016

Não Executada

SICAD; ARS,I:P; DGS; ACSS; SPMS; ISS,IP
Em 2013 foi aprovada a Rede de Referenciação/Articulação, que regula as relações de complementaridade e de apoio técnico
entre entidades intervenientes no tratamento dos CAD. A principal atividade centrou-se no desenho do modelo organizativo e da
sua implementação, com os contributos das ARS,IP, e DGS, sob a coordenação do SICAD. A proposta foi aprovada em junho de
2013. Foi também iniciada a elaboração da proposta do Plano de Implementação e de Acompanhamento. As atividades
desenvolvidas em 2013 constituíram-se como a alavanca de suporte para a sua implementação. Em 2014 foi elaborado, em
articulação com os demais parceiros, o Plano de Implementação e Acompanhamento da Rede, no qual foram definidas as
metodologias de divulgação e de organização, bem como o planeamento das ações a desenvolver, incluindo a informação, a
formação, a operacionalização, a monitorização e a avaliação, no sentido de se assegurar uma execução eficaz e uma gestão
adequada da implementação e do acompanhamento da Rede. Esse Plano prevê a constituição de estruturas de coordenação e de
acompanhamento, trabalho desenvolvido no decurso de 2014.
A construção da Rede de Referenciação/Articulação foi conseguida em articulação com os vários níveis de interventores, e
considerada técnica e teoricamente bem concebida. Terminada a sua elaboração, não foi possível reunir condições para a sua
implementação, incluindo a interface dos sistemas de recolha e tratamento da informação.
Ação 16 - Facilitação do acesso a respostas de Formação e Emprego.
Jovens dos 20 aos 24 e adultos dos 25 aos 64 anos

2014-2016
IEFP, I.P.; ARS,I.P.; IPDJ, IP; SICAD

Parcialmente
Executada

São de salientar as respostas proporcionadas aos utentes, reportadas pelas Equipas de Reinserção dos CRIs, tendo em vista a
facilitação do acesso a respostas de formação e emprego. No âmbito da facilitação do acesso a respostas de Formação e Emprego,
importa destacar a extinção do Programa Vida-Emprego (PVE), durante o triénio, o qual assumia uma importância vital na
concretização de percursos de inserção dos utentes, em especial daqueles que apresentavam maiores fragilidades face ao
mercado de trabalho. Verificou-se uma diminuição na capacidade de resposta, quer a nível das necessidades de emprego dos
utentes dos CRIs, quer ainda no que se refere à formação profissional.
Ao nível da Formação Profissional a capacidade de resposta foi de 46% em 2013 e 43% em 2014. No âmbito do Emprego a
capacidade de resposta foi de 55% em 2013 e 48% em 2014. No âmbito da intervenção em reinserção realizada nos Centros de
Respostas Integradas, a intervenção foca-se na promoção do aumento de competências profissionais, na preparação para a
integração laboral e na facilitação do acesso ao mercado de trabalho. Em 2015, no âmbito da intervenção dirigida ao emprego, a
capacidade de resposta foi de 21%, tendo sido possível proporcionar respostas de emprego a 513 pessoas. No ano de 2016, 673
pessoas viram satisfeitas as suas necessidades ao nível do emprego, tendo a capacidade de resposta sido de 27%.
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Ação 17 - Facilitação do acesso a respostas que atuem na redução das situações de pobreza e exclusão social.
Jovens dos 20-24, adultos dos 25-64 e acima dos 65 anos

2013-2016

Executada

ARS,I.P.; SICAD; ISS,I.P
A intervenção desenvolvida pelas equipas de reinserção dos CRI visa a redução das situações de pobreza e exclusão social, sendo
desenvolvida em função dos diagnósticos individuais e planos individuais de inserção elaborados em conjunto com os cidadãos
com CAD. As respostas no âmbito desta intervenção situam-se ao nível da habitação, sendo proporcionadas soluções de habitação
ou alojamento, ao nível da educação, através do encaminhamento para ações de educação e alfabetização, para o ensino regular
e para respostas de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, e no âmbito da proteção social, através da
atribuição de apoios diversos, como sejam passe social, apoio à alimentação, apoios para subsistência, apoios para a aquisição de
medicação, entre outros. Estes apoios refletem um trabalho significativo de articulação interinstitucional efetuado pelas equipas
de reinserção, que envolve centenas de serviços públicos e de proximidade. No âmbito do acesso às condições básicas para o
exercício da cidadania, foram prestados apoios para a regularização da documentação pessoal, apoio sociojurídico, apoio no
âmbito da tutela paternal, entre outros. No período de 2013 a 2015 o SICAD e as ARS,I.P. participaram ativamente na Estratégia
Nacional de Integração da Pessoa Sem Abrigo, dinamizada pelo ISS,I.P.
Ação 18 - Desenvolvimento de estratégias de intervenção que potenciem a inserção do cidadão nas redes de suporte, com base
na identificação das respostas existentes.
Jovens dos 15 aos 19, dos 20 aos 24, adultos dos 25 aos 64 e 2013-2016
acima dos 65 anos
ARS, I.P.; SICAD; ISS,IP

Executada

Tendo como objetivo potenciar a inserção do cidadão nas redes de suporte, foram desenvolvidas pelas Equipas de Reinserção dos
CRI diversas iniciativas entre 2013 e 2016 no âmbito da intervenção familiar, eventos de Grupos de Treino de Aptidões Sociais, e
ocupação dos tempos livres através da integração em atividades desportivas e lúdico-ocupacionais.
Em 2013 e 2014, no âmbito desta ação as intervenções centraram-se no âmbito familiar (em 2013 mais 53% de famílias
acompanhadas do que em 2012), com participação em grupos sócioterapêuticos (em 2013 mais 15% de famílias do que em 2012),
funcionamento de Grupos de Treino de Aptidões Sociais (com um aumento significativo em 2013) e ainda Ocupação de Tempos
Livres (43% em 2013 e 47% em 2014 de necessidades satisfeitas). Em 2015 e 2016 mantiveram-se aproximadamente os valores
dos anos anteriores para as intervenções realizadas.
Ação 19 - Assegurar o funcionamento de um serviço telefónico de ajuda e respetivas plataformas de comunicação e informação.
Todo o ciclo de vida

2013-2016

Executada

SICAD, Outras entidades públicas e do setor
social
Nos anos de 2013 a 2016, manteve-se em operação a Linha Vida – SOS Droga, e igualmente o serviço de aconselhamento,
encaminhamento e informação, disponibilizou um serviço de email counselling. A maioria das chamadas está relacionada com a
problemática das substâncias ilícitas.
Ação 20 - Dinamização do Fórum Nacional Álcool e Saúde enquanto plataforma integrada de resposta aos problemas ligados ao
álcool.
Todo o ciclo de vida e nos vários contextos

2013-2016

Executada

SICAD; ARS,I.P; DGS; ANSR, I.P; ONG/IPSS;
SPMT; ACT; Sociedades Científicas; CRUP,
operadores da Indústria, GNR, PSP, Outras
entidades públicas e privadas
O ano de 2013 representou um ano de transição para o Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS), com o início de um novo ciclo de
funcionamento cobrindo o quadriénio 2013-2016. Em 2014 foram submetidos 74 compromissos, apresentados por 52 entidades.
Foi igualmente disponibilizado um serviço de consultadoria, tendo-se realizado reuniões com 21 entidades.
No biénio 2015-2016, o trabalho desenvolvido recaiu sobretudo na promoção da robustez da plataforma, não só no que concerne
ao número de técnicos como também à promoção de sinergias e de potenciação mútua entre membros. Em 2015 encetou-se uma
nova metodologia para o processo de monitorização, os Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas, nos quais
participaram 46 instituições-membro do FNAS em 2015 e 2016. As áreas de atividades mais frequentes foram as áreas de
sensibilização e formação, mas variaram também desde o levantamento de informação até à intervenção de proximidade,
divulgação de recursos, produção de linhas orientadoras, advocacy, dissuasão e metodologias diversas, como é o caso das dinâmicas
de grupo, produção de aplicações multimédia ou recolha e tratamento de narrativas. Quanto aos grupos-alvo, os mais frequentes
foram a população geral e profissionais em áreas diversas, tendo havido também vários compromissos que propuseram
intervenções junto de jovens. Quanto aos contextos, os mais visados foram o escolar e o laboral, a par da saúde e do comunitário.
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Objetivo Específico 5. Prevenir e reduzir a incidência de anomalias e perturbações de desenvolvimento fetal causadas pelos CAD,
bem como a ocorrência de patologias na grávida, decorrentes do consumo de substâncias psicoativas e medicamentos não
prescritos
Em termos globais, verificou-se a execução das ações referentes a este objetivo, sendo no entanto de referir a necessidade de
reforçar a articulação entre serviços que disponibilizam uma intervenção integrada aos diferentes níveis.
Ação 21 - Reforço da articulação entre os serviços, de modo a permitir uma intervenção integrada aos diferentes níveis (promoção
da saúde, prevenção, tratamento, reinserção e redução de riscos), em múltiplos contextos.
Gravidez e período neonatal, englobando os contextos familiar, 2013-2016
comunitário, laboral e prisional
ARS,IP; DGS; DGRSP;
ONG/IPSS; SICAD

ACT;

Parcialmente
Sindicatos; Executada

A articulação entre os serviços, de modo a permitir uma intervenção integrada aos diferentes níveis (promoção da saúde,
prevenção, tratamento, reinserção e redução de riscos) foi assegurada a diferentes níveis, nomeadamente entre os CRI e os
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). Nas ARS, I.P. existe articulação entre as Equipas de Tratamento das DICAD, ao nível
dos (ACES) e de outras estruturas no encaminhamento de grávidas e na saúde da mulher. A maior parte das intervenções
específicas centrou-se em Consultas Individuais (Médicas/Enfermagem/Psicologia/ Serviço Social: 177 em 2014), a que se seguem
as Consultas /Intervenções em Grupos (151 em 2014). No contexto prisional salienta-se o “Observatório da Toxicodependência”
do EP de Sta. Cruz do Bispo, cuja população prisional evidencia caraterísticas particulares relativas a antecedentes de toxicomanias.
Foi também operacionalizado o “Programa de Prevenção de Recaídas” (PPR), dirigido à patologia alcoólica. O PPR dirigido à
população reclusa toxicodependente estava em 2013 em fase de testes. Em 2013 apenas uma reclusa estava em tratamento
opióide com metadona, verificando-se articulação entre o respetivo EP, a ET de Xabregas e o Hospital de Cascais.
Ação 22 - Promoção do conhecimento sobre o impacto dos CAD na evolução da gravidez.
Gravidez e período neonatal

2014-2016

Executada

SICAD; DGS; ARS,IP; Instituições do Ensino
Superior; ONG/IPSS
No biénio 2013-2014, a ARS Norte, I.P. elaborou um folheto informativo sobre consumos de álcool destinado a mulheres que
estejam a planear engravidar, que estejam grávidas ou em período de amamentação, a distribuir nos ACES e a disponibilizar para
apoio a ações de formação e sensibilização, folheto que se inscreve num compromisso submetido ao FNAS. No âmbito do
VIH/SIDA, foi disponibilizado material informativo (54.050 folhetos) dirigido a grávidas e a mulheres que pretendem engravidar).
Juntamente com o ICAP e o SICAD, e no âmbito de um compromisso do FNAS, o Clube de Criativos de Portugal promoveu a
campanha Álcool e Gravidez. A difusão da campanha aconteceu, num primeiro momento, junto ao público em geral, através da
comunicação social, nacional e regional e da rede de outdoors, e posteriormente através de um enfoque específico nos Centros
de Saúde de todo o país.
Objetivo Específico 6. Diminuir o risco de infeção por VIH/SIDA, e a vulnerabilidade a esta infeção (em colaboração com o
Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA)
As ações que correspondem a este objetivo foram plenamente executadas, contribuindo para a diminuição das comorbilidades
infeciosas associadas aos CAD.
Ação 23 - Desenvolvimento de Intervenções de Prevenção e RRMD dirigidas aos riscos associados, designadamente: Consumos
endovenosos; Relações sexuais desprotegidas; Outros comportamentos sexuais de risco, sob a influência de SPA.
Jovens dos 15 aos 19 anos, com especial incidência nos 2014-2016
contextos escolar/universitário e recreativo
SICAD; IPDJ; DGS; ARS;IP;
ONG/IPSS; Ensino Superior

Executada
MEC/DGE;

Jovens dos 20 aos 24, adultos dos 25 aos 64 e adultos acima dos 2014-2016
Executada
65 anos, com especial incidência nos contextos universitário, DGS;SICAD; ARS;IP; IPDJ; ONG/IPSS; Ensino
laboral e recreativo
Superior
São de salientar o serviço de atendimento telefónico de informação, aconselhamento e encaminhamento aos jovens nas áreas da
educação sexual e do planeamento familiar, “Sexualidade em Linha, uma área web dedicada à Saúde e Sexualidade Juvenil,
integrado no contexto do Portal da Juventude, dinamizados pelo IPDJ, I.P., com possibilidade de chat em linha. Refira-se a
articulação entre o IPDJ,I.P. e a Associação para o Planeamento da Família que suportou a criação da Linha do Professor, serviço
de aconselhamento técnico para professores que têm necessidade ou desejem trabalhar as questões ligadas à sexualidade nas
suas atividades letivas. O Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA participou em palestras junto de jovens, articulou com as
Associações de estudantes no âmbito das semanas das Queimas das Fitas, e disponibilizou de materiais preventivos e informativos
a Escolas e Universidades, tendo fornecido e distribuído preservativos durante estes eventos. Salienta-se ainda o desenvolvimento
dos trabalhos a nível do Programa Eu e os Outros, nomeadamente a implementação da narrativa relativa à Sexualidade, na Região
Autónoma dos Açores.

113

Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên c i as 20 1 3- 2 02 0

Ação 24 - Reforço da capacidade dos serviços de Tratamento e RRMD na implementação de medidas que visem a sensibilização e
a promoção da diminuição das infeções por VIH / SIDA, nomeadamente: Incremento da deteção de novas infeções; Reforço da
capacidade de referenciação para serviços especializados; Contribuição para o aumento da adesão à Terapêutica Antirretroviral
(TAR); Disponibilização de medidas que reduzam o risco de novas infeções para as populações em tratamento.
Jovens dos 15 aos 19 até adultos acima dos 65 anos, com 2013-2016
especial incidência nos contextos comunitário, prisional
ARS,IP; DGS; ONG/IPSS; MDN; DGRSP

Executada

Durante o ciclo de avaliação registaram-se alterações na implementação do PTS, passando de uma adesão voluntária das
farmácias, para um compromisso institucional das estruturas de saúde, promotora da equidade de acesso ao Programa. Em 2014,
foi assinado um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Farmácias para a implementação de Programas de
Saúde Pública, nos termos do qual o PTS volta a ser disponibilizado nas farmácias, durante um período experimental de 12 meses,
sem encargos para o Estado. Fruto da avaliação positiva deste período experimental, nos anos subsequentes foi mantida esta
situação – em 2016 foram estabelecidas as bases para que a distribuição de kits nas farmácias passe a ser remuneradas pelo Estado
a estas entidades, através do SICAD. Foi reforçada a capacidade dos serviços de Tratamento e RRMD na implementação de medidas
que visem a sensibilização e a promoção da diminuição das infeções por VIH / SIDA, nomeadamente: incremento da deteção de
novas infeções; reforço da capacidade de referenciação para serviços especializados; contribuição para a adesão à terapêutica
antirretroviral (TAR); disponibilização de medidas que reduzam o risco de novas infeções para as populações em tratamento. O
PPCACDFA também contempla atividades que se inscrevem nesta Ação: no meio laboral militar. No contexto prisional, é
assegurado o acompanhamento e tratamento a todos os reclusos com exames analíticos positivos para o VIH /SIDA, dispondo os
EP de uma rede de referenciação para Hospital do serviço Nacional de Saúde – infeciologia. O protocolo para solicitação de exames
complementares de diagnóstico dos reclusos contempla o rastreio do HIV.
Objetivo Específico 7. Reduzir a comorbilidades associadas aos CAD
As ações correspondentes a este objetivo apresentaram níveis de execução diversos, verificando-se uma cobertura adequada no
âmbito ads intervenções do RRMD e Reinserção e maiores limitações no âmbito das respostas em tratamento. Salienta-se a falta
de reporte específico, por parte das entidades responsáveis no que se refere a intervenções no grupo etário dos 15-24 anos, facto
que não permitiu avaliar a Ação, no que se refere a esta subpopulação.
Ação 25 - Desenvolvimento das capacidades dos serviços de tratamento na implementação de medidas de diagnóstico,
terapêuticas e de referenciação, que visem diminuir a ocorrência de comorbilidades associadas aos CAD, bem como o seu impacto
negativo e a melhoria do seu prognóstico.
Jovens dos 15-19 e dos 20-24 anos com especial incidência na 2014-2016
redução do risco de desenvolvimento precoce
de ARS,IP; DGS;SICAD; ONG/IPSS
comorbilidades associadas aos CAD.

Não
avaliada
por falta de
informação

Adultos dos 25-64 anos e acima dos 65 anos, com especial 2013-2016
incidência nas doenças psiquiátricas, infeciosas (especial ARS,IP; DGS; ONG/IPSS
atenção para Hepatite C), cardiovasculares, gastrointestinais e
neoplasias

Parcialmente
Executada

No que se refere aos grupos etários 15-19 e 20-24 anos não se obteve informação específica de intervenções, por parte das
entidades responsáveis. Em 10 de dezembro de 2014 foi publicada a revisão da Norma n.º 058/2011 sobre Diagnóstico e Rastreio
Laboratorial da Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), segundo a qual o rastreio laboratorial da infeção pelo VIH
deve ser efetuado em todos os indivíduos com idade compreendida entre os 18 e os 64 anos. Em contexto prisional, é de referir a
existência de um Protocolo entre o PNT e a DGRSP para a definição dos procedimentos de deteção e prevenção da tuberculose nos
EP.
Em 2016, em colaboração com o Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA e Tuberculose da DGS, o SICAD participou na
elaboração do texto da Norma “Deteção e prevenção da tuberculose entre utilizadores de substâncias psicoativas”.
Ação 26 - Manutenção e incremento de respostas específicas, no âmbito das RRMD e da Reinserção: Disponibilização de ofertas
de respostas combinadas que atendam às características da população alvo; Programa Troca de Seringas; Programa de vacinação
específico (vacina Gripe, vacina pneumocócica, hepatite A e B e tétano); Acesso prioritário a tratamentos opióides e outros;
Rastreio das hepatites virais, tuberculose e outras; Promoção da saúde; Medidas de suporte habitação, emprego e educação.
Jovens dos 20 aos 24 anos, adultos dos 25 aos 64 e adultos acima 2015-2016
dos 65 anos, com especial incidência no contexto prisional, ARS,IP;DGS;SICAD;IPSS/ONG;MDN; DGRSP;
laboral e comunitário
ISS,I.P. (ENIPSA)

Executada

O SICAD e as ARS,I.P. mantiveram e em algumas situações incrementaram respostas específicas no âmbito da RRMD e da
Reinserção, dando suporte a atividades próprias e /ou a Projetos cofinanciados que disponibilizaram respostas específicas a grupos
vulneráveis, nomeadamente no âmbito do acompanhamento do Programa de Tratamento com Opióides, de Baixo Limiar de
Exigência, e no rastreio sistemático das hepatites virais, VIH, tuberculose e outras infeções. No âmbito da Reinserção, também por
ação direta e/ou por projetos cofinanciados desenvolveram-se intervenções de reinserção, promovendo a capacitação e a ligação
dos utentes com CAD às suas redes de suporte.
No âmbito do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, em 2013 foram distribuídas/trocadas 950.652 seringas; em 2014, houve
um aumento de 76% no número de seringas distribuídas (1.677.329), bem como um aumento de 506% dos ACES aderentes. Em
2015, foram distribuídas/trocadas 1.004.706 seringas nas estruturas participantes no PTS, observando-se uma redução de cerca

114

Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên ci as 20 1 3- 2 02 0

de 40% em relação ao ano anterior em que foram distribuídas/trocadas 1.677.329 seringas, contudo, em 2016, voltaram a ser
trocadas/distribuídas 1.350.258, o que representa um acréscimo de 34% face a 2015. Ainda no âmbito do Programa “Diz Não a
Uma Seringa em Segunda Mão”, em 2015, foram distribuídos 597.216 preservativos. Em 2016, participavam no PTS, 268 Unidades
de Saúde dos Agrupamentos dos Centros de Saúde/Unidades Locais de Saúde; 52 Equipas de Redução de Riscos e Minimização de
Danos/Organizações não-governamentais; 1 Unidade Móvel e 1612 Farmácias Comunitárias).
Objetivo Específico 8. Reduzir as consequências tardias e o impacto das dependências com e sem substância
As ações desenvolvidas suportaram os processos de rastreio/ deteção precoce dos CAD, com e sem substâncias, bem como as
intervenções em contexto laboral. Foram identificadas limitações na realização de atividades que incentivem a mudança de
comportamentos de cidadãos com CAD, em termos da gestão da sua própria saúde.
Ação 27 - Desenvolvimento de Intervenções que promovam a mudança de comportamentos nos cidadãos, incentivando-os a
serem agentes proactivos na gestão da sua saúde, por forma a reduzir o impacto dos efeitos tardios dos CAD e (co) morbilidades
associadas.
Adultos dos 25 aos 64 e acima dos 65 anos

2013-2016
ARS,IP:; DGS; SICAD; ONG/IPSS

Parcialmente
Executada

Em 2013 o SICAD implementou a Experiência Piloto da distribuição das saquetas Unidose de Cloridrato de Metadona e em 2014
verificou-se a implementação plena dos procedimentos inerentes ao desenvolvimento e sedimentação do Programa de
Distribuição de Cloridrato de Metadona em Saquetas Unidose, pelas cinco ARS,I.P., com a monitorização pelo SICAD dos circuitos
e procedimentos atinentes. O SICAD deu continuidade à monitorização dos circuitos e procedimentos atinentes às atividades que
decorrem da utilização de cloridrato de metadona na prática clínica, nomeadamente a aquisição anual deste medicamento, em
função da receção das previsões estimadas pelas ARS,I.P., bem como pelas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira.
Nos anos de 2015 e 2016, o SICAD implementou a experiência piloto da distribuição das saquetas unidose de Cloridrato de
Metadona para a Região Autónoma dos Açores e em 2016 verificou-se a consolidação do Programa de Distribuição de Cloridrato
de Metadona em saquetas unidose á referida região, á semelhança das cinco ARS’s no Continente, onde já estava implementado.
Foi ainda melhorada e alargada a monitorização dos circuitos e procedimentos relativos á implementação do referido Programa,
nomeadamente a aquisição anual deste medicamento em função das previsões estimadas pelas ARS’s, bem como pelas Regiões
Autónomas dos Açores e Madeira.
Ação 28 - Desenvolvimento de Intervenções que identifiquem CAD e promovam respostas específicas a cidadãos com padrões de
consumo que potenciam o desenvolvimento de consequências tardias.
Adultos dos 25 aos 64 anos e acima dos 65 anos

2013-2016

Executada

ARS,IP; DGS; ONG/IPSS; SICAD
No biénio 2013-2014, a intervenção em contexto laboral ao abrigo do Projeto Europeu EURIDICE realizou 10 ações de sensibilização
que abrangeram cerca de 200 quadros, chefias e trabalhadores e visou a prevenção e a intervenção nas dependências do álcool e
outras substâncias psicoativas, a promoção de hábitos saudáveis, a modificação de atitudes, comportamento e fatores de risco, o
aumento dos conhecimentos sobre o consumo de substâncias em meio laboral. Atendendo-se à importância da disponibilização
de instrumento adaptado à população portuguesa, o SICAD iniciou, em 2014, à adaptação para a População Portuguesa do
Instrumento “ASSIST – The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test, da Organização Mundial de Saúde,
Department of Mental Health and Substance Abuse, na versão recomendada para fins clínicos, V 3.1.
Durante os anos de 2015 e 2016, o SICAD planificou e realizou ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores, chefias e outros
atores do meio laboral, sobre os riscos associados ao CAD em todo o pais tendo sido realizadas 129 ações, decorrendo as mesmas
em cerca de duas dezenas de entidades empregadoras (publicas e privadas, com alta incidência de autarquias). Foram concebidos
e publicados documentos de informação e suporte técnico-científico, dirigidos aos agentes do meio laboral.
No âmbito das parcerias com outros atores do tecido social, destaca-se a realização de vários protocolos formais entre várias
autarquias de grande dimensão da área metropolitana de Lisboa e a manutenção do projeto EURIDICE (protocolo SICAD/CGTP e
Autarquias).
Objetivo Específico 9. Reduzir a mortalidade associada ao consumo de substâncias psicoativas
Estando a consecução do objetivo associado a uma só ação, a avaliação da mesma evidencia um alcance diminuído da sua
concretização.
Ação 29 - Promoção e reforço das respostas que de acordo com evidência científica e as melhores práticas, demonstrem diminuir
a mortalidade associada aos CAD, designadamente: Levantamento das respostas específicas existentes; Proposta de planeamento
de intervenções diferenciadas a desenvolver neste âmbito, nos diferentes contextos.
Adultos dos 25-64 e acima dos 65 anos

2013-2016

Parcialmente
SICAD; ARS,IP, DGS; ANSR, IP; ONG/IPSS; Executada
SPMT; Sociedades Científicas; Universidades,
outras entidades públicas e privadas

As atividades desenvolvidas pelo SICAD focaram-se essencialmente no âmbito da RRMD e da saúde e segurança no trabalho, pela
difusão de documentos técnico-normativos e promotor de boas práticas, junto dos profissionais que intervêm na área dos CAD.
As outras entidades não reportaram intervenções específicas no âmbito desta ação.
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DOMÍNIO DA OFERTA
Meta 1
Reduzir a facilidade percebida de acesso (se desejado) nos mercados
Dos 9 indicadores definidos para esta meta, cinco indicadores referem-se a substâncias ilícitas e quatro indicadores referem-se a
substâncias lícitas.
No que respeita às substâncias ilícitas, dos cinco indicadores definidos, dois foram atingidos, “Colocar Portugal abaixo da atual
média europeia 2 pontos percentuais em 2016: facilidade (relativamente/muito fácil) percebida de acesso (se desejado) no que
respeita ao ecstasy e às anfetaminas (ESPAD Estudantes 16 anos) ”, e três não foram atingidos, “Colocar Portugal abaixo da atual
média europeia 2 pontos percentuais em 2016: facilidade (relativamente/muito fácil) percebida de acesso (se desejado) no que
respeita à cannabis (ESPAD Estudantes 16 anos) ” e à cocaína e heroína (Eurobarómetro 15-24 anos”.
No que respeita às substâncias lícitas dos quatro indicadores definidos, três foram atingidos, “Reduzir em 15% a facilidade
(fácil/muito fácil) percebida de acesso (se desejado) de vinhos (ECTAD Estudantes 13-15 anos), e bebidas espirituosas (ECTAD
Estudantes 13-15 anos e 16-17 anos) e um não foi atingido, “Reduzir em 15% a facilidade (fácil/muito fácil) percebida de acesso
(se desejado) de cervejas (ECTAD Estudantes 13-15 anos).

SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS
Objetivo Geral 2
Reduzir a disponibilidade das drogas ilícitas e das novas substâncias psicoativas (NSP) no mercado, através da prevenção, dissuasão
e desmantelamento das redes de tráfico de drogas ilícitas, em especial do crime organizado, intensificando a cooperação judiciária,
policial e aduaneira, a nível interno e internacional, bem como a gestão das fronteiras.
Este Objetivo Geral do Domínio da Oferta – Substâncias Ilícitas desdobra-se por 10 Objetivos específicos compreendendo 35 ações.
Para 8 dos Objetivos Específicos considera-se que a avaliação foi positiva. Das 35 ações, 30 foram consideradas executadas e no
que respeita às restantes 5 não foi possível obter informação suficiente, pelo que não foi possível a sua avaliação.
No período 2013-2016 foram concluídos ou entraram em pleno funcionamento sistemas de controlo do tráfico ilícito a nível
internacional, designadamente o Sistema de Vigilância e Controlo da Costa (SIVICC) ou o Sistema de Seleção Automática (SSA);
tanto a nível internacional como a nível nacional é de destacar o reforço das redes de cooperação estabelecidas entre as várias
forças policiais e órgãos de polícia criminal, sendo de relevar a grande importância das Unidades de Coordenação e Intervenção
Conjunta (UCIC) e o trabalho que naquele período foi desenvolvido em conjunto com as autoridades policiais de outros países,
bem como a intensificação da cooperação no quadro do MAOC-N, Europol, Interpol e Eurojust, entre outras agências e organismos
internacionais.
Apesar de não integrarem os indicadores das metas deste Plano, é de notar que no INPG 2016/17 realizado na população residente
em Portugal (15-74 anos) verificou-se, em relação a 2012, uma diminuição da facilidade percebida de acesso a drogas entre os
consumidores. Por outro lado, apenas houve referências à aquisição via internet para as NSP (0,1%), sendo a aquisição destas em
lojas (após o seu encerramento) muito residual, mas ainda assim existente.
Em termos dos indicadores das metas relacionadas com a perceção de acesso a drogas entre populações jovens, a maioria não foi
atingido (3 em 5), constatando-se mesmo um agravamento, sendo de referir que os dados relativos a 2 dos 3 indicadores não atingidos
(acesso à heroína e à cocaína) se reportam a 2014 (não se concretizou a replicação posterior do Eurobarómetro sobre estas dimensões).
Quanto aos outros 3 indicadores, entre os alunos de 16 anos (ESPAD 2015) a cannabis continuava a ser considerada a droga de
maior acessibilidade, mantendo-se muito idêntica essa perceção entre 2011 e 2015 (31% em 2015 e 30% em 2011 referiram ser
relativamente fácil ou muito fácil obter cannabis). Em contrapartida, diminuiu a facilidade percebida de acesso ao ecstasy (de 15%
para 10%) e às anfetaminas (de 14% para 7%). Face às médias europeias de 2015, os alunos portugueses tinham uma perceção de
facilidade de acesso semelhante quanto à cannabis, e ligeiramente inferior quanto ao ecstasy e às anfetaminas.
Objetivo Específico 10. Reforçar a cooperação e a coordenação interinstitucionais, nos planos estratégico e operacional
Com base na informação reportada pela Subcomissão Redução da Oferta de Substâncias Ilícitas, considera-se que este Objetivo
Específico foi alcançado, verificando-se um elevado nível de cooperação entre os órgãos de polícia criminal, as entidades
responsáveis por estas ações.
Ação 30 - Reforço do funcionamento, no seio das Unidades de 2013-2016
Coordenação e Intervenção Conjunta (UCIC), dos mecanismos de GNR, PJ, PSP, AT, SEF e AMN
racionalização, centralização e coordenação da atividade
desenvolvida por todas as entidades com intervenção na luta contra
o tráfico de estupefacientes, e do exercício das respetivas atribuições
e competências fixadas pelo Dec. Lei n.º 81/95, de 22 de abril.

Considera-se que a
presente
ação
foi
plenamente Executada,
sendo certo que neste
domínio existe margem
para progresso.

Nos quatro anos do ciclo estratégico 2013-2016, a PJ recebeu e tratou um total de 13.807 pedidos de informação prévia (pedidos
UCIC) provenientes da GNR e da PSP, o que possibilitou a efetiva coordenação das investigações em curso a cargo dos vários órgãos
de polícia criminal. Em resultado desta coordenação, foram detetados e depois resolvidos um total de 420 conflitos entre
investigações.
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Ação 31 - Desenvolvimento de projetos multidisciplinares de atuação 2013-2016
complementar, coordenada, e de partilha de informação na GNR, PJ, PSP, AT, SEF e AMN
fiscalização e na investigação criminal do tráfico de estupefacientes,
designadamente por via marítima e por via aérea.
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As Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta, designadamente a de âmbito nacional, reuniram regularmente, o que
contribuiu para o reforço dos mecanismos de coordenação bem como para a centralização da informação e racionalização da
atividade desenvolvida.
Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada,
sendo certo que neste
domínio existe margem
para progresso.

Durante os quatro anos de vigência do Plano foram desenvolvidos inúmeros projetos e operações multidisciplinares e
complementares, envolvendo as várias entidades com responsabilidades ao nível do combate ao tráfico ilícito de estupefacientes,
em especial pelas vias marítima e aérea. Dentre esses projetos e operações, um número significativo foi realizado
coordenadamente com outros países europeus no quadro, designadamente no quadro das prioridades European Multidisciplanary
Platform Against Criminal Threats (EMPACT) da União Europeia.
Ação 32 - Aumento dos índices de cooperação e articulação entre as 2013-2016
diversas entidades com competências ao nível da fiscalização, GNR, PJ, PSP, AT, SEF e AMN
vigilância, controlo e investigação criminal.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada,
sendo certo que neste
domínio existe margem
para progresso.

Como já referido relativamente à ação 30, as Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta, designadamente a de âmbito
nacional, reuniram regularmente o que contribuiu para o aumento dos índices de cooperação e articulação. A par disso e durante
os quatro anos, as estruturas operacionais bem como de análise e recolha de informação das várias entidades reuniram num
número não quantificado de ocasiões visando não só a troca de informações mas também o planeamento e execução de inúmeras
operações, parte delas conjuntas.
Objetivo Específico 11. Reduzir a produção, o tráfico e consequentemente a oferta de drogas ilícitas e de novas substâncias
psicoativas
Sendo o mercado de droga um mercado oculto, não é possível avaliar a extensão da redução prosseguida por este Objetivo
Específico. É de realçar a instalação e o pleno funcionamento do Sistema de Vigilância e Controlo de Costa (SIVICC), a presença
ativa dos órgãos de polícia criminal nos aeroportos internacionais e pequenos aeroportos e aeródromos, com reforço da
articulação entre as várias entidades responsáveis, o aumento das apreensões de cocaína, e o desmantelamento, parcial ou total,
de organizações criminosas que atuavam em solo nacional, algumas com expressão internacional.
Ação 33 - Aumento do número de ações de vigilância e fiscalização 2013-2016
em mar e na zona ribeirinha.
GNR, AMN

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Fruto essencialmente da atuação da GNR, através da sua Unidade de Controlo Costeiro (UCC), e da PM, o número de ações de
fiscalização e vigilância na zona ribeirinha e em mar aumentou significativamente nos últimos anos.
A entrada em pleno funcionamento do SIVICC, que é operado e gerido pela UCC, veio aumentar exponencialmente a capacidade
de monitorização e controlo da costa por parte das autoridades, constituindo uma grande mais-valia no domínio do combate ao
tráfico de drogas por via marítima, em especial no caso de desembarques clandestinos de droga junto à costa.
Ação 34 - Instalação do Sistema de Vigilância e Controlo de Costa 2014
(SIVICC).
GNR

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

O sistema encontra-se instalado e em pleno funcionamento em toda a costa do território continental.
Ação 35 - Aumento do número de ações de controlo conjunto e 2013-2016
fiscalização de passageiros/ mercadorias tendo como destino final PJ e AT
Portugal, em voos procedentes de países considerados de risco.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

A AT efetua regularmente ações de controlo sobre viajantes e mercadorias, classificados como de risco na área dos tráficos ilícitos,
de modo sistemático e regular no âmbito do controlo da fronteira externa comunitária e do território nacional.
Para além do anteriormente referido, no período de 2013-2016 foram efetuadas inúmeras ações de controlo conjunto visando a
fiscalização de passageiros e mercadorias envolvendo as diversas entidades com competências na matéria, integrando-se algumas
dessa ações em operações de âmbito europeu, designadamente no quadro das prioridades EMPACT.
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Ação 36 - Desenvolvimento de projetos operacionais conjuntos 2013-2016
regulares, com incidência nas zonas costeira e insular.
PJ, GNR, AMN

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

No âmbito da participação da Polícia Judiciária no MAOC-N, tem-se procedido ao tratamento e monitorização de inúmeras
embarcações sob suspeita (na sua maioria no âmbito da cooperação internacional) de estarem a ser utilizadas no tráfico
transcontinental, através da coordenação de ações policiais com agências policiais congéneres, que têm resultado na apreensão
de quantidades bastante significativas de cocaína. Neste âmbito reporta-se a execução de 118 ações e a implementação de 5
projetos. Relativamente aos anos de 2015 e 2016, a PM reportou a implementação de 37 projetos.
Ação 37 - Aumento do número de ações de controlo, vigilância e 2013-2016
fiscalização em pequenos aeroportos e aeródromos.
PJ, AT, SEF, PSP e GNR

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

A estrutura da UNCTE/PJ integra uma Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes especializada na valência da
via aérea, recolhendo, de forma regular e direcionada, informação criminal associada à eventual utilização das diversas estruturas
aeroportuárias para a prossecução do tráfico de droga. No que concerne aos aeroportos internacionais de Lisboa, Porto, Faro,
Funchal e Ponta delgada, a PJ dispõe de elementos aí destacados em permanência.
A AT efetua ações regulares de controlo sobre viajantes e mercadorias, classificados como de risco na área dos tráficos ilícitos, de
modo sistemático e regular no âmbito do controlo da fronteira externa comunitária e do território nacional. Caso para tal seja
solicitado, colabora ativamente em controlos conjuntos com outras Entidades, no âmbito das competências próprias de cada uma.
O SEF reportou em 2015 e 2016, o controlo de 1005 voos em pequenos aeroportos e aeródromos. A PSP reportou em 2015 e 2016,
o controlo de 1004 voos em pequenos aeroportos e aeródromos.
Ação 38 - Identificação e desmantelamento de estruturas criminosas 2013-2016
responsáveis pelo cultivo, produção e transformação, de produtos PJ
estupefacientes e substâncias psicotrópicas, procedendo à detenção
dos seus responsáveis bem como à apreensão das substâncias
produzidas e dos materiais utilizados

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

A UNCTE/PJ tem produzido de forma regular relatórios operacionais sobre as atividades ilícitas de indivíduos e organizações
criminosas a operarem no nosso território. A intervenção das autoridades tem vindo a detetar de forma regular produções de
cannabis indoor e outdoor, maioritariamente de reduzida dimensão. No período de 2013 a 2016, detetaram-se em território
nacional um total de 1026 locais de cultivo, tendo-se procedido à apreensão de um total de 20625 plantas. Na maioria dos casos
de cultivo, foi possível proceder à detenção dos responsáveis.
Para além do cultivo de cannabis, não existe informação que aponte no sentido de que no período 2013-2016 a produção de
outros tipos de drogas ilícitas tenha tido expressão digna de relevo no nosso país.
Ação 39 - Identificação e desmantelamento de estruturas criminosas 2013-2016
de cariz internacional responsáveis pela introdução em território PJ
nacional de produtos estupefacientes e substâncias psicotrópicas,
procedendo à detenção dos seus responsáveis bem como à
apreensão das substâncias produzidas e dos materiais utilizados

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

De acordos com os dados constantes do Sistema de Informação Criminal da Polícia Judiciária (SICPJ), entre 2013 e 2016 foram
identificados um total de 24.445 intervenientes relacionados com tráfico de estupefacientes, dos quais 20.343 foram detidos
(83,2%), indivíduos estes que integravam um grande número de grupos criminosos que, na sequência das investigações realizadas
foram total ou parcialmente, desmantelados. Do total de detidos, 3001 (12,2%) tinham nacionalidade estrangeira.
Dessas ações resultaram as apreensões de 15.328 apreensões de cannabis no total de 51.033 kg; 4356 apreensões de cocaína,
num total de 13.228 kg.; 2997 apreensões de heroína, num total de 222,5 kg.; 682 apreensões de ecstasy, num total de 223.894
comprimidos.
Além dos estupefacientes indicados foram ainda apreendidos, entre outros, os seguintes bens e valores: 1472 veículos
automóveis; 29 embarcações; 637 armas de fogo; 11.118 telemóveis, e 8.516.035,00€, em numerário.
Para informação mais detalhada e completa poderão ser consultados os relatórios estatísticos TCD, disponíveis em
www.policiajudiciaria.pt.
Ação 40 - Identificação e detenção de grupos /indivíduos 2013-2016
responsáveis pela distribuição de estupefacientes aos consumidores, GNR e PSP
apreendendo as drogas traficadas

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Entre 2013 e 2016, a GNR e PSP detiveram um total de 18.773 presumíveis traficantes de estupefacientes, a maior parte dos quais
se dedicavam á distribuição direta de estupefacientes aos consumidores.
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Ação 41 - Reforço da prevenção do tráfico de distribuição direta a 2013-2016
consumidores, do tráfico-consumo localizado e da criminalidade a GNR e PSP
estes associada, através da intensificação de políticas comunitárias
de policiamento de proximidade, de policiamento orientado para o
problema e do aumento da visibilidade das polícias.

Apenas existe informação da PSP referente ao ano de 2015 e ao primeiro semestre de 2016, que informou ter desenvolvido 85
projetos/ações de reforço da prevenção do tráfico de distribuição direta a consumidores, do tráfico-consumo localizado e da
criminalidade a estes associada, através da intensificação de políticas comunitárias de policiamento de proximidade, de
policiamento orientado para o problema e do aumento da visibilidade das polícias.
Ação 42 - Manutenção das ações inspetivas e de fiscalização aos 2013-2016
espaços ou estabelecimentos nos quais exista a suspeita de serem GNR, PSP e ASAE
disponibilizadas, para consumo humano, novas substâncias
psicoativas que possam apresentar perigo para a vida humana ou a
saúde pública.

Sem
avaliação.
A
informação disponível não
permite avaliar o grau de
execução desta ação.

Apenas existe informação da PSP referente ao ano de 20015 e primeiro semestre de 2016, que informou terem sido realizadas
diversas ações inspetivas ou de fiscalização pese embora o objeto das mesmas não se tenha limitado apenas às NSP.
Objetivo Específico 12. Contribuir para assegurar um nível elevado e equivalente de controlo ao longo da fronteira externa da
UE, nomeadamente no espaço transatlântico e euroafricano, como forma de melhorar a prevenção da entrada de drogas ilícitas
e de novas substancias psicoativas no território da União Europeia
Este Objetivo Específico foi plenamente atingido, verificando-se um nível aprofundado de colaboração entre as agências nacionais
e os organismos internacionais trabalhado de forma articulada, com vista ao desmantelamento de organizações criminosas que
operam no quadro internacional. São de salientar as 93 cartas rogatórias rececionadas pela PGR em 2015 e 2016 e as 112 entregas
controladas registadas durante este ciclo estratégico.
Considera-se
que
a
Ação 43 - Desenvolvimento de ações e projetos específicos visando 2013-2016
ação
foi
recolher informação sobre as atividades de grupos criminosos.
PJ, GNR, SEF, AT, AMN, SIS e presente
plenamente Executada.
SIED
Ao longo do ciclo estratégico 2013-2016, de forma regular, a PJ, através não só da UNCTE mas também dos seus departamentos
regionais, desenvolveu um número significativo (não contabilizado) de ações de recolha e tratamento de informação visando
identificar e avaliar a atividade de grupos criminosos organizados.
As demais entidades com responsabilidade na execução desta ação, desenvolveram igualmente, dentro das respetivas
competências, atividade visando a recolha de informação sobre grupos e indivíduos dedicados ao tráfico ilícito de estupefacientes.
Relativamente ao ano de 2015 e primeiro semestre de 2016, a PM reportou a produção de 93 relatórios de informações.
Ação 44 - Desenvolvimento, designadamente em cooperação com as 2013-2016
autoridades policiais de outros países sempre que se justifique, de PJ e PGR
investigações específicas sobre atividades de grupos criminosos.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

No período de 2013 a 2016, foram desenvolvidas inúmeras investigações sobre grupos criminosos dedicados ao tráfico
transnacional de produtos estupefacientes em cooperação com outros países, em especial com Espanha, sendo que muitas dessas
investigações contaram com o apoio da Europol e também da Interpol.
No quadro do MAOOC-N, tem sido trocada informação sobre centenas de embarcações suspeitas de serem utilizadas no tráfico
de estupefacientes por via marítima, tendo a OL da PJ naquele organismo participado num total de 370 reuniões de coordenação
durante os quatro anos. Portugal participou numa Equipa de Investigação Comum (Joint Investigation Team - JIT) e foi estabelecido
um acordo operacional.
Relativamente aos anos de 2015 e 2016, a PGR reportou a receção de 93 cartas rogatórias e a expedição de 32. Foram ainda
concretizadas um total de 112 entregas controladas no período 2013-2016.
Ação 45 - Aumento do número de controlos de carregamentos 2013-2016
contentorizados com recurso a sistemas de inspeção não intrusiva AT
procurando detetar a presença de mercadorias ilícitas.

Apesar de não estarem
disponíveis os dados
quantificados referentes a
2013 e 2014, considera-se
que esta ação está
plenamente Executada.

Relativamente aos anos de 2015 e 2016, a AT reportou o controlo de 5268 contentores nos portos de Sines e Lisboa com recurso
a sistemas de inspeção não intrusiva, procurando detetar a presença de mercadorias ilícitas.
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Ação 46 - Incremento das capacidades de análise de risco visando 2013-2016
uma maior eficácia na seleção e controlo aduaneiro de AT
carregamentos que representem um risco potencialmente elevado
de dissimularem produtos estupefacientes.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Relativamente aos anos de 2015 e 2016, a AT reportou a consolidação do funcionamento do Centro Nacional de Análise de Risco,
de modo a possibilitar a identificação, tão cedo quanto possível, de carregamentos de risco elevado.
Ação 47 - Continuação do desenvolvimento do projeto das 2013-2016
Alfândegas eletrónicas, designadamente, a ligação do Sistema de AT
Seleção Automática a Sistemas declarativos já existentes ou a criar.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Consolidação da operação do Sistema de Seleção Automática (SSA) aplicado aos diversos Subsistemas Declarativos iniciando-se o
desenvolvimento da ligação ao Sistema de Fiscalidade Automóvel. Entrada plena em produção de todas as funcionalidades do
Sistema de Tratamento da Declaração Aduaneira de Importação (STADA IMP). Em 10.05.2016 verificou-se a entrada em Produção
da ligação do SSA ao Sistema de Impostos Especiais sobre o Consumo da UE (SIC-EU).
Ação 48 - Desenvolvimento do novo Sistema de Tratamento da 2013-2016
Declaração Aduaneira de Importação (STADA IMP).
AT

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

No ciclo 2013-2016 verificou-se a entrada plena em produção de todas as funcionalidades do Sistema de Tratamento da Declaração
Aduaneira de Importação (STADA IMP).
Objetivo Específico 13. Prevenir o desvio de precursores e pré-precursores de drogas ilícitas e de outras substâncias químicas
associadas ao seu fabrico, importadas para a União Europeia
No quadro da União Europeia, Portugal tem especiais responsabilidades nesta matéria, de forma a assegurar a inviolabilidade
fronteira, o que foi conseguido através da articulação nacional e internacional das agências responsáveis, designadamente da
Autoridade Tributária e Aduaneira.
Ação 49 - Adaptação da legislação nacional à legislação comunitária 2013-2016
sobre a prevenção do desvio ilícito de precursores e outras SICAD
substâncias utilizadas no fabrico ilícito de drogas.

Executada

Embora a redação desta ação apenas se refira à “prevenção do desvio ilícito de precursores e outras substâncias utilizadas no
fabrico ilícito de drogas, os resultados apresentados incluem a adaptação da legislação nacional às Convenções das Nações Unidas
relativas ao controlo do tráfico ilícito de estupefacientes, de substâncias psicotrópicas.
No âmbito dos estupefacientes, de substâncias psicotrópicas, foram publicadas a Lei n.º 22/2014, de 28/04, que adita a substância
5 (2-aminopropil)indole à tabela anexa II-A e a substância 4 metilanfetamina à tabela anexa II-B, e a Lei n.º 77/2014, de 11 de
novembro, que veio adicionar a substância alfa–fenilacetoacetonitrilo à Tabela V anexa ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22de janeiro
No que respeita aos precursores e outras substâncias utilizadas no fabrico ilícito de drogas, a regulamentação comunitária é
diretamente aplicável nos Estados-Membros. Em Portugal, o Decreto Regulamentar n.º 28/2009, de 12 de outubro, que altera e
republica o Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, estabelece as regras relativas ao controlo do mercado lícito de
estupefacientes e substâncias psicotrópicas, compreendidos nas tabelas I a IV anexas ao Decreto -Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro,
e aos precursores e outros produtos químicos suscetíveis de utilização no fabrico de droga, designados por substâncias
inventariadas. São várias as entidades competentes para a aplicação das disposições nele contidas, INFARMED, AT, ASAE, DGAE,
PGR e PJ.
Ação 50 - Implementação de mecanismos de ligação e reporte 2013-2016
permanente entre as entidades, de controlo e fiscalização, o AT
comércio, a indústria, em matéria de produção, comercialização,
importação, exportação e licenciamento de precursores.

Considera-se
que
a
presente ação se encontra
Executada.

Na sequência da entrada em vigor do Decreto-Regulamentar n.º 28/2009, de 12 de outubro, foram implementados mecanismos
de ligação e reporte permanente entre as entidades, de controlo e fiscalização, o comércio, a indústria, em matéria de produção,
comercialização, importação, exportação e licenciamento de precursores.
Relativamente aos anos de 2015 e 2016, a AT reportou a participação em 3 reuniões Comité e Grupo de Precursores de Droga da
UE, em Bruxelas.
Ação 51 - Intensificação do controlo e da fiscalização do comércio de 2013-2016
precursores, nomeadamente através do desenvolvimento e AT e ASAE
participação em atividades de cooperação e intercâmbio com outros
países da UE e países terceiros ao nível do controlo da importação,
trânsito e exportação.

Considera-se
que
a
presente ação se encontra
Executada.

Durante o período de 2013 a 2016, foram desenvolvidas diversas atividades e iniciativas visando a intensificação do controlo e da
fiscalização do comércio de precursores, nomeadamente através do desenvolvimento e participação em atividades de cooperação
e intercâmbio com outros países da UE e países terceiros ao nível do controlo da importação, trânsito e exportação.
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Objetivo Específico 14. Reforçar a cooperação e a coordenação com os organismos e agências internacionais europeias
competentes
Considera-se que este objetivo foi atingido.
Ação 52 - Aumento da capacidade de partilha de informação no 2013-2016
âmbito estratégico e operacional.
PJ e SICAD

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Portugal, designadamente através da PJ, participou num elevado número projetos, reuniões e conferências internacionais no
âmbito de vários grupos de trabalho e projetos desenvolvidos bilateralmente com outros países quer em projetos multilaterais
promovidos por diversas organizações internacionais visando a partilha de informação quer de caráter estratégico quer
operacional no domínio do combate ao tráfico de estupefacientes e de precursores. A descrição dessas participações encontra-se
detalhada nas avaliações anuais.
Objetivo específico 15. Reforçar a cooperação judiciária no âmbito europeu
Considera-se que este objetivo foi atingido. Parte significativa deste Objetivo específico é realizado através da participação em
reuniões de articulação, que permitem estabelecer e reforçar o funcionamento em rede das agências nacionais e internacionais
implicadas.
Ação 53 - Manutenção e reforço da comunicação e articulação com 2013-2016
a EUROJUST.
PGR

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Relativamente aos anos de 2015 e 2016, a PGR reportou a realização de 6 solicitações de Portugal ao EUROJUST e 11 solicitações
ao Eurojust/Portugal para a intervenção de Portugal.
Relativamente ao ano de 2016, foram ainda reportados contactos pontuais com o membro nacional do EUROJUST, no âmbito de
um processo administrativo para venda de bens apreendidos em processo-crime francês.
Ação 54 - Intensificação dos mecanismos de comunicação direta com 2013-2016
os pontos de contacto da Rede Judiciária Europeia.
PGR

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Participação do ponto de contacto em reunião realizada no Porto, em 20 e 21 de Outubro de 2016.
Ação 55 - Desenvolvimento de projeto de coordenação com as 2013-2016
autoridades de Espanha, designadamente com a Fiscalía Especial PGR
Antidroga.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Reportado pela PGR a realização de contactos exploratórios com a Fiscalia Especial Antidroga visando-se a realização de uma
reunião de trabalho conjunta neste domínio a ter lugar oportunamente, sendo também salientado o prosseguimento da
colaboração dos pontos de contacto de Portugal (representantes da PGR-DCIAP e do DIAP de Lisboa) na Rede de Fiscais Antidroga
do espaço Ibero-Americano (RFAI, da AIAMP), designadamente no projeto de troca de informações na área do controlo de
contentores, tendo participado nas reuniões dos pontos de contacto bem como no acompanhamento de uma entrega controlada
de um contentor, que contou com a intervenção dos representantes da Rede da Argentina, de Espanha e de Portugal.
Objetivo específico 16. Reforçar a intervenção dos Serviços de Informações, bem como a cooperação entre os Serviços de
Informações e outras entidades nacionais e internacionais em matéria de identificação de fenómenos, agentes e tendências, a
montante das instâncias judiciais, com o objetivo de reduzir a incidência dos mesmos
Não é possível avaliar a realização deste Objetivo Específico, por falta de informação.
Ação 56 - Incremento da recolha de notícias e produção de 2013-2016
informações a montante da investigação criminal, que permita: a SIS e SIED
identificação de redes de narcotráfico; a identificação de novos modi
operandi, designadamente ao nível da ocultação;a identificação de
novas linhas de tendência e de evolução; a caracterização de
fenómenos associados, como o do aumento da violência; a
caracterização da ameaça.

Por não ter sido reportada
informação, não é possível
avaliar o grau de execução
desta ação.

Não foi reportada informação.
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Objetivo Específico 17. Explorar as eventuais ligações entre a produção e o tráfico de droga e o financiamento do terrorismo
A realização deste Objetivo Específico adquire extrema importância no quadro estratégico atual. A sua prossecução foi feita
através do estabelecimento de cooperação nacional e participação em rede no âmbito dos mecanismos internacionais
estabelecidos com este propósito.
Ação 57 - Implementação e consolidação de mecanismos de recolha 2013-2016
e análise que permitam identificar possíveis ligações entre produção PJ, SIS e SIED.
e tráfico de droga e o financiamento de terrorismo, designadamente
ao nível da: identificação do estabelecimento de sinergias entre
estruturas da criminalidade organizada e comum com organizações
terroristas; avaliação permanente do peso relativo do tráfico de
estupefacientes no financiamento do terrorismo.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Entre as Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta (UCIC) e a Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT) tem-se
estabelecido a cooperação necessária para a avaliação da eventual ligação entre os dois fenómenos. De sublinhar que algumas
das entidades que integram as UCIC encontram-se presentes na UCAT, em particular a Polícia Judiciária.
Reporta-se igualmente a participação da PJ, através da UNCT, em reuniões que têm vindo a realizar-se em diversos fora
internacionais e que versam sobre a temática do financiamento de terrorismo (FT), nomeadamente: reuniões do CODEXTER
(Comité de Peritos em Terrorismo do Conselho da Europa); reuniões organizadas pela Comissão Europeia tendentes a definir o
nível de risco, de ameaça e quais as vulnerabilidades no que concerne ao FT e ao BC.
Objetivo Específico 18. Aumentar a atividade de prevenção na área da criminalidade associada a droga, mormente no
branqueamento de capitais
Considera-se que este Objetivo Específico foi alcançado. A prossecução deste objetivo faz-se não apenas através do
estabelecimento de redes de cooperação entre agências nacionais mas também no plano internacional.
Ação 58 - Manutenção e reforço dos mecanismos e suportes 2013-2016
operacionais destinados a investigar no plano financeiro e PJ
patrimonial as organizações criminosas e as estruturas económicas a
elas associadas, maximizando a apreensão e o confisco de bens e
valores gerados pelo tráfico de estupefacientes.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Entre 2013 e 2016, a Polícia Judiciária, através da UIF, prestou informação em 77 casos a solicitações relativas ao levantamento
de informação patrimonial e de rendimentos necessária a investigações que envolviam o crime de branqueamento tendo como
subjacente o tráfico de estupefacientes. Ainda no período em análise foram produzidos 100 relatórios resultantes da análise das
comunicações suspeitas recebidas na UIF e que indiciaram o tráfico de estupefacientes como crime subjacente.
O Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), criado na dependência da Polícia Judiciária, respondeu, no âmbito do tráfico de
estupefacientes, a 83 pedidos nacionais e a 9 internacionais.
Ação 59 - Reforço das ações visando detetar cash flows de origem 2013-2016
criminosa com repercussão interna e externa, designadamente com PJ e AT
destinos de alto risco fora da EU, incluindo o controlo de movimento
de dinheiro líquido na fronteira.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

A UIF/PJ, no âmbito das suas competências em matéria de prevenção do BC/FT, recebe da AT informação relativa às declarações
de transporte de dinheiro líquido nas fronteiras. No período de 2013 a 2016 recebeu e analisou 4318 declarações.
No que concerne aos anos de 2015 e 2016, a AT registou um total de 2150 declarações de transporte de dinheiro, das quais 625
declarações oficiosas, respeitantes a um montante total global que ultrapassou os 363 milhões de euros. Sobre esta matéria, a AT
reportou a elaboração de 3 relatórios de avaliação da ameaça.
Ação 60 - Recolha e análise de informação, incluindo a montante da 2013-2016
investigação criminal, que permita uma permanente caracterização, PJ, SIS e SIED.
identificação e avaliação das estruturas económicas associadas às
organizações criminosas.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

No período de 2013 a 2016, a UIF/PJ tem participado em diversos fora internacionais, nomeadamente no Grupo de Ação Financeira
Internacional, no Grupo Egmont e na FIU Plaform, relativos à prevenção do BC/FT e criminalidade subjacente.
O Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA), por sua vez, participou em diversas reuniões com serviços congéneres, tendo
igualmente participado em diversas reuniões de fora internacionais bem como de grupos de trabalho.
Objetivo Específico 19. Aumentar a formação e o conhecimento para os serviços de aplicação da lei
Com base na informação disponível não é possível avaliar o grau de execução deste Objetivo específico.
Ação 61 - Desenvolvimento e reforço do n.º de ações de formação e 2013-2016
número de formandos, diversificando o seu objeto.
PJ, GNR, PSP, AT, SEF e AMN

A informação disponível
não permite avaliar o grau
de execução desta ação.

No período em análise a PJ através da Escola da Polícia Judiciária (EPJ) desenvolveu 25 ações de formação envolvendo 682
formandos. A AT reportou a realização de 6 ações de formação e a PM 2.
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Objetivo Específico 20. Prevenção e controlo da entrada e circulação de estupefacientes, bem como de outras substâncias ilícitas
em meio prisional
Embora não seja possível avaliar uma das três ações que integram este Objetivo Específico, considera-se que foi alcançado com
base no reporte das ações 63 e 64. Poderá ser atribuído à tardia publicação da RCM n.º 79/2014, de 29 de dezembro, que aprova
o PRCAD 2013-2016, a inexistência de dados para os anos de 2013 e 2014. A manter-se este objetivo específico no próximo ciclo
estratégico, será possível aferir, com base na comparação dos dados, o grau de cumprimento.
Ação 62 - Aumento do número de buscas e revistas, designadamente 2013-2016
através da realização de buscas gerais e parciais bem como a DGRSP
intensificação de ações com recurso a meios cinotécnicos.

A informação disponível
não permite avaliar o grau
de execução desta ação.

Relativamente aos anos de 2015 e 2016, a DGPSP reportou a a seguinte informação, Buscas efetuadas – 522; Revistas efetuadas –
523; Droga Apreendida: Haxixe – 10.284 grs.; Heroína – 500 grs. e Cocaína – 719,6grs.
Ação 63 - Aumento da atividade de deteção de substâncias ilícitas, 2013-2016
intensificando o controlo à entrada das visitas de reclusos, com DGRSP
intervenção de meios cinotécnicos.

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

Relativamente aos anos de 2015 e 2016, DGPSP informou ter procedido ao registo de todos os funcionários e utentes, bem como
de todas as viaturas que circulam no interior dos EP. Reportou ainda a Intensificação de ações com recurso a meios cinotécnicos.
Ação 64 - Realização de revistas aos reclusos que regressam de 2013-2016
saídas jurisdicionais ou de licenças de curta duração, entre outras.
DGRSP

Considera-se
que
a
presente
ação
foi
plenamente Executada.

A DGPSP reportou a realização de testes de despistagem de consumos, especialmente aos reclusos que regressam de saídas
jurisdicionais ou de licenças de curta duração e obrigatoriamente aos reclusos que beneficiam de visitas íntimas.

SUBSTÂNCIAS LÍCITAS
Objetivo Geral 3
Garantir que a disponibilização, venda e consumo de substâncias psicoativas lícitas no mercado, seja feita de forma segura e não
indutora de uso/consumo nocivo
No âmbito deste objetivo há que distinguir os resultados obtidos relativos ao álcool e aos medicamentos e anabolizantes.
São de destacar os resultados positivos das perceções sobre o acesso aos mercados, que podem refletir o investimento na
implementação da legislação produzida neste ciclo, como a introdução de medidas restritivas na disponibilização, venda e
consumo, e em particular o aumento da idade mínima legal, que pssou dos 16 para os 18 anos para todas as bebidas alcoólicas.
É de realçar, contudo, a evoluçao negativa dos indicadores relativos às prevalências de consumo recente, padrões de consumo de
risco e dependência de substâncias psicoativas (álcool) na população geral de 15-74 anos (INPG, 2016/17) para os quais se
registaram aumentos face a 2012, com maiores subidas na população feminina em todos os grupos etários e na população geral
no ciclo de vida 65-74 anos.
Não obstante se considerar que existe margem para progresso, considera-se que no geral este objetivo foi positivamente
prosseguido. No entanto, no próximo ciclo deverão ser ponderadas estratégias que permitam contrariar as tendências de consumo
fora dos estabelecimentos comerciais adotadas pelos consumidores com vista a contrariar as medidas legislativas implementadas,
bem como o agravamento dos consumos na população feminina e na população geral no ciclo de vida 65-74 anos.
É de referir ainda a avaliação dos procedimentos adotados pela indústria no âmbito, designadamente, dos compromissos
subscritos em sede do Fórum Nacional Álcool e Saúde, com vista a adoção de boas práticas e à adoção de consumo responsável.
Em termos da execução das 6 ações inscritas no Domínio da Oferta de Substâncias Lícitas no que respeita ao álcool, verifica-se que
1 foi executada, 2 se consideram parcialmente executadas, 2 não foram executadas e 1 não considerada, já que foi executada
diferentemente do que estava previsto, através de autorregulação. Estes resultados mostram a necessidade de robustecer o
trabalho a desenvolver com vista ao cumprimento das ações a inscrever no próximo ciclo, a par de eventualmente direcioná-las
no sentido de reforçar as ações cibladas para reduzir os consumos das mulheres e dos cidadãos nos ciclos de vida da maturidade,
objetivos que não se esgotam nas ações a inscrever no Domínio da Oferta de Substâncias Lícitas da área do álcool.
Das 4 ações inscritas no Domínio da Oferta de Substâncias Lícitas da área dos medicamentos e anabolizantes, duas foram
consideradas executadas, uma foi considerada parcialmente executada e uma não foi avaliada por falta de informação.
Objetivo Específico 21. Garantir que a disponibilização, venda, acesso e consumo de álcool no mercado, seja feita de forma
segura e não indutora de uso/consumo de risco e nocivo, através da educação, de regulação, regulamentação e fiscalização
adequadas
Em 2013 foi publicado o DL n.º 50/2013, de 16/04, que estabelece o regime de disponibilização, venda e consumo de bebidas
alcoólicas em locais públicos e em locais abertos ao público. Em consequência foi aumentada a idade mínima legal de consumo de
bebidas espirituosas, ou equiparadas, para 18 anos de idade, e para as restantes bebidas alcoólicas o limite legal ficou estabelecido
nos 16 anos. Ficou igualmente proibida a disponibilização, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em qualquer e
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estabelecimento entre as 0 e as 8 horas, com exceção dos estabelecimentos comerciais de restauração ou de bebidas, dos situados
em portos e aeroportos em local de acessibilidade reservada a passageiros e dos estabelecimentos de diversão noturna e análogos.
Foram igualmente introduzidas medidas de notificação no caso do consumo de menores. Em 2015 foi publicado o DL n.º 106/2015,
de 16 de junho, que veio adotar como limite legal os 18 anos para todas as bebidas alcoólicas (sendo “proibido facultar,
independentemente de objetivos comerciais, vender ou, com objetivos comerciais, colocar à disposição, bebidas alcoólicas em
locais públicos e em locais abertos ao público a menores”).
Ações 65 - Estudo e elaboração de proposta no âmbito da política 2013-2016
de preços.
SICAD,AT, IVV, Associações. Setoriais

Não Executada

Ação 66 - Análise da regulamentação existente sobre comunicação 2013-2016
Parcialmente
comercial e marketing das bebidas alcoólicas
DGC, ICAP,IVV, Associações. Setoriais Executada
Em 2013 foi iniciado o processo de estruturação de Protocolo liderado pelo ICAP, visando a interceção entre a comunicação
comercial e os comportamentos aditivos. Em 2014 o processo de autorregulação foi aplicado aos setores cervejeiros (APCV), vínico
e das bebidas destiladas (ANEBE e ACIBEV). Esta ação encontra-se em processo de aprofundamento no âmbito da Subcomissão
Regulação e Fiscalização da Oferta de Substâncias Lícitas.
Ação 67 - Elaboração de proposta de regulação do acesso e das 2013-2016
práticas de promoção de consumo de risco (ex. Happy hour)*
ICAP, Associações. Setoriais
*No trabalho a efetuar no seio da subcomissão estudar/modificar
o enquadramento legal no âmbito das vendas agressivas.

Parcialmente
Executada

Foi concretizada uma reunião de todos os parceiros envolvidos, mas não foi ainda possível elaborar a proposta. Esta ação deverá
ter continuidade no ciclo 2017-2020.
Ação 68 - Estudo para a implementação da fiscalização adequada 2013-2016
relativa às regras de publicidade
SICAD, DGC

Não considerada

Os setores cervejeiros (APCV), vínico e das bebidas destiladas (ANEBE e ACIBEV) elaboraram e puseram em prática compromissos
de autorregulação, pelo que esta ação não foi considerada.
Ação 69 - Estudo das práticas de distribuição/comercialização e 2013-2016
acesso de bebidas alcoólicas e implementação de regras de oferta SICAD
responsável

Não executada.

Ação 70 - Monitorização da aplicação da regulamentação 2013-2015
existente**
ANSR, GNR, PSP,
** Monitorização/vigilância da comercialização e avaliação dos Polícia /Fiscalização
resultados obtidos, quanto ao acompanhamento da implementação ASAE
dos diplomas legais que alteram o enquadramento do álcool quer no
plano do consumo e acessibilidade quer no plano do Código da
Estrada, respetivo estudo de impacto e auscultação de parceiros.

Executada
Municipal,

Esta ação considera-se executada, apesar de ausência de informação por parte de todas as entidades responsáveis. No que se
refere à ASAE, em 2013 foram planeadas 56 ações de fiscalização, que deram origem à instauração de 360 processos e 692
processos externos. Em 2014 foram planeadas 50 ações de fiscalização, com a instauração de 546 processos, e instaurados 719
processos externos. Em 2015foram instaurados 255 processos com infrações no âmbito da monitorização das restrições na venda
de álcool a menores na sequências de ações de fiscalização da ASAE durantes as quais foram identificados 123 menores, importa
também referir que foram ainda instaurados 864 processos de contraordenações com infrações no âmbito da monitorização das
restrições na venda de álcool a menores, provenientes de outras entidades. Em 2016 foram instaurados 292 processos com
infrações no âmbito da monitorização das restrições na venda de álcool a menores, e identificados 108 menores. A GNR e a PSP
fiscalizaram um total de 12.193 estabelecimentos em 2016 (3396 pela GNR e 8797 pela PSP) e verificaram as condições de venda,
as restriçõespraticadas e o conhecimento da legislação aplicável por parte dos proprietários e funcionários dos estabelecimentos
comerciais. Foram levantados autos e sensibilizados os intervenientes. Considerando os anos de 2013 a 2015, o número total de
estabelecimentos fiscalizados pelas Forças de Segurança foi de 27.962 (4972 em 2013, 7312 em 2014 e 15.678 em 2015. É de
realçar que esta ação está em processo de aprofundamento no âmbito da Subcomissão Regulação e Fiscalização da Oferta de
Substâncias Lícitas.
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MEDICAMENTOS E ANABOLIZANTES
Objetivo Específico 22. Contribuir para o uso racional dos medicamentos e anabolisantes em articulação com as entidades
responsáveis
Ao abrigo do disposto no artigo 9.º-A do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 30 de agosto, na redação introduzida pelo Decreto-lei n.º
128/2013, de 5 de setembro, passou a ser obrigatório, a partir de 1 de julho de 2015, que as páginas na Internet de farmácias e
locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica que ofereçam legalmente medicamentos para venda à distância
a residentes noutros Estados Membros da União Europeia, possuam o logótipo comum, que permite confirmar se o sítio web da
farmácia ou local de venda que oferece medicamentos para venda à distância se encontram devidamente licenciados. –
Disponibilização da informação obrigatória e informativa sobre o logo comum no sítio do INFARMED. Através da Deliberação n.º
047/CD/2015, de 19 de Março, foram aprovadas as novas BPD que se encontram de acordo com as alterações introduzidas pela
Diretiva dos Falsificados e Guidelines Europeias, disponível para consulta no site do INFARMED. Das 4 ações elencadas, 2 foram
executadas, 1 foi parcialmente executada e não foi avaliada, por não ter sido possível recolher informação
Ação 71 - Estudo do trabalho resultante da autorregulação a 2014-2016
nível das atividades do desporto de recreação.
Associações sectoriais

Ação Não Avaliada – Sem
informação.

Sem informação.
Ação 72 - Análise do mercado relativo ao consumo de 2013-2016
substâncias no âmbito da performance física e atividade SICAD, ADop
desportiva recreativa-com vista á apresentação de proposta de
reforço da legislação existente na regulação da comercialização
destas substâncias, nomeadamente dos agentes anabolizantes.

Parcialmente executada

Em 2015 foi republicada a Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, por força das alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º
93/2015, de 13 de agosto, que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas
no Código Mundial Antidopagem. Uma vez que a ADoP só possui competência relativamente ao desporto federado, a ADop
entende que a entidade fiscalizadora responsável pela performance física e atividade desportiva recreativa será a ASAE. Afigurase que esta ação deverá ser objeto de particular atenção no ciclo estratégico 2017-2020.
Ação 73 - Monitorização da Diretiva dos falsificados.

Anual

Executada

INFARMED
No que se refere a ação integrada de fiscalização, o INFARMED destaca em 2015 a Operação Pangea VIII, realizada em 9 e 16 de
junho, com a participação de cerca de 115 países, e a colaboração com a Autoridade Tributária (AT). Esta operação internacional
foi a maior de sempre dedicada ao combate aos medicamentos falsificados e alerta para os perigos associados à compra destes
medicamentos através da internet. Foi coordenada pela INTERPOL com o apoio da Organização Mundial das Alfândegas (World
Customs Organization – WCO).
Nas ações desenvolvidas pelas entidades portuguesa associadas no terreno, Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o INFARMED
e a Guarda Nacional Republicana (GNR), foram controladas 6140 encomendas, das quais 1051 foram apreendidas durante a
semana em que decorreu a operação. Através do conjunto de encomendas apreendidas foi possível impedir a entrada em Portugal
de 18.381 unidades de medicamentos ilegais com um valor estimado de 45.217 dólares (cerca de 40.135 €). Em resultado da sua
participação da neste tipo de operação, e de outras ações desenvolvidas por estas três entidades, concluiu-se que, apesar dos
alertas, os portugueses continuam a comprometer gravemente a sua saúde ao adquirirem medicamentos pela internet em
websites não autorizados.
No âmbito da colaboração entre o INFARMED e a AT, em 2015, foram intercetadas 619.980 unidades potencialmente
medicamentosas, correspondentes a 25.306 embalagens de produtos. Destas, o INFARMED emitiu pareceres para destruição de
4.795 embalagens de medicamentos falsificados e devolução de 12.812 embalagens de medicamentos não suspeitos de
falsificação. Em 2015 foram emitidos pelo INFARMED, 8.043 pareceres, mais 2.312 do que em 2014, o que representa um aumento
de 40%, em relação a igual período de 2014.
Ação 74 - Ação integrada de fiscalização.

2014-2016

Executada

AT / PJ / GNR / PSP / ASAE /
INFARMED / ADop
A ADoP no ano de 2016 realizou com grande sucesso o seu programa Nacional Antidopagem – PNA.
Estava previsto para 2016 a colheita de 3250 amostra, tendo a ADoP ultrapassado essa marca, realizando a colheita de 3826
amostras em praticantes desportivos filiados em Federações com Utilidade Pública Desportiva.
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JOGO
Meta 5
Diminuir as prevalências de jogo de risco e dependência
Dos 2 indicadores definidos para esta meta, nenhum foi atingido, “Reduzir em 10% até 2016 as prevalências de jogo (a dinheiro)
de risco e patológico (12M) (SOGS): Risco (alguns problemas) e patológico (INPG População portuguesa 15-74 anos)”.
Objetivo Geral 4
Proporcionar oportunidades de jogo legal e seguro, e não indutor de comportamento aditivo
No âmbito deste objetivo geral, ressalta o facto de que tendo sido executadas as 4 ações elencadas, em contraste os 2 indicadores
da meta estabelecida não tenham sido atingidos, mesmo verificando-se um agravamento relevante ao nível destes indicadores.
Objetivo Específico 23. Proporcionar oportunidades de jogo legal e seguro, e não indutor de comportamento aditivo, através de
legislação, regulamentação e fiscalização adequadas
Em 2013 regista-se a inclusão do jogo enquanto adição sem substância no PNRCAD. Sendo uma atividade que visa essencialmente
fins lúdicos, de animação e diversão, esta associada, pelas suas características a diversas incidências económicas e sociais, entre
as quais o desenvolvimento por algumas pessoas de patologias ligadas ao jogo compulsivo ou de jogo patológico. Relativamente
a 2014 deve assinalar-se sobretudo o trabalho do SIJ (agora SRIJ) e do SICAD, na preparação da do conjunto de diplomas que
reformulam a Lei do Jogo e a legislação sobre o regime jurídico da exploração e prática do jogo online, bem como da infraestrutura
tecnológica. Em 2015 é de assinalar a alteração da lei orgânica do Turismo de Portugal, IP, de modo a integrar as novas atribuições
de controlo, regulação e inspeção em matéria de exploração e prática do jogo e apostas online, exercidas através da Comissão de
Jogos e do novo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ).
É de referir que as metas relativas aos 2 indicadores inscritos no Plano sobre as prevalências de jogo de risco e patológico na
população geral (15-74 anos) não foram atingidas., verificando-se mesmo um agravamento relevante ao nível destes indicadores.
Na população geral de 15-74 anos (INPG 2016/17) houve um agravamento dos problemas de dependência (SOGS) no que respeita
aos jogos de fortuna ou azar, com 1,2% da população a apresentar alguns problemas (0,3% em 2012) e 0,6% a ter probabilidade
de ser jogador patológico (0,3% em 2012). Este agravamento verificou-se em ambos os sexos, embora mais acentuado no grupo
feminino, e foi transversal a todos os grupos etários decenais, com particular relevo nos 35-44 anos e 15-24 anos.
Ação 75 - Fiscalização e controlo do jogo profissional- recolha e análise dos 2013-2016
dados disponíveis.
TP,IP

Executada

A atividade inspetiva esteve ainda focada na articulação com as empresas concessionárias dos casinos e salas de jogo do bingo,
no sentido de intensificar a implementação de recomendações e instruções relacionadas com práticas de jogo responsável.
Durante o ano de 2014 solicitaram a autoexclusão com a consequente proibição de acesso às salas de jogos 488 jogadores, a que
acrescem 153 frequentadores proibidos por determinação administrativa sancionatória.
Ação 76 - Estudo/monitorização do jogo online - propostas de regulação

2013-2016

Executada

TP,IP
Ação 77 - Revisão da regulamentação existente sobre Acessibilidade e 2013-2016
Executada
Marketing dos jogos e elaboração de proposta de implementação da TP,IP, DGC, Associações
fiscalização adequada, nos termos das atribuições de cada uma das entidades. setoriais
Foi aprovada a Lei n.º 73/2014, de 2 de setembro, que autorizou o Governo a legislar sobre o regime jurídico da exploração e
prática do jogo online. Do trabalho desenvolvido pelas entidades responsáveis em 2013 e 2014 resultou a apresentação das
propostas do conjunto de diplomas que foram publicados em abril de 2015, Decretos-Leis 64/2015, que reformula a Lei do Jogo,
65/2015, que regula o exercício da atividade de exploração do jogo do bingo, 66/2015, que aprova o Regime Jurídico dos Jogos e
Apostas Online e altera o Código da Publicidade, 67/2015, que aprova o regime jurídico da exploração e prática das apostas
desportivas à cota de base territorial, e altera a Tabela Geral do Imposto do Selo, e os Estatutos da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa, e 68/2015, que aprova o regime jurídico da exploração e prática das apostas hípicas mútuas de base territorial, todos de
29 de abril. Em 2015 foi aprovado o novo Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online, pelo Decreto-Lei n.º 66/2015 e entrou em
funcionamento o processo online de candidaturas a licenciamento do jogo online. Até final de 2016 foram emitidas cinco licenças
para exploração de jogos de fortuna e azar online em Portugal.
Ação 78 - Trabalhar os dados fornecidos por Grupo de Trabalho existente, em 2013-2016
Executada
termos de oferta, em articulação com o grupo semelhante a nível da procura. PJ (com know-how nas
Análise e proposta de atuação/alteração do quadro regulamentar.
pesquisas on-line), TP,IP,
SICAD, DGS
Obs.: Na vertente da colaboração com entidades policiais e judiciárias no âmbito da prevenção e combate ao jogo ilícito, o Serviço
de Inspeção de Jogos do TP,IP prestou apoio técnico em 21 ações de investigação de jogo ilícito. No domínio pericial foi solicitada
a intervenção técnica do Serviço de Inspeção de Jogos em 1281 (2013) e 1062 (2014) processos de natureza criminal ou
contraordenacional.
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ÁREAS TRANSVERSAIS
Metas
Os Objetivos Gerais dos Temas Transversais contribuem para todas as metas do PNRCAD

INFORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
Objetivo Geral 5.1
Consolidar a infraestrutura de conhecimentos e proceder a uma análise atempada, holística e exaustiva da situação
No quadriénio 2013-2016, num total de 15 Ações no Tema Transversal Informação e Investigação, foram realizadas atividades com
resultados que contribuíram para 100% dessas ações e para os 28 grupos de indicadores/ações. Quanto à taxa de execução destas
ações, apenas 7% consideram-se como não executadas: a Ação 84, Implementação de um sistema de contabilidade por projetos,
programas e intervenções, a fim de fornecer indicadores para a sua avaliação financeira (apesar da realização dos testes ao SIPAFS
e elaboração do manual de utilização, não foi possível a sua entrada em produção na área dos CAD) e a Ação 92.c) Elaborar e
divulgar Relatórios Anuais sobre a Situação do País em matéria de Jogo (apesar do incremento da informação disponibilizada sobre
o jogo não foi possível a concretização deste Relatório). Em termos gerais, das 15 ações inscritas, 11 foram consideradas
executadas, 3 parcialmente executadas e 1 não executada.
Neste ciclo de ação houve um significativo investimento na construção de indicadores cientificamente comprovados, que
permitiram a análise da situação nacional e comparabilidade nos contextos europeu e internacional, quer através da melhoria da
qualidade dos dados dos sistemas de informação dos serviços com intervenção nestas áreas, quer do incremento da investigação
em linhas tradicionais e inovadoras, algumas das quais no âmbito de projetos europeus.
Ao nível dos sistemas de informação dos serviços, as melhorias foram transversais aos domínios da redução da procura – SIM,
SGIP e instrumentos de monitorização no âmbito dos projetos PORI, entre outros – e da oferta – com destaque para os novos
indicadores nos mercados de drogas harmonizados a nível europeu –, tendo sido simultaneamente alargado o espectro de
problemáticas em análise face às novas necessidades de informação (como as NSP e os CAD sem substância, em particular o jogo).
Paralelamente, foi reforçada e dinamizada a rede nacional de serviços fonte de dados no âmbito do Sistema Nacional de
Informação sobre Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos e Dependências, com a integração de novos Serviços (4) e
intensificada a articulação em torno de sub-redes com interesses comuns.
Ao nível da investigação, foram replicados os estudos periódicos de projetos iniciados em anos anteriores que permitem a análise
de tendências nacionais, e alargada/aprofundada a abordagem de novas dimensões como o consumo de outras substâncias (como
por exemplo, as NSP) e outros CAD sem substâncias (jogo, internet, …). Foi também feito um investimento muito significativo em
linhas de investigação inovadoras, com destaque para o desenvolvimento de estudos em grupos populacionais considerados
prioritários no PARCAD 2013-2016 em termos de intervenções específicas, como as grávidas e jovens, e estudos sobre a avaliação
de políticas e intervenções, seja de âmbito regional/local, seja nacional - como por exemplo, o estudo que contribuiu diretamente
para a tomada de decisão no que respeita à idade mínima legal do consumo de álcool em Portugal e o estudo sobre os efeitos do
dispositivo da intervenção em dissuasão -, ou de âmbito europeu - como por exemplo, o estudo que permitiu o cálculo de
estimativas comparáveis a nível europeu sobre os custos das adições (tabaco, álcool, drogas e jogo). É ainda de realçar o estudo
que disponibilizou, pela primeira vez, estimativas harmonizadas sobre o consumo de álcool ao nível europeu.
Também houve um incremento muito relevante da investigação aplicada na área das NSP, sendo de destacar o desenvolvimento
de metodologias analíticas com vista à deteção de NSP em amostras biológicas, a criação de uma base de dados com as estruturas
e características analíticas das NSP, e a participação em projetos europeus relacionados com esta problemática.
Foi significativa a dinamização científica nestas áreas, com o alargamento da rede nacional de investigadores na área das
substâncias psicoativas e CAD (99 investigadores em 2016), o reforço da sua articulação com redes europeias e da participação
em múltiplos projetos europeus, a organização em Portugal de eventos de partilha de necessidades e competências de
investigação no domínio dos CAD – com destaque para Lisbon International Invitational Consultation (ERANID) e da Lisbon
Addictions 2015 – e a disponibilização de informação atualizada sobre projetos de investigação realizados e em curso a nível
nacional (base de dados disponível no site do SICAD).
Com vista a melhorar a capacidade de deteção, avaliação e resposta rápida e eficaz ao aparecimento de NSP foi potenciada a
articulação e partilha regular de informação ao nível nacional e europeu, com destaque para o alargamento da rede nacional no
contexto da Rede de Alerta Rápida (OEDT) e intensificação da troca de informação, e para as articulações estabelecidas entre
universidades e laboratórios forenses ao nível nacional e europeu, apesar de ainda não existir uma efetiva rede nacional que
integre os vários serviços com competências relevantes nesta problemática. É ainda de realçar a produção legislativa nacional que
levou à proibição da disponibilização/comercialização de NSP e a implementação de procedimentos de monitorização dos efeitos
desta legislação. Foram também implementadas respostas no contexto de outras tendências emergentes, nomeadamente na área
dos CAD sem substância (em particular o jogo).
Por último, e com vista a assegurar uma transmissão e aplicação mais efetiva da informação para o desenvolvimento de políticas
em CAD e sua avaliação, houve várias iniciativas com vista a aumentar o valor percebido do conhecimento produzido, entre elas,
uma maior divulgação dos resultados dos estudos – através de sessões públicas e de comunicados para os media, sob a forma de
sinopses, relatórios, comunicações e artigos científicos – e a elaboração de recomendações para a ação com base nos resultados
dos estudos desenvolvidos. Deu-se também início à elaboração anual de uma Sinopse Estatística, Portugal (versão portuguesa e
inglesa), com alguns dos principais indicadores da evolução da situação nacional em matéria de CAD. Foi dada continuidade à
elaboração do Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências e deu-se início à elaboração do
Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de Álcool e do Relatório Anual – Respostas e Intervenções no âmbito dos
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Comportamentos Aditivos e Dependências, apresentados anualmente ao Governo e à Assembleia da República, sendo uma
referência para a monitorização e avaliação da evolução da situação nacional e do cumprimento das metas definidas no PNRCAD
2013-20.
Os resultados atingidos e produtos disponibilizados atestam que este Objetivo Geral foi plenamente atingido. O relatório de
avaliação da Subcomissão Informação e Investigação, constante do Anexo II, apresenta a descrição mais pormenorizada da
execução das ações deste tema transversal, assim como recomendações para o próximo ciclo de ação.
Objetivo Específico 24. Investir na recolha normalizada de dados e no desenvolvimento de indicadores cientificamente
comprovados a nível europeu e internacional, que sejam relevantes para as políticas adotadas
Com base na informação disponível, considera-se que este Objetivo Específico foi alcançado. No período 2013-2016, foram
implementados vários estudos com vista à disponibilização de informação relativa a vários indicadores, designadamente sobre
prevalências e padrões de consumo de substâncias psicoativas e de práticas de jogo em diferentes populações (etapas do ciclo de
vida e contextos) (Ação 79.a), alguns deles recolhidos pela primeira vez a nível nacional, e outros recolhidos periodicamente desde
os anos 90 (estudos na Ação 85).
Ação 79 - Reforço da recolha normalizada de dados no domínio da
procura, relativos a: a) indicadores sobre o consumo de substâncias
psicoativas e práticas de jogo; b) indicadores sobre os problemas
relacionados com consumo de substâncias psicoativas e com o jogo;
c) indicadores económicos e financeiros relativos às atividades de
redução da procura

2013-2016

Executada

SICAD e outros serviços públicos e
entidades privadas com intervenção
nestes domínios

É de notar que alguns dos estudos implementados no ciclo estratégico 2013-2016 (ação 79. a) têm permitido disponibilizar
indicadores que permitem a comparabilidade a nível europeu, como é o caso do Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias
Psicoativas na População Geral, do European School Survey Project on Alcohol and other Drugs, do Inquérito Nacional sobre
Comportamentos Aditivos em Meio Prisional, da Estimativa do Consumo Problemático/de Alto Risco de Drogas e, mais
recentemente, do Standardised European Alcohol Survey, 2015 - SEAS, Ação Conjunta RARHA, que permitiu a disponibilização de
dados harmonizados sobre o consumo de álcool na população de 18-64 anos, nos 19 países europeus participantes. É de referir
também, no âmbito da RARHA, a construção de uma base de dados comum europeia incluindo os dados de inquéritos nacionais
anteriores sobre o consumo de álcool (Harmonizing Alcohol-Related Measures in European Surveys - HARMES).
No que respeita a indicadores sobre os problemas relacionados com consumo de substâncias psicoativas e com o jogo (Ação 79.b),
é de destacar a informação sobre os problemas relacionados com o consumo de substâncias e com o jogo nas diferentes
populações-alvo dos estudos, assim como a abordagem inovadora no RARHA SEAS, 2015, sobre a experiência de efeitos negativos
devido ao consumo de álcool de outros. Por outro lado, para além da informação proveniente de estudos, foram implementadas
diversas medidas com vista à otimização da recolha normalizada de dados no âmbito dos sistemas de informação de rotina dos
Serviços com responsabilidades nestas áreas, designadamente: 1) as melhorias implementadas no Sistema de Informação
Multidisciplinar – SIM (SICAD e ARS), 2) a implementação, em 2015, de um novo sistema de informação na área da dissuasão, o
Sistema de Gestão e Informação Processual - SGIP (SICAD e CDT), 3) as alterações metodológicas realizadas em 2013 no registo de
dados relativos a doenças infeciosas na população reclusa em tratamento da toxicodependência (DGRSP), 4) a disponibilização em
2014 de novos indicadores a nível dos registos específicos de mortalidade relacionada com álcool (INMCF, I.P. e SICAD); 5) a
reformulação de vários instrumentos de recolha de dados relacionados com as intervenções desenvolvidas no âmbito dos projetos
PORI (SICAD, ARS,IP e entidades dos projetos).
Quanto ao trabalho desenvolvido com vista ao aumento da disponibilidade de informação económica e financeira sobre as
intervenções nas áreas da prevenção, dissuasão, RRMD, tratamento e reinserção (Ação 79.c), é de referir a produção legislativa
em 2013 (Portaria n.º 27/2013, de 24 de janeiro e Portaria n.º 258/2013, de 13 de agosto) que permitiu, no âmbito do Ministério
da Saúde, criar uma plataforma informática para a gestão dos projetos online apoiados pelos vários serviços e organismos da
saúde, designada de Sistema Integrado dos Programas de Apoio Financeiro em Saúde – SIPAFS. É de destacar também o trabalho
desenvolvido no âmbito do Costing Addictions (ALICE-RAP, 2011-2016) na área da avaliação de políticas, tendo sido terminado em
2015 o relatório Avoidable cost: a report of the social cost attributable to the abuse of alcohol, illegal drugs and tobacco as well as
gambling/gaming, with the estimate of the avoidable costs associated with key policy actions, que integra dados de Portugal,
nomeadamente estimativas dos custos diretos com o tratamento e dos custos indiretos
Ação 80 - Reforço da recolha normalizada de dados no domínio da
oferta, relativos a: indicadores sobre os mercados de drogas e
indicadores económicos e financeiros relativos às atividades de
redução da oferta; indicadores sobre os mercados de bebidas
alcoólicas e indicadores económicos e financeiros relativos às
atividades no domínio da oferta; indicadores sobre os mercados do
jogo e indicadores económicos e financeiros relativos às atividades
no domínio da oferta.

2013-2016

Executada

SICAD e outros serviços públicos e
entidades privadas com intervenção
nestes domínios

Relativamente aos indicadores sobre os mercados de drogas (Ação 80.a), no período 2013-2016 foram implementadas diversas
ações relacionadas com a criação de mecanismos e procedimentos de melhoria das práticas de registo e comunicação de dados,
destacando-se: os trabalhos desenvolvidos em articulação com o OEDT (PJ e SICAD) no projeto de revisão dos instrumentos de
recolha de dados sobre indicadores no domínio da redução da oferta de drogas (desde 2013, e que permitiram em 2016, a recolha
de novos indicadores neste domínio; 2) a identificação das necessidades de otimização da informação económico-financeira nas
áreas dos CAD a nível dos serviços do MAI; 3) os contributos da investigação para a componente da criminalidade indiretamente
relacionada com o consumo de drogas, em particular os estudos nacionais realizados na população reclusa e nos jovens internados
em Centros Educativos, que permitiram a disponibilização de novos indicadores no âmbito desta componente.
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Quanto ao reforço da recolha normalizada de indicadores e melhoria da comunicação de dados sobre os mercados de bebidas
alcoólicas (Ação 80.b), são de destacar os trabalhos desenvolvidos (SICAD e CICS.NOVA/UNL) com vista à produção de estimativas
do consumo per capita complementares às disponibilizadas pela WHO, tendo sido possível, potenciando sinergias com os trabalhos
no âmbito do RARHA SEAS 2015.
A nível dos indicadores sobre os mercados do jogo e indicadores económicos e financeiros relativos às atividades no domínio da
oferta (Ação 80.c), no início do quadriénio foram identificadas as necessidades de informação, indicadores chave e serviços fonte
de dados, através do trabalho desenvolvido a nível nacional no âmbito do projeto Costing Additions (ALICE-RAP, 2011-2016). Por
sua vez, o Departamento de Jogos da SCML disponibiliza anualmente os seus Relatórios e Contas do DJSCML, com informação
sobre a evolução económica e financeira dos Jogos Santa Casa, bem como análises relativas ao mercado de jogo a dinheiro
português e ainda algum benchmarking internacional. O DJSCML efetua ainda estudos de mercado regulares sobre os hábitos de
jogo a dinheiro da população adulta portuguesa (últimos em 2014 e 2016), os quais, sob confidencialidade, têm sido partilhados
com o SICAD.
Ação 81 - Reforço e dinamização da rede nacional de serviços fonte
de dados no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre
Substâncias
Psicoativas,
Comportamentos
Aditivos
e
Dependências.

2013-2016

Executada

SICAD e serviços fonte da rede do Sistema
Nacional de Informação sobre Substâncias
Psicoativas, Comportamentos Aditivos e
Dependências

No período 2013-2016 passaram a integrar a rede 4 novos serviços: Turismo de Portugal, Associação Portuguesa de Casinos,
Departamento de Jogos da SCM de Lisboa e Administração Central do Sistema de Saúde. Por outro lado, foi intensificado o trabalho
em rede com o alargamento das necessidades de informação relativa a outros CAD, em torno de sub-redes com interesses comuns.
Objetivo Específico 25. Promover uma cultura de registo, de monitorização e de avaliação das intervenções, baseada
em metainformação comum e em instrumentos próprios para o diagnóstico da situação, monitorização e avaliação de
intervenções, e uma cultura de partilha dos resultados, por forma a promover a maior eficácia na sua utilização
No âmbito deste Objetivo Específico são de destacar os reajustamentos feitos a nível do PORI e do PRI, as iniciativas implementadas
a nível do SIM, a elaboração e divulgação de relatórios da Rede de Referenciação/Articulação, Monitorização do FNAS, e das
Intervenções em Reinserção, bem como de indicadores regionais e locais com regularidade. Com base na informação disponível,
considera-se este Objetivo Específico foi atingido.
Ação 82 - Desenvolvimento e implementação de modelos de 2013-2016
Executada
acompanhamento que permitam conhecer os principais indicadores SICAD, ARS, IP, outras entidades públicas,
de produção, qualidade e resultados das intervenções, programas e privadas e do setor social
projetos a nível local, regional e nacional.
No período 2013-2016, a nível dos PORI e PRI (SICAD, ARS,IP e entidades responsáveis dos projetos) são de destacar os
reajustamentos feitos nos instrumentos e guias para a monitorização das intervenções em todas as áreas, a elaboração dos
modelos para renovação dos projetos e para a avaliação intermédia das intervenções, a consolidação do guião para a "Priorização
dos territórios para intervenção" e das alterações dos procedimentos para a constituição dos PRI e a formalização do Núcleo
Territorial.
A nível do Sistema de Informação Multidisciplinar - SIM, foram implementadas várias iniciativas que visaram o controlo da
qualidade dos dados inseridos no SIM a nível do preenchimento dos campos fundamentais e da monitorização de utentes em
Programa Farmacológico com medicamentos opióides. É também de destacar a implementação de um serviço de extração e
disponibilização de dados do Sistema de Informação Multidisciplinar, colocado em produção no final do ano de 2016, o Sistema
de Informação Multidisciplinar – Business Analytics (SIM-BA). É também de referir que a nível da ARSLVT /DICAD e na área da
prevenção, foi criada uma base de dados (Prevensis) e respetivo manual de apoio.
Ação 83 - Divulgação dos dados decorrentes da aplicação do modelo, 2013-2016
aos parceiros, através de relatórios regulares.
SICAD, ARS, IP, outras entidades

Executada

No âmbito desta Ação, foram elaborados e divulgados anualmente Relatórios de Desenvolvimento da Rede de
Referenciação/Articulação no âmbito dos CAD, 2015 (SICAD), Relatórios de Monitorização do Fórum Nacional Álcool e Saúde
(SICAD/FNAS), Relatórios de Monitorização das Intervenções de Reinserção. Foram também elaborados e divulgados relatórios de
indicadores regionais e locais com regularidade mensal, trimestral, semestral e anual, elaborados pelas ARS,IP e divulgados às UIL.
É ainda de referir a elaboração de relatórios periódicos produzidos em resposta a compromissos com diversas instâncias locais,
regionais, nacionais, europeias e internacionais.
Ação 84 - Implementação de um sistema de contabilidade por 2013-2016
Não Executada
projetos, programas e intervenções, a fim de fornecer indicadores SICAD, ARS, IP, outras entidades públicas,
para a sua avaliação financeira.
privadas e do setor social
Foi criado um sistema de candidaturas a concursos online que permite a monitorização de projetos cofinanciados pelo MS a
entidades sociais e permitirá a disponibilização futura de indicadores normalizados para a avaliação financeira destes projetos, o
Sistema Integrado dos Programas de Apoio Financeiro em Saúde – SIPAFS (DGS, SICAD e as ARS,IP). No quadriénio 2013-2016
foram realizados testes à plataforma informática e foi elaborado o Manual de utilização do SIPAFS para as entidades beneficiárias
no que se refere ao projetos no âmbito dos CAD (SICAD), não tendo sido possível ainda remover os constrangimentos que obstam
à sua plena entrada em produção. Assim, considera-se esta Ação como não executada.
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Objetivo Específico 26. Promover a investigação e potenciar o intercâmbio e transferência de conhecimentos,
assegurando o reforço de sinergias e evitando duplicações de recursos humanos e financeiros
Considera-se que este Objetivo específico foi plenamente alcançado, pois para além da replicação de todos os estudos periódicos
de projetos iniciados em anos anteriores que permitem a análise de tendências nacionais, foi feito um investimento muito
significativo em linhas de investigação inovadoras, algumas das quais no âmbito de projetos europeus. A produção e divulgação
do conhecimento, por parte das várias Entidades Responsáveis foi plenamente atingida.
Ação 85 - Aumento do conhecimento sobre os CAD, através do
reforço e desenvolvimento de: a) estudos epidemiológicos / estudos
de observação e vigilância sobre os CAD; b) estudos sobre as
motivações, representações e atitudes relativas aos consumos de
SPA e práticas de jogo em populações consideradas prioritárias; c)
estudos sobre os efeitos sociais e sanitários do consumo de SPA.

2013-2016

Executada

SICAD, outros serviços públicos e
entidades privadas com intervenção
nestes domínios, Universidades e Centros
de Investigação

No quadriénio em causa, e no que respeita a estudos incluídos nas alíneas a) e b) desta Ação, para além da replicação de todos os
estudos periódicos de projetos iniciados em anos anteriores que permitem a análise de tendências nacionais, foi feito um
investimento muito significativo em linhas de investigação inovadoras, algumas das quais no âmbito de projetos europeus.
Entre os estudos exclusivamente relacionados com CAD e que replicam aplicações anteriores são de destacar, o Inquérito Nacional
sobre o Consumo de Substâncias Psicoactivas na População Geral, Portugal 2016/17 (último em 2012, com os resultados
divulgados em 2013) (SICAD e CICS.NOVA/UNL), o Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional, 2014
(último em 2007) (SICAD, DGRSP e CIEG /ISCSP/UL), o European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2015 (último
em 2011) (SICAD e DGE/ME), o Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas e Drogas e outros Comportamentos Aditivos
e Dependências, 2015 (último em 2011) (SICAD e DGE/ME), o Consumo e Representações Sociais do Álcool. Inquérito ao público
jovem presente no Rock in Rio – Lisboa 2014 (último em 2010) (SICAD) e Consumo e Representações Sociais da Droga e da
Toxicodependência. Inquérito ao público jovem presente no Rock in Rio – Lisboa 2016 (último em 2012) (SICAD). É de referir ainda
e no âmbito de um dos indicadores-chave do OEDT, a realização, em 2014, de um estudo sobre Estimativa do Consumo
Problemático / de Alto Risco de Drogas. Portugal Continental/2012 (último em 2005) (SICAD) e a realização pela primeira vez de
um estudo sobre a Estimativa do Consumo de Alto Risco de Cannabis. Portugal 2012 (SICAD). São também de referir os estudos
periódicos de projetos iniciados em anos anteriores que embora não exclusivamente relacionados com CAD, abordam algumas
áreas dos CAD, como o Health Behaviour in Scholl-aged Children, 2014 (último em 2007) (Equipa Aventura Social da FMH/UTL,
DGS) e o Inquérito Nacional de Saúde 2014 (último em 2005/2006) (DGS/INE).
Entre os estudos em novas linhas de investigação são de destacar alguns em grupos populacionais considerados prioritários no
PARCAD 2013-2016 em termos de intervenções específicas, em particular grávidas e jovens: O Consumo de Álcool na Gravidez,
2014 (SICAD /ARSLVT), o Inquérito sobre comportamentos aditivos em jovens internados em Centros educativos, 2015 (SICAD e
DGRSP), o Estudo sobre os comportamentos aditivos em jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, em 2015 e 2016 (SICAD,
ARS e MDN), Consumos, Representações e Perceções das Novas Substâncias Psicoativas entre Estudantes Universitários, em 2013
e 2014 (SICAD), e Os Jovens, o Álcool e a Lei. Consumos, atitudes e legislação (SICAD).
É também de destacar no grupo de estudos incluídos nas alíneas a) e b) desta Ação, o Standardised European Alcohol Survey, 2015
– SEAS, implementado no âmbito da Ação Conjunta RARHA (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm) / WP4 –
Monitorização, que para além da cobertura nacional permitiu a comparabilidade com outros países europeus.
É de referir ainda a existência de uma vasta produção ao nível das UIL/DICAD/ARS,IP, que engloba estudos incluídos nas alíneas
a), b) e c) desta Ação, a maioria dos quais com cobertura loco-regional e relacionados com os utentes alvo das intervenções das
UIL, como se pode constatar nos sites das ARS,IP, destacando-se neste âmbito a título exemplificativo alguns dos estudos sobre os
efeitos sanitários do consumo de SPA, com base na informação reportada relativa ao período 2013-2016: Toxicodependência e
saúde oral: consumos de drogas ilícitas e o seu efeito na cavidade oral (ARSLVT,IP); Características da função visual nos portadores
da síndrome de dependência ao álcool (ARSLVT,IP); A qualidade de vida em pessoas portadoras do VIH e em tratamento para as
dependências (ARSLVT,IP); Violência e uso de substâncias psicoativas nas mulheres Europeias e da Região Mediterrânica
(ARSLVT,IP); Caraterização do consumo de benzodiazepinas e avaliação do risco associado de fraturas da anca nos utentes idosos
da USF Ponte (ARS Norte,IP); Cuidados de Feridas na Área dos Comportamentos Aditivos e Dependências (ARS Norte); Fatores de
Risco para as Sobredosagens, na população atendida pelas estruturas de Redução de Riscos e Minimização de Danos. Um cenário
na Região Norte (ARS Norte,IP); Sexualidade e toxicodependência (ARS Norte,IP); Duplo diagnóstico nas áreas sanitárias do Porto
e Corunha (ARS Norte,IP); Administração de Neurolépticos Injetáveis de Longa duração (ARS Norte).
Ação 86 - Fomento da investigação aplicada na área das novas 2013-2016
Executada
substâncias psicoativas (área farmacológica e toxicológica).
LPC/PJ,INMLCF, I.P., SICAD, outros
serviços públicos e entidades privadas
com intervenção nestes domínios
No quadriénio 2013-2016 o INMLCF,IP desenvolveu metodologias analíticas com vista à deteção de NSP em amostras biológicas,
com divulgação dos resultados dos trabalhos em reuniões científicas (21), comunicações (45), publicações em revistas cientificas
internacionais (14), assim como através da participação em grupos de trabalho promovidos por organizações nacionais e
internacionais, nomeadamente o EMCDDA e a UNODC. Entre os estudos desenvolvidos nesta área, são de mencionar o Projeto
Confirmação analítica de Novas Substâncias Psicoativas em matrizes biológicas no contexto clínico e forense: estudo piloto sobre
as substâncias psicoativas emergentes (INMLCF em colaboração com o laboratório de patologia clínica de um Hospital Central de
Lisboa), o Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study projecto Analysis of Illicit Drugs in European Cities from
wastewaters – 2014 (SCORE-COST-ES1307) (INMLCF em colaboração com a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa), no
programa Europeu SCORE-COST-ES13072015 – Projeto: Análise de Águas Residuais para Estimativa de Consumos de Substâncias
Psicoativas em Comunidades Urbanas Portuguesas. Wastewater analysis and drugs: a European multi-city study projecto Analysis
of Illicit Drugs in European Cities from wastewaters – 2016 (SCORE-COST-ES1307) (INMLCF em colaboração com a Faculdade de
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Ação 87 - Produção de conhecimento sobre o impacto das novas 2013-2016
tecnologias da informação e comunicação, enquanto facilitadoras de PJ
práticas ilícitas, nomeadamente, comercialização, tráfico e
distribuição de drogas (inclusive de novas substâncias psicoativas
sob controlo);e, oferta de jogo ilegal.
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Farmácia da Universidade de Lisboa) e o início do projeto “Identification and assessment of new psychoactive substances: a
European network. NPS -EURONET Project (2016-2018) (Home/2014/JDRU/AG/DRUG/7086) (Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri (Itália), Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e
Universidade Jaime I (Espanha). No âmbito do protocolo de colaboração entre a Polícia Judiciária/Laboratório de Polícia Científica,
a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, assinado em maio de
2014, foram desenvolvidos trabalhos nesta área, que têm possibilitado, entre outros, a criação de uma base de dados com as
estruturas e características analíticas das NSP. É de notar que, no âmbito destes trabalhos, foi identificada 1 nova droga sintética
em Portugal - a 4F-PBP - pertencente à família das catinonas, e descrita num artigo científico disponível online em 2015 pela
Forensic Science International. A PJ/ LPC promoveu ainda a realização de 2 estágios de mestrado nesta área (PJ/LPC).
Executada

A Polícia Judiciária, no âmbito das suas competências, continua atenta a esta problemática e tem participado no European
Cybercrime Task-Force, um grupo de especialistas representantes da Europol, Eurojust e Comissão Europeia, que trabalham com
os responsáveis das unidades de cibercrime da União Europeia, com vista ao desenvolvimento de ações de investigação
coordenadas de combate ao cibercrime e problemas causados pelo uso da cibertecnologia na prática de crimes.
Ação 88 - Desenvolvimento de estudos sobre a avaliação de políticas 2013-2016
Executada
e intervenções, designadamente: a) estudos de avaliação dos SICAD, outros serviços públicos e
dispositivos de intervenção b) estudos de avaliação de políticas.
entidades privadas com intervenção
nestes domínios, Universidades e Centros
de Investigação
É de destacar, no quadriénio 2013-2016, o estudo que contribuiu diretamente para a tomada de decisão no que respeita à idade
mínima legal do consumo de álcool, o Regime Legal de Disponibilização, Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas em Locais Públicos
e Locais Abertos ao Público – Elementos para a compreensão da sua aplicação e dos padrões de consumo de álcool nos jovens,
realizado em 2014, na sequência da publicação do DL n.º 50/2013 a 16 de abril, que determinou a realização pelo SICAD de um
estudo sobre a aplicação do regime nele previsto. Com base nos resultados do estudo foram elaboradas algumas recomendações
com vista ao planeamento das políticas e intervenções nestes domínios, e foi legislado o aumento da idade mínima legal para a
disponibilização, venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos e locais abertos ao público, de 16 anos para 18 anos,
para todas as bebidas alcoólicas (DL n.º 106/2015, de 16 de junho).
É de referir também o estudo Consumos, Representações e Perceções das Novas Substâncias Psicoativas entre Estudantes
Universitários, realizado em 2013 e replicado em 2014, antes e um ano após a entrada em vigor do DL n.º 54/2013, de 17 de abril
- definição do regime jurídico da prevenção e proteção contra a publicidade e o comércio das NSP – e do consequente
encerramento das denominadas smartshops, contribuindo assim para a avaliação dos efeitos desta alteração legislativa nos
consumos de NSP.
No período 2014-2016 foi implementado o estudo Efeitos da Intervenção em Dissuasão, baseado na Atividade das CDT (SICAD e
CDT), o primeiro estudo nacional longitudinal relacionando a trajetória de vida de indivíduos que passaram pelas CDT e a
intervenção que lhes foi dirigida, uma mais-valia para a avaliação deste modelo de intervenção, tendo sido identificados, entre
outros, alguns resultados diferenciados em função do quadro dos consumos, que poderão contribuir para o planeamento das
políticas e intervenções nesta área.
É de mencionar também a realização de outros estudos na área da avaliação de políticas e intervenções integrados em projetos
europeus, como o Costing Addictions do programa Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe-Reframing Addictions Project
(ALICE-RAP 2011-16), que permitiu o cálculo de estimativas comparáveis a nível europeu sobre os custos das adições (tabaco,
álcool, drogas e jogo), assim como o New methodological tools for policy and program evaluation, um estudo visando a
identificação de novas metodologias de avaliação das políticas implementadas e que foi concluído em 2013.
Por outro lado, a nível das ARS,IP (DICAD e respetivas Unidades de Intervenção Local) foram desenvolvidas vários trabalhos de
investigação que se inserem no âmbito desta Ação, a maioria dos quais direcionados para a avaliação das intervenções a nível
local.
Ação 89 - Reforço da dinamização científica e da abertura
internacional da investigação nacional, através de: a) Organização de
eventos nacionais de partilha de necessidades e competências de
investigação no domínio dos CAD; b) Disponibilização de informação
sobre projetos de investigação realizados e em curso a nível nacional;
c) Implementação de uma Rede Nacional de Investigadores de CAD
com participação ativa em redes europeias; d) Participação em
projetos de investigação internacionais.

2013-2016

Executada

SICAD, outros serviços públicos e
entidades privadas com intervenção
nestes domínios, Universidades e Centros
de Investigação

Para além dos vários Encontros, Congressos, Seminários realizados no quadriénio a propósito de temas relacionados com CAD, e
que são sempre fora de partilha sobre a investigação nesta matéria, importa destacar os eventos nacionais que envolveram a rede
nacional de investigadores de CAD no âmbito do projeto European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID), com vista à
promoção de projetos de investigação multinacional e multidisciplinar na área das drogas ilícitas a fim de fundamentar decisões
políticas, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma Agenda Estratégica de Investigação comum. Neste âmbito, para além
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das diversas reuniões entre investigadores nacionais para partilha de necessidades e competências de investigação e para
potenciar sinergias no desenvolvimento de projetos de investigação a financiar no âmbito deste projeto, Portugal (SICAD)
organizou, em 2014, a Lisbon International Invitational Consultation, que se realizou em outubro em Lisboa, e que contou com a
presença de cerca de 80 stakeholders de vários países. O draft final da Agenda Estratégica de Investigação comum foi concluído e
apresentado em Bruxelas, em dezembro de 2014, e Portugal, através do SICAD, coordenou a preparação e implementação da 1ª
Joint Call (2015) e a 2ª Joint Call (2016), tendo sido aprovados 2 projetos com participação de investigadores portugueses.
É de destacar também a realização em Lisboa da 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências – Lisbon
Addictions 2015 - (23 a 25 de Setembro), organizada pelo SICAD, em colaboração com a revista Addiction, o Observatório Europeu
da Droga e da Toxicodependência e a International Society of Addiction Journal Editors. Nesta Conferência foram apresentados os
últimos desenvolvimentos do conhecimento científico em CAD, constituindo uma oportunidade única para o intercâmbio de
experiências e do conhecimento nestas áreas. No âmbito do FNAS, foi criado um Grupo Investigação e Produção Científica com
vista à partilha de necessidades e competências de investigação e à congregação de sinergias.
Para além de muitas outras iniciativas que terão contribuído para esta Ação, em relação ao indicador previsto foi construída neste
quadriénio uma base de dados com a compilação da investigação científica em comportamentos aditivos concluída desde 2013 e
que é atualizada anualmente (SICAD). É de mencionar o incremento da dinamização da rede nacional de investigadores na área
das substâncias psicoativas e CAD que, em 2016, já integrava 99 investigadores. Ao longo de 2013-2016 foi assegurada a partilha
regular de informação e de conhecimento (encontros científicos, estudos, concursos, etc.) entre os membros desta rede. No que
se refere à participação em projetos de investigação internacionais, remete-se a consulta do elenco dos projetos para o Relatório
da Subcomissão Informação e Investigação, anexa.
Objetivo Específico 27. Melhorar a capacidade de deteção, avaliação e resposta rápida e eficaz ao aparecimento de
novas substâncias psicoativas e outras tendências emergentes suscetíveis de pôr em risco a segurança e a saúde
públicas, privilegiando o trabalho em rede e o estreitamento da cooperação
No período 2013-2016 um dos grandes desafios que se colocou aos decisores e interventores nesta área, foi, por um lado, a
regulamentação a aplicar às NSP, as quais, nos termos do n.º 1 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 54/2013, de Abril, foram proibidas
de serem produzidas, importadas, exportadas, publicitadas, distribuídas, vendidas, detidas ou disponibilizadas (exceto quando
destinadas a fins industriais ou uso farmacêutico, desde que devidamente autorizados pelo INFARMED- Autoridade Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.), e por outro a investigação e desenvolvimento dos efeitos na saúde dessas substâncias,
da extensão do mercado oculto e dos procedimentos a introduzir com vista à operacionalização dos dispositivos para uma resposta
eficaz face à expansão do fenómeno em Portugal Os resultados alcançados no âmbito deste Objetivo Específico revelam que neste
domínio existe margem para progresso no próximo ciclo estratégico.
Ação 90 - Desenvolvimento de procedimentos potenciadores da
articulação e de incentivo à partilha regular de informação a nível
nacional e europeu, designadamente através de: a) Otimização da
articulação nacional no contexto da Rede de Alerta Rápida (OEDT);
b) Implementação de uma rede nacional para investigação e análise
de novas substâncias psicoativas e participação ativa numa rede
europeia de institutos de investigação e laboratórios forenses.

2013-2016
a) SICAD

Parcialmente
Executada

b)LPC/PJ,INMLCF, I.P., SICAD, outros
serviços públicos e entidades privadas
com intervenção nestes domínios

No quadriénio 2013-2016, para além da intensa troca de informação na rede nacional de alerta, no sentido de recolher informação
sobre os efeitos adversos das NSP notificadas pelo sistema de alerta europeu (365 identificadas em 2013, 299 em 2014, 423 em
2015 e 66 em 2016), é de referir o alargamento da rede com a inclusão de novas entidades, como a ASAE e a AT, e ainda cerca de
meia centena de estruturas com intervenção direta no terreno.
Muito do trabalho desenvolvido no âmbito das ações 86 e 89d) enquadra-se também nos resultados alcançados nesta ação. O
INMLCF, I.P. continua a recomendar à Coordenação Nacional o estabelecimento de protocolos de articulação a nível nacional no
âmbito das NSP entre os serviços de urgência dos Hospitais, a DGS, as universidades, os órgãos de polícia criminal e o INMLCF para
que seja possível a obtenção de indicadores que contribuam para uma adequada monitorização das tendências de consumo de
drogas de abuso, em particular das NSP.
Apesar do significativo investimento nesta área e das articulações parciais estabelecidas entre universidades e laboratórios
forenses, bem como a participação em projetos europeus relacionados com esta problemática, considera-se esta Ação
parcialmente executada, uma vez que ainda não existe uma efetiva rede nacional que integre os vários serviços com competências
relevantes nesta problemática.
Ação 91 - Implementação de respostas céleres no contexto de 2013-2016
Parcialmente
tendências emergentes.
SICAD, outros serviços públicos e Executada
entidades privadas com intervenção
nestes domínios
No período 2013-2016 é de destacar um dos grandes desafios que se colocou aos decisores e interventores nesta área, e que foi
a operacionalização dos dispositivos para uma resposta eficaz face à expansão do fenómeno das NSP em Portugal e à evidência
sobre a sua perigosidade – expansão do número de pontos de venda de rua que vendiam estas substâncias e das notificações de
problemas e complicações de saúde atribuídas ao seu consumo.
Com vista a estabelecer medidas sanitárias de efeito imediato contra a produção, distribuição, venda, dispensa, importação,
exportação e publicidade das NSP, o Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo
do Álcool promoveu a criação de um grupo de trabalho interministerial que preparou a produção legislativa nesta matéria - o
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Decreto-Lei n.º 54/2013, de 17 de abril e Portaria n.º 154/2013, de 17 de abril38 – e acompanhou a implementação das medidas
aí previstas. Da monitorização/avaliação realizada ao longo do quadriénio sobre os efeitos da legislação, quer junto das entidades
responsáveis na aplicação da lei, quer através da investigação, permitiram concluir que a legislação foi eficaz para suster a
comercialização e o consumo das NSP. O Grupo de Trabalho encarregado de propor o anteprojeto de Portaria ao abrigo do n.º 8
do art.º 5º, DL 54/2013, que determinará a intervenção e os procedimentos das várias entidades com competência na matéria no
que diz respeito à realização de análises e perícias às amostras biológicas e não biológicas para pesquisa das denominadas “ novas
substâncias psicoativas”, prosseguiu a concertação de uma posição aceitável por parte de todas as entidades envolvidas. Essa
concertação não foi conseguida no quadriénio.
No que respeita à implementação de respostas céleres na área dos CAD sem substância, é de mencionar que em 2013-2016 foram
empreendidas várias iniciativas com vista à (1) adaptação de instrumentos de avaliação de CAD sem substância (ou do risco do
seu desenvolvimento), com aplicabilidade a grupos clínicos e não clínicos, (2) capacitação dos profissionais das UIL com
intervenção especializada em CAD e de outras estruturas de cuidados, designadamente no que concerne às dimensões
etiopatogénicas, aos indicadores de morbilidade e à especificidade da prestação de cuidados que os mesmos comportam, (3)
criação de redes inter-institucionais, nacionais e internacionais, que robusteçam a prática clínica e de investigação neste domínio,
e ao (4) reforço da investigação nacional sobre as práticas de jogo e utilização da internet.
Não obstante o significativo investimento relativamente à implementação de respostas céleres no contexto de tendências
emergentes, designadamente na operacionalização dos dispositivos para uma resposta eficaz face à expansão do fenómeno das
NSP em Portugal, considera-se esta Ação parcialmente executada, uma vez que ainda não foi obtido consenso de todos os
parceiros relativamente à proposta de Portaria ao abrigo do n.º 8 do art.º 5º, DL 54/2013, fundamental no âmbito da problemática
das NSP.
Objetivo Específico 28. Assegurar uma transmissão e aplicação mais efetiva da informação para o desenvolvimento de
políticas em CAD e sua avaliação
Os resultados alcançados no âmbito deste Objetivo Específico revelam que neste domínio existe margem para progresso no
próximo ciclo estratégico dos CAD sem substância.
Ação 92 - Elaborar e divulgar Relatórios Nacionais Anuais sobre a 2013-2016
Parcialmente
situação relativa a: a) drogas e toxicodependências; b) álcool; c) jogo. SICAD, outros serviços públicos e Executada
entidades privadas com intervenção
nestes domínios
No que respeita a ação 92 a), em 2013-2016 deu-se continuidade à elaboração do Relatório Anual – A Situação do País em Matéria
de Drogas e Toxicodependências e deu-se início também à elaboração do Relatório Anual – A Situação do País em Matéria de
Álcool. Estes Relatórios, elaborados numa perspetiva de gestão integrada da informação e do conhecimento nos domínios da
procura e da oferta nas áreas das drogas e do álcool (indicadores diretos e indiretos), são o resultado do trabalho em rede, em
particular dos serviços que integram o Sistema Nacional de Informação sobre Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos
e Dependências. Os indicadores considerados para ambos os Relatórios contam já com um bom nível de qualidade. Por sua vez, o
âmbito dos estudos nacionais tem vindo a ser alargado a diferentes grupos alvo e contextos, enriquecendo, desta forma, a
caracterização da situação do país nestas áreas. Constituem uma referência para a monitorização e avaliação de diversos
indicadores, designadamente dos relativos às metas do PNRCAD a atingir no final dos dois ciclos de ação, 2016 e 2020.
Importa referir que se considera a Ação 92 b) como executada apesar de não ter sido elaborado o 1º dos 4 Relatórios Anuais
previstos sobre a situação do País em matéria de Álcool, uma vez que o objetivo final destes Relatórios é a disponibilização de
informação de suporte ao planeamento e avaliação das políticas e intervenções, e em 2013 foi compilada e disponibilizada
informação em vários documentos estratégicos de planeamento das políticas e intervenções, nomeadamente no PNRCAD 20132020.
Embora prevista a sua elaboração para este quadriénio, não se concretizou a produção de um Relatório Anual - Situação do País
em Matéria de Jogo, embora tenha sido recolhida informação caracterizadora desta área em Portugal. Em contrapartida, deu-se
início à elaboração do Relatório Anual – Respostas e Intervenções no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências, com
base na informação proveniente dos vários Serviços e congregada pelos Coordenadores das Subcomissões da Comissão Técnica
do Conselho Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. Por isso se considera
esta Ação como parcialmente executada.
Ação 93 - Promover a produção regular de policy briefs e snapshots
sobre resultados de monitorização e avaliação das intervenções e
resultados das investigações realizadas, dirigidos sobretudo aos
decisores, mas também aos interventores e aos media enquanto
canal privilegiado de acesso aos cidadãos em geral.

2013-2016

Executada

SICAD, outros serviços públicos e
entidades privadas com intervenção
nestes domínios

Em 2013-2016 deu-se prioridade a várias iniciativas com vista a aumentar o valor percebido do conhecimento produzido, entre
elas: elaboração de sumários executivos com os principais resultados dos estudos concluídos (versão portuguesa e inglesa);
recomendações para a ação com base nos resultados dos estudos; divulgação dos estudos desenvolvidos, designadamente através

38 O Decreto-Lei n.º 54/2013, de 17 de abril, define o regime jurídico da prevenção e proteção contra a publicidade e o comércio das novas
substâncias psicoativas, compreendendo todos os preparados em que as mesmas estejam associadas a outros compostos, já conhecidas e
de outras que venham a surgir no mercado, proibindo a produção, importação, exportação, publicidade, distribuição, venda, detenção, ou
disponibilização destas, e prevê a possibilidade de as autoridades de saúde territorialmente competentes determinarem o encerramento
dos estabelecimentos, ou outros locais abertos ao público, ou ainda a suspensão da atividade para os fins considerados de grave risco para
a saúde pública. A Portaria n.º 154/2013, de 17 de abril, aprova a lista de novas substâncias psicoativas.

133

Rel ató r io d e Av a li aç ão I n ter m éd ia d o Pl an o N ac io n a l p ar a a R ed u ç ão d o s Co m p o r ta m en to s Ad i ti vo s e d as D ep en d ên c i as 20 1 3- 2 02 0

de sessões públicas de apresentação dos resultados e de comunicados para os media enquanto canal privilegiado de acesso aos
cidadãos em geral, e sob a forma de sinopses, relatórios, artigos científicos e comunicações apresentadas em Congressos,
Conferências, Encontros e Seminários nacionais e internacionais.
Neste ciclo estratégico, deu-se início à elaboração anual de uma Sinopse Estatística, Portugal (versão portuguesa e inglesa), com
alguns dos principais indicadores da evolução da situação nacional em matéria de CAD.

FORMAÇÃO
Objetivo Geral 5.2
Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos em matéria de CAD, capacitando os profissionais dos serviços com
responsabilidades na operacionalização das políticas e desenvolvimento das intervenções, de forma a permitir aumentar a
qualificação e especialização das respostas nos vários contextos e áreas de intervenção.
As 5 ações elencadas para este tema transversal foram todas consideradas executadas. De modo geral, as entidades representadas
na Subcomissão Comunicação e Formação reportaram inúmeras ações formativas desenvolvidas nos mais diferentes contextos,
mais generalistas ou incidindo sobre aspetos mais específicos. São naturalmente de destacar as ações dirigidas a profissionais que
intervêm em diferentes fases do ciclo de vida, em contextos diversificados e a trabalhadores de várias áreas e sectores
profissionais, inseridas como módulos em cursos de âmbito mais alargado ou ministradas isoladamente em situações pontuais.
Como denominador comum na realização das ações, destaca-se uma preocupação crescente em conceptualizar os conteúdos
formativos considerando os comportamentos aditivos e não apenas as substâncias e o consumo, salientando-se o aumento da
oferta formativa na área dos comportamentos aditivos sem substância, concretamente o Jogo Patológico.
Relativamente ao anterior ciclo estratégico, constata-se uma maior abrangência dos temas abordados, em concordância com as
atuais competências e áreas contempladas no Plano de Ação 2013-2016. Tendo em consideração os diagnósticos das necessidades
de formação realizados, com base nos quais se desenhou e dinamizou a oferta formativa, promoveu-se a melhoria efetiva dos
conhecimentos e das competências técnicas de profissionais de diferentes áreas de intervenção e contextos. A constituição de
bolsas de formadores em comportamentos aditivos constitui um passo muito importante para os resultados alcançados.
Conforme referido, tendo em vista a capacitação dos stakeholders com responsabilidades na operacionalização das políticas e
intervenções em matéria de CAD, o SICAD despoletou um processo de diagnóstico de necessidades de formação, interno e junto
dos parceiros do Ministério da Saúde, considerando que só por via de um conhecimento aprofundado do perfil dos potenciais
destinatários da formação, das suas funções e das necessidades formativas, designadamente no âmbito da rede de referenciação,
se poderia fundamentar, orientar e planear a oferta formativa. Foram desenvolvidas pelo SICAD e DICAD/ARS, em diferentes
momentos e por solicitação de diversos parceiros, várias ações de Formação, assim contribuindo para suprir as necessidades nesta
área, em particular das novas áreas de intervenção.
O SICAD foi parceiro da ACSS enquanto especialista na área dos CAD, tendo nesse âmbito construído os referenciais de formação,
com base nos quais procedeu à avaliação e emissão de pareceres técnico pedagógicos sobre os projeto formativos inseridos nas
candidaturas ao Programa Portugal 2020. Garantiu-se assim a qualidade e pertinência das abordagens de formação apresentadas,
com base em prioridades formativas previamente definidas a nível nacional.
Facilitar o acesso à realização de estágios curriculares e académicos constitui uma das atribuições do SICAD, enquanto referência
de conhecimento nesta área, ação também desenvolvida a nível regional pelos DICAD/ARS.
Não obstante os constrangimentos assinalados no âmbito da avaliação pela Subcomissão Comunicação e Formação, no Tema
Transversal Formação foram realizadas atividades com resultados que contribuíram para 100% das ações, embora essa apreciação
esteja dificultada por não terem sido identificados quantitativamente alguns dos indicadores e outros terem-no sido de forma
deficitária. Claramente assistiu-se ao fomento de ações com vista à formação dos profissionais na abordagem dos CAD, e em
particular das novas áreas de intervenção.
Por isso, pode afirmar-se genericamente que todas as ações foram executadas, uma vez que para todas as ações foram
desenvolvidas atividades no âmbito dos indicadores definidos. Havendo ainda margem de progresso, considera-se que os
resultados foram alcançados.
Face ao nível de execução das ações deste Objetivo Geral, remetendo-se para a leitura do Relatório da Subcomissão Comunicação
e Formação, Anexo II, onde se encontra um reporte mais aprofundado da execução das ações.
Objetivo Específico 29. Promover os conhecimentos dos intervenientes em matéria de CAD através da dinamização de
ações de formação tendo em consideração as diferentes etapas do ciclo de vida e contextos
Com base na informação disponível, pode afirmar-se de forma grosseira que todas as ações foram executadas, tal como os
indicadores, uma vez que todas as ações foram desenvolvidas atividades no âmbito dos indicadores definidos. Assim sendo,
considera-se que este objetivo Específico foi atingido, ainda que haja margem para progresso.
Ação 94 - Identificação das necessidades de formação em CAD dos 2013-2016
parceiros estratégicos, conceção de cursos de formação tendo em ARS, IP, SICAD
vista alargar a oferta formativa, nomeadamente na área do jogo e
constituição de uma bolsa de formadores.

Executada

Tendo em vista a capacitação dos stakeholders com responsabilidades da operacionalização das políticas e intervenções em
matéria de CAD, o SICAD despoletou um processo de diagnóstico de necessidades de formação, interno e junto dos parceiros do
Ministério da Saúde. Considerou-se que só por via de um conhecimento aprofundado do perfil dos potenciais destinatários da
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formação, das suas funções e das necessidades formativas, designadamente no âmbito da rede de referenciação, se poderia
fundamentar, orientar e planear a oferta formativa.
Ao longo deste ciclo estratégico, com base no diagnóstico de necessidades formativas, o SICAD construiu uma oferta formativa
que contempla 26 cursos de formação no âmbito dos CAD: Dependência sem substâncias – Jogo, ASSIST e Intervenções Breves,
Descriminalização e dependências, Problemas Ligados ao Álcool no formato de sensibilização e de formação, Novas Substâncias
Psicoativas, Intervenção e Mediação Social, Prevenção e Intervenção em CAD em contexto laboral, outras edições de Formação em
Dependências sem Substância – Jogo, ASSIST e Intervenções Breves – Supervisão. Disponibilizou ainda, outra edição de
Descriminalização. Modelo de Intervenção em Dissuasão, ASSIST, Intervenções Breves, Entrevista Motivacional; Descriminalização
e Dependências; Adições comportamentais. Módulo Perturbação do Jogo; Deteção Precoce – Instrumentos de Rasteio; Abordagem
a Pessoas com Consumos de Novas Substâncias; Intervenções Breves e Entrevista Motivacional; Formação no âmbito da articulação
interinstitucional entre unidades de cuidados de saúde (Rede de Referenciação/articulação no âmbito do CAD; Sensibilização e
Informação sobre Consumos de Álcool e de outras Substâncias Psicoativas SPA em Meio Laboral; Intervenções Preventivas em CAD;
Modelos de Tratamento; Gestão de Projetos na área dos CAD - PORI; Abordagem a pessoas com consumos de Novas Substâncias
Psicoativas; Intervenção em Reinserção Social; Abordagem aos Problemas Ligados ao Álcool; Âmbito da Intervenção em Contexto
Laboral e CAD; Contexto Familiar e abordagens a mulheres grávidas e puérperas com CAD; Intervenção com crianças e jovens em
risco inseridos em famílias com CAD.
No SICAD estão inscritos 23 profissionais e 41 profissionais nas ARS, I.P.
Atualmente a ARS,IP do Norte tem na sua carteira de formação 29 cursos de formação: Eu & os Outros, Trilhos, Pistas, Riscos e
desafios”, Dia da Defesa Nacional, Prevenção de Consumos de SPA, Comportamentos Aditivos e Dependências, Drogas de Abuso e
Neurotoxidade, Redução de Riscos em Contexto Recreativo Académico, Intervenção em Tabagismo: Abordagem do Hard Smoker,
Formação em Alcoologia, Novos contornos nas adições: novas substâncias e adições comportamentais, Mediação Familiar, Novas
drogas, novas adições nos cuidados de saúde, Adições comportamentais nos cuidados de saúde, Motivação de Equipas, Entrevista
Motivacional, Intervenção em Redução de Riscos e Minimização de Danos, Supervisão Clínica, CAD, PLA e Psicoterapia(s),
Intervenção psicoterapêutica em crianças e jovens com problemas comportamentais, Intervenção clínica na comorbilidade
orgânica em Comportamentos Aditivos e Dependências, Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência, Intervenção em
comportamentos aditivos e dependências: diagnóstico precoce, intervenções breves e rede de referenciação, Formação no âmbito
da gestão da informação na área dos comportamentos aditivos e dependências, Suporte Básico de Vida, Projeto Multi Institucional
de Redução de Riscos em Contexto. Conta com 33 formadores inscritos na bolsa de formadores (3 externos e 30 internos).
Ação 95 - Realização de ações de Formação na área dos CAD dirigidas 2013-2016
Executada
a públicos alvo das diferentes etapas do ciclo de vida, ARS,IP; PJ; GNR; PSP, MDN; AT; DGE ;
nomeadamente aos profissionais intervenientes nos contextos SICAD/CDT, IPDJ, IP; SPMT
escolar, universitário e laboral.
O Curso Dependência sem substâncias – Jogo, contou com 5 ações formativas, cada uma com 21 horas de formação, que
envolveram a participação de mais de 90 profissionais, perfazendo um volume global de 1.890 horas de formação executada.
Todos os cursos enunciados na Ação 94 foram dinamizados. Destacamos o curso ASSIST e Intervenções Breves que foi priorizado
por parte do SICAD face às orientações técnico-normativas que apontam a utilização destas ferramentas como uma mais-valia na
intervenção precoce. Realizaram-se duas ações formativas, de sete horas cada, totalizando catorze horas de formação realizada,
que envolveram a participação de 39 formandos, profissionais do SICAD/CDT, perfazendo um volume global de 273 horas de
formação executada. O volume de formação global desenvolvido pelo SICAD em 2016 foi de 4016:00:00 horas, os formandos
internos (60) totalizaram 674:00:00 horas e os formandos externos (177) o total de 3.342:00:00 horas.
Ao longo do ciclo estratégico deu-se continuidade à dinamização de um conjunto significativo de ações de formação no âmbito do
Projeto de Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas em contexto institucional tutelar e educativo (CPL).
O curso Descriminalização e Dependências – A Intervenção das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência abrangeu
profissionais do SICAD e instituições parceiras da rede de referenciação, que desenvolvem trabalho comunitário no domínio da
redução do consumo de substâncias psicoativas e nas dependências. A Direção Geral de Educação, em parceria com o SICAD,
realizou, várias ações de formação para implementação do Programa Eu e os outros. A intervenção em meio laboral foi uma área
muito incentivada pelo SICAD. As ações dinamizadas contaram com a colaboração da ACT. Criou-se uma alargou-se a bolsa de
formadores com formadores para esta área especifica, tendo para o efeito sido dinamizado o curso de formadores Formar para a
Prevenção e Intervenção em Contexto Laboral, com a duração total de 10 horas, com a participação de 10 profissionais, perfazendo
um valor global de 100 horas de formação. No âmbito do Dia da Defesa Nacional, iniciado em 2014, em articulação com o MDN e
as cinco ARS,I.P., foi implementado um processo formativo a nível nacional, dos técnicos de saúde que dinamizam as sessões com
os jovens, sobre as dinâmicas adotadas e os conteúdos do quizz.
Ao longo deste ciclo estratégico destaca-se o Curso de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e Toxicodependência, organizado
pela Escola do Serviço de Saúde Militar, dinamizado anualmente. No âmbito da Autoridade Marítima Nacional e no que concerne
à formação, a Escola da Autoridade Marítima ministrou formação aos oficiais futuros Comandantes Locais/Capitães de Porto, na
área da deteção, reconhecimento e identificação de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, bem como, procedimentos de
âmbito processual nas referidas áreas. Ao longo do quadriénio as Forças Armadas, designadamente na Escola do Serviço de Saúde
Militar (ESSM), desenvolveram ações de formação, no âmbito do PPCACDFA, do Ministério da Defesa Nacional.
Com a transição de parte da componente operacional das políticas e intervenções em matéria de comportamentos aditivos do
IDT,IP para as ARS,IP, os serviços tiveram que fazer um esforço de reposicionamento face a determinados projetos, de que o
Projeto Formativo Eu e os Outros é um exemplo.
Outras ações de formação foram desenvolvidas de forma integrada entre parceiros.
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Ação 96 - Desenvolvimento de projetos de formação dirigidos a 2013-2016
Executada
públicos-alvo específicos em articulação com entidades responsáveis CNPCJR; SICAD; ARS,IP; IPDJ,I.P; Outras
pela implementação de respostas e intervenções em diferentes entidades públicas e privadas
contextos.
As ARS,IP, por via das DICAD, responsáveis pela operacionalização do Projeto Formativo Eu e os Outros e pela promoção das
intervenções formativas, deram, naturalmente, continuidade à formação de professores/aplicadores, tendo conseguido manter a
dinâmica e as expectativas criadas a diferentes níveis. O desenvolvimento do projeto formativo, apesar dos condicionalismos,
manteve-se e a articulação e convergência pautaram a atuação de todos os intervenientes. Destaca-se ainda o trabalho
desenvolvido pelo SICAD na formação de profissionais de entidades parceiras, no âmbito do Programa Eu e os Outros.
O SICAD foi parceiro da ACSS enquanto especialista na área dos CAD, tendo nesse âmbito construído os referenciais de formação, com
base nos quais procedeu à avaliação e emissão de pareceres técnico pedagógicos sobre os projeto formativos inseridos nas
candidaturas ao Programa Portugal 2020. Garantiu-se assim a qualidade e pertinência das abordagens de formação apresentadas,
com base em prioridade formativas previamente definidas a nível nacional. As Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência
desenvolveram 635 ações de sensibilização sobre a Lei da descriminalização, a grupos específicos, onde se incluem os indiciados. No
âmbito do desenvolvimento de projetos de formação, o PNIVIHSIDA, são de realçar a realização de inúmeras iniciativas. O IPDJ,I.P.
realça a realização de 11 ações de formação, que abrangeram 166 formandos. A CNPDPCJ refere que foram desenvolvidos projetos
de formação dirigidos a públicos-alvo específicos entre as CPCJ, os CRI, Escolas, Centros de Saúde e Projetos existentes nas
comunidades.
Ação 97 - Elaboração e disponibilização de módulos de 2013-2016
sensibilização referentes aos CAD para os diferentes tipos de SICAD; ARS,IP
público e profissionais, tendo em conta o tipo de intervenção a
desenvolver, o ciclo de vida e o contexto, designadamente:
Profissionais do setor de restauração e bebidas; Profissionais da
área do jogo; Intervenientes nos contextos recreativo, laboral,
escolar e universitário; Intervenientes na área do desporto
(anabolizantes).

Executada

No âmbito desta Ação, foram desenvolvidas, em diferentes momentos e por solicitação de diversos parceiros, várias ações de Formação.
Enquadradas pela intervenção em contexto universitário, foram desenvolvidas ações de formação/sensibilização em colaboração
com, o Departamento de Saúde Pública, Reprodutiva e SIDA (DSPRS) da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de
Lisboa (AEFML), designado Medicina Mais Perto; a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa; o Conselho Nacional da
Juventude (CNJ) no âmbito da criação do grupo de trabalho do ComSUMOS Académicos; a Universidade de Évora. A DGE dinamizou
o concurso de boas práticas em Promoção e Educação para a Saúde, em que uma das áreas distinguidas foi a Prevenção do
consumo de substâncias psicoativas. 103 Agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas concorreram a esta iniciativa.
A intervenção em contexto laboral realizada ao abrigo do Protocolo de Articulação SICAD/Confederação Geral dos Trabalhadores
de Portugal, continuou, tal como previsto, nas Câmaras Municipais do Seixal, Vendas Novas e Sesimbra e numa empresa do sector
público empresarial, tendo sido planeadas e realizadas 24 ações de sensibilização que abrangeram cerca de 480 quadros, chefias
e trabalhadores, ações desenvolvidas ao abrigo do projeto europeu EURIDICE (EURIDICE: European Research and Intervention on
Dependency and Diversity in Companies and Employment.
A acreditação do SICAD enquanto entidade formadora constitui uma dimensão que se procura garantir e manter, uma vez que o
desenvolvimento de formação externa na área dos comportamentos aditivos e dependências integra as atribuições do SICAD. Em
2013 o SICAD manteve a acreditação, que transitou automaticamente com a extinção do Instituto da Droga e da
Toxicodependência, I.P. (IDT, I.P.), situação que se manterá até à publicação de novos normativos sobre a matéria, de acordo com
as orientações da ACSS – entidade responsável pela acreditação de serviços públicos da saúde. O Conselho Científico-Pedagógico
da Formação Contínua, da Universidade do Minho foi renovando a Acreditação de Entidade Formadora ao SICAD, a qual permite
dar continuidade ao desenvolvimento do Projeto Formativo Eu e os Outros. Remete-se mais uma vez para a consulta do Relatório
da Subcomissão Comunicação e Formação para conhecer de forma aprofundada a execução destas ações.
Ação 98 - Promoção do encaminhamento e acolhimento de 2013-2016
Estágios.
ARS; SICAD/CDT

Executada

Facilitar o acesso à realização de estágios curriculares e académicos constitui uma das atribuições do SICAD, enquanto referência
de conhecimento nesta área. Tendo em conta a importância da promoção de conhecimentos e competências, a formação do
SICAD acolheu todos os estágios curriculares solicitados de estudantes universitários que se enquadravam nas áreas de
responsabilidade da instituição e das CDT, parte deles ao abrigo de protocolos com estabelecimentos do ensino superior. Ao longo
do ciclo estratégico foram acolhidos formalmente no SICAD 17 estágios curriculares e 28 de observação, nas áreas de Serviço Social
e Psicologia Clínica, distribuídos pelas CDT de Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Lisboa, Faro e Porto.
A ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. de recebeu 125 estagiários (93% dos estágios solicitados) em diversas áreas (estágios curriculares
de Enfermagem, de Psicologia, de Educação Social e Comunitária, do Internato Médico de Psiquiatria e Pedopsiquiatria e estágios
curtos no âmbito do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar). A ARS Norte, I.P. acolheu 529 estagiários o que implicou um
volume total de 88.775 horas nas áreas de Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Medicina Geral e Familiar, Psiquiatria e
Enfermagem na área da Saúde Mental e Psiquiátrica. A ARS Centro, I.P. acolheu 128 estágios nas áreas de Medicina Geral e Familiar
psiquiatria, enfermagem, na Unidade de Alcoologia de Coimbra, na Unidade de Desabituação de Coimbra e na Equipa de
Tratamento de Coimbra. Estes estágios foram realizados no âmbito da cooperação do DICAD com a Coordenação de Estágios do
Internato Médico em Medicina Geral e Familiar, com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e a Escola Superior de
Enfermagem de Viseu no âmbito do ensino clínico de saúde mental e psiquiatria.
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No âmbito da Rede MedNET do Grupo Pompidou do Conselho da Europa – Grupo de Cooperação em Matéria de Luta Contra o
Abuso e Tráfico Ilícito de Estupefacientes, o SICAD recebeu uma comitiva integrada por profissionais de saúde, do Egipto, que
pretendiam o apoio do SICAD para a criação de um projeto formativo para Técnicos Psicossociais, a certificar no Egito. Neste
âmbito envolveu-se igualmente a Escola Psicossocial de Lisboa, que transmitiu a experiência portuguesa em matéria de formação
assim como a operacionalização das competências destes profissionais.
O SICAD tem vindo a ser solicitado de forma crescente para acolher estágios pós-doutorais, estágios para elaboração de mestrados,
designadamente pedidos oriundos de outros países. Por motivos de ordem financeira o SICAD não teve condições para acolher
estágios profissionais. Relatório da Subcomissão Comunicação e Formação para conhecer de forma aprofundada a execução
destas ações.

COMUNICAÇÃO
Objetivo Geral 5.3
Contribuir para a prossecução dos objetivos estratégicos do PNRCAD, através da comunicação que fomente a partilha e
disseminação da informação e a visibilidade dos resultados das ações empreendidas, tendo em vista as necessidades dos decisores
políticos, dos profissionais da área e dos cidadãos.
Não obstante os constrangimentos assinalados no âmbito da avaliação desta Área, a que se fazem referência no Relatório da
Subcomissão Comunicação e Formação, foram realizadas atividades com resultados que contribuíram para 100% das ações
elencadas. Tal como nas ações das outras subcomissões, a avaliação dos resultados está dificultada, ou pelo menos é pouco
objetiva, pela ausência de metas quantitativas nos indicadores. Das 6 ações elencadas para este tema transversal, todas
consideradas foram executadas.
Num contexto social onde o acesso à informação assume uma relevância muito grande, assistiu-se a uma preocupação crescente
na adoção e consolidação da presença na internet pelas entidades responsáveis nas áreas dos CAD, com a divulgação de conteúdos
de reconhecida qualidade e oportunidade, estreitando a ponte entre as organizações e os utilizadores. Verificou-se uma maior
utilização por parte da maioria dos serviços públicos parceiros, cada vez mais adaptados às mudanças dos tempos, o que traduz a
importância que este veículo de comunicação assume na atualidade. Salienta-se o aperfeiçoamento das respetivas páginas na
internet, com enfâse na divulgação de informações técnicas e de natureza científica. Verificou-se também uma crescente adesão
à participação institucional nas redes sociais, alargando o espetro do público-alvo e adaptando-se às novas realidades
comunicacionais. Assistimos a um investimento grande em matéria comunicacional.
É também de salientar a realização de campanhas de comunicação e ações de sensibilização sobre CAD, dirigidos a diferentes
públicos. Com o objetivo de sensibilizar os jornalistas para a importância que têm nas mensagens que as noticias transmitem, deuse particular atenção à elaboração de comunicados de imprensa relativos a eventos ou estudos produzidos, procurando enfatizar
pedagogicamente aspetos a privilegiar na comunicação.
Foram criados e divulgados materiais que sustentam e acompanham a qualidade da intervenção através da produção/tradução
de documentos técnico normativos e/ou científicos na área dos CAD.
Pode afirmar-se que todas as ações foram executadas, tal como os indicadores, independentemente de se poder considerar que
podemos e devemos de ir mais longe. Remete-se para a leitura do Relatório da Subcomissão Comunicação e Formação, Anexo II,
para conhecer de forma aprofundada a execução das ações.
Objetivo Específico 30. Promover em tempo útil informação harmonizada e coerente que contribua para a visibilidade dos
resultados utilizando os instrumentos mais adequados, adaptada aos diferentes destinatários do ciclo de vida
Salienta-se um progressivo investimento na comunicação com suporte eletrónico. Algumas entidades promoveram o
aperfeiçoamento das respetivas páginas na internet, com particular incidência na divulgação de informações técnicas e de
natureza científica. Verifica-se também uma crescente adesão à participação institucional nas redes sociais, alargando o espetro
de eventuais interessados e permitindo uma fluxo de comunicação dinâmico e biunívoco.
Não obstante os constrangimentos referidos no âmbito assinalados no âmbito da avaliação constante do Relatório da Subcomissão
Comunicação e Formação, no Tema transversal Comunicação foram realizadas atividades com resultados que contribuíram para
100% destas ações, embora em termos de avaliação, essa apreciação tenha ficado dificultada, uma vez que não foram identificados
quantitativamente alguns dos indicadores e outros foram-no de forma deficitária. Pode afirmar-se de forma grosseira que todas
as ações foram executadas, tal como os indicadores, uma vez que todas as ações foram desenvolvidas atividades no âmbito dos
indicadores definidos.
Ação 99 - Dinamização e aperfeiçoamento das páginas eletrónicas 2013-2016
Executada
institucionais na otica do serviço ao cidadão, prosseguindo a SICAD; ARS,IP; INFARMED; CNPCJR; SCML;
qualidade da informação divulgada.
TP,IP; ANSR; DGE
Num contexto social onde o acesso à informação assume uma relevância muito grande, assistimos a uma preocupação cada vez
maior na consolidação da presença na internet, com conteúdos de elevada qualidade, estreitando, assim, a ponte entre as
organizações e os utilizadores. Verificou-se uma crescente utilização por parte da maioria dos serviços públicos parceiros, cada
vez mais adaptados às mudanças dos tempos, o que traduz a importância que este veículo de comunicação assume na atualidade.
O SICAD, para além do sítio web (www.sicad.pt), facilitadora do acesso diferenciado de parceiros institucionais, técnicos e
cidadãos, a informação atualizada sobre os CAD e as respostas disponíveis, dinamizou uma página eletrónica vocacionada para os
problemas ligados ao álcool, o Diretório do Álcool. Esteve ainda envolvido na atualização de dados no Portal de Saúde, no que diz
respeito à divulgação de informação pertinente sobre CAD. Igualmente de referir a criação de um sítio web para Ação conjunta
RARHA - Reducing Alcohol Related Harm (www.rarha.eu), iniciativa que envolve e mobiliza sessenta e uma entidades da EU. Foram
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editadas duas Newsletters RARHA, suporte informativo eletrónico, passível de ser subscrito, editado semestralmente e distribuído
eletronicamente a todos os subscritores e entidades situadas na esfera de interesse desta temática.
Ao nível regional a ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. destaca o desenvolvimento de um Portal, numa lógica crescente de transparência,
envolvimento e aproximação entre a entidade e os cidadãos. A divulgação de concursos ou eventos sobre os CAD e a dinâmica da
DICAD são colocadas no site da ARS,IP.
O Plano Nacional para a Infeção VIH/SIDA igualmente reporta o recurso à dinamização do Microsite. O Instituto Nacional do
Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. (INFARMED) igualmente dinamizou o site institucional, com a sistemática atualização e
divulgação de conteúdos, de que se destaca um Estudo sobre “o Consumo de Psicofármacos em Portugal Continental no período
de 2000-2012”. No site da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens assistiu-se à divulgação de sites das entidades
responsáveis por produzir informação sobre os CAD. A Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária usou o site institucional para
veicular campanhas de que se destaca a campanha da GNR “A Decisão de Quem o Leva a Casa é Sua”, notícias sobre as alterações
ao Código da Estrada e outras notícias relacionadas com os CAD e a segurança rodoviária, conferências nacionais e internacionais
sobre o abuso do álcool e outras drogas nos transportes rodoviários, na condução, e a segurança. De realçar no âmbito do jogo,
que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com destaque na página de entrada do Portal Jogos Santa Casa, foi criado um microsite
sobre Jogo Responsável, pretendendo aumentar a notoriedade e visibilidade deste tema. A reformulação da página do Serviço de
Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) ocorreu em 2016, com a inserção no separador “Jogo Responsável”, de três separadores com
as áreas temáticas: Política de Jogo Responsável, Proteção do Jogador e Autoexclusão. Disponibilizou também a possibilidade de
preenchimento online do formulário de autoexclusão da prática de jogos e apostas online.
Ação 100 - Desenvolvimento de outros instrumentos de 2013-2016
Executada
comunicação em suporte eletrónico para divulgação da informação ARS,IP; ANSR; INFARMED; TP, IP; SCM e
aos CAD.
outras entidades públicas e privadas
O SICAD deu continuidade à gestão da Intranet, plataforma de rápido e fácil acesso, a todos os profissionais, a um variado leque
de informação e funcionalidades internas da Instituição. A presença do SICAD nas redes sociais iniciou-se em 2015: Twitter
(https://twitter.com/sicad_portugal, Facebook (https://www.facebook.com/SICADPortugal) e YOUTUBE designado SICAD
Portugal. O perfil de utilizadores do Facebook é maioritariamente feminino, português e com idades compreendidas entre os 25
e 44 anos. O Centro de Documentação do SICAD dispõe de uma Base de Dados, para pesquisa no local e online, que contém cerca
de 35.000 referências bibliográficas constituindo-se assim como o Centro de informação e documentação de referência nacional
nestas áreas. Manteve-se a atualização da plataforma virtual, Biblioteca Ibero-americana sobre Drogas e Dependências (BIDA). A
BIDA, composta por uma Rede de 10 Centros de Documentação, pertencentes a Agências Nacionais de Drogas da Argentina, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, México, Peru, Portugal e Uruguai, que integra as coleções bibliográficas possibilitando
uma gestão eficiente e partilhada de recursos entre bibliotecas. Ainda de reportar no âmbito desta ação, a rotineira divulgação de
notícias de imprensa e de documentos da área, através das quatro listas de distribuição/divulgação via correio eletrónico, junto
de profissionais da área de intervenção do SICAD (internos e externos).
Com a aposta na página no Facebook, a ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. pretende atingir de novos públicos. A ARSLVT conceptualizou
através da DICAD o projeto Talkbox que levou ao Rock in Rio a intervenção em redução de riscos. O projecto Dropbox deverá
passar a ter presença regular nos próximos em festivais e festas de Verão. O Facebook do PNIVIHSIDA foi um dos veículos da
Campanha “VIH/SIDA em Portugal – 30 anos: refletir e agir”, com enfoque nas mensagens - mais prevenção, zero discriminação,
diagnóstico mais precoce. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desenvolveu um Slide Show permanente sobre Jogo Responsável
(em rotação com outros temas) existente no visor dos novos terminais de jogo dos Mediadores dos Jogos Santa Casa direcionado
para os apostadores, com a inclusão da Linha de Apoio Jogo Responsável e respetivos contactos, informação está disponibilizada
em toda a Rede de Mediadores dos Jogos Santa Casa, que conta com 4 929 estabelecimentos distribuídos pelo território nacional.
O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) procedeu à divulgação institucional da página do SRIJ de toda a legislação
relevante no domínio do jogo de base territorial e online. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tendo em vista a
divulgação o Código da Estrada atualizado, com referencia às alterações da TAS, produziu uma brochura digital.
Ação 101 - Realização de eventos técnico-científicos relativos aos 2013-2016
CAD.
CNPCJR; SICAD; ARS,IP

Executada

O SICAD refere a realização de vários eventos, alguns anuais, entre os quais: Management Group Meeting, Steering Group
Management e Kick Off Meeting no âmbito da Ação Comum RARHA, Fórum Nacional Álcool e Saúde; Apresentação pública do
estudo Consumos em Meio Laboral, Resultados do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População
Geral; Conferência ERANID - Lisbon Invitational International Consultation; Reunião de Responsáveis Nacionais em matéria de luta
contra a droga e o álcool dos Países de Língua Portuguesa; Encontro Técnico-Científico “Consumos Aditivos em Meio Laboral, na
sequência do protocolo existente entre o ex-IDT, I.P e a Autoridade para as Condições de Trabalho (posteriormente renovado
SICAD/ACT) e do trabalho desenvolvido com os parceiros do Grupo Restrito de Intervenção em Meio Laboral; Apresentação dos
Relatórios da Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências; Sessão de Apresentação das Linhas Orientadoras para
a Mediação Social e Comunitária no âmbito da reinserção de pessoas com Comportamentos Aditivos e Dependências - Coimbra;
Conferência de Imprensa "Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional, 2014-Lisboa" (26 de junho);
Apresentação Pública do Estudo “O Consumo de Álcool na Gravidez”, Auditório do Centro de Saúde de Sete Rios - Lisboa (14 de
setembro); Lisbon Addictions 2015, 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências, Centro de
Conferências da FIL- Lisboa (23 a 25 de setembro). A ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P., realiza anualmente o Encontro das Taipas. A
ARS Norte, I.P. dinamizou, entre outros, os seguintes eventos: II Encontro CRI Porto Central – 25 anos ET de Cedofeita - “Percursos
de Inovação, Criatividade e Conhecimento” que contou com 214 participantes. II Encontro CRI Porto Oriental – “Evocar o passado,
preparando o futuro: 25 anos a cuidar”. Assistiram ao evento cerca de 300 pessoas. A ARS, I.P. do Norte refere ainda a realização
de três eventos técnico científicos relativos aos CAD, o “Encontro Luso-galaico – As adições no século XXI”, o I Encontro da UDN
“Uma casa com muitas janelas” e o “Encontro 10 Anos CTPP”. É ainda referido o apoio à organização do VII Congresso/XXIV,
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Jornadas da Sociedade Portuguesa de Alcoologia, Lisboa. A CNPDPCJ realizou de diversos eventos técnicos científicos relativos aos
CAD, em articulação entre as entidades locais e as CPCJ.
Ação 102 - Campanhas de comunicação e ações de sensibilização 2013-2016
Executada
sobre CAD.
SICAD; ANSR; APAP; TP,IP; SCML; GNR;
PSP; PJ; ASAE; ARS,IP; INFARMED; Forum
Nacional Álcool e Saúde outras entidades
públicas e privadas
O SICAD deu continuidade à elaboração de comunicados de imprensa relativos aos eventos organizados, sensibilizando os
jornalistas para a importância dos mesmos, por via da referência pedagógica a aspetos considerados fulcrais. De referir a título de
exemplo, na sequência da entrada em vigor da nova Lei do Álcool, que introduziu alterações no acesso ao consumo, na venda e
na cedência de álcool a menores, a extrema importância de que se revestiu passar a mensagem de uma forma clara, objetiva e
apelativa. Importa referir a campanha produzida pelo SICAD dirigida a jovens frequentadores de festa e festivais de verão, com
mensagens genéricas, que prendem a atenção dos jovens, passando dicas positivas para melhorar a qualidade da
estadia/permanência num festival e/ou festas sem referência explícita ao consumo de substâncias, tendo sido também produzido
um vídeo para difusão nas redes sociais e distribuídos materiais de suporte, disponibilizados por diversas entidades com
intervenção neste tipo de eventos, nomeadamente pelos Centros de Respostas Integradas das Administrações Regionais de Saúde,
I.P. O vídeo da campanha “Para que recordes o verão, não tenhas um apagão!”, foi amplamente divulgado através de páginas de
internet, blogs e nas redes sociais de várias câmaras municipais, casas da juventude, entidades parceiras do SICAD, entre outros.
Na página de Facebook do SICAD, o vídeo teve um alcance de 51.797 pessoas.
A ARS Norte, I.P. realizou igualmente campanhas de intervenção em contextos festivos, de que destacam: a Queima das Fitas do
Porto; a Beach Party e a comemoração dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde com um evento relacionado com a Prevenção
dos Comportamentos Aditivos – Droga e Álcool. Foi realizada a divulgação da intervenção na Semana Académica de Lisboa através
das redes sociais da Associação Académica de Lisboa, e contando com a intervenção da ARSLVT,IP. O Dia Internacional do
Preservativo foi assinalado com um debate sobre a sensibilização à prevenção e diagnóstico do VIH/SIDA e a importância do uso
do preservativo, distribuição de preservativos e folhetos informativos. No âmbito da Campanha “VIH/SIDA em Portugal – 30 anos:
refletir e agir”, o PNVIH/SIDA associou-se à 24.ª Meia Maratona de Lisboa EDP, com distribuição de preservativos e folhetos
informativos, após a meta, junto ao Mosteiro dos Jerónimos.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa desenvolveu a Primeira campanha multimeios sobre Jogo Responsável, com o conceito
criativo específico “Há jogos para todas as idades, os jogos a dinheiro são para maiores de 18 anos”. A veiculação desta campanha
incidiu sobre diversos meios de comunicação: Televisão, Rádio, Imprensa, Meios Exteriores e Internet (Portal Jogos Santa Casa) e
por toda a Rede de Mediadores dos Jogos Santa Casa. Promoveu ainda a criação de um selo “Aposta Responsável” a constar em
peças comunicacionais sobre Jogo Responsável. O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos dinamizou o atendimento presencial,
por telefone e por correio eletrónico nos serviços centrais do SRIJ e das equipas de inspeção junto dos casinos e salas de jogo do
bingo.
Durante este ciclo estratégico várias foram as iniciativas realizadas pela ANSR no âmbito desta ação. Concurso de Prevenção e
Segurança Rodoviárias e realização de campanhas de segurança rodoviária, no qual o álcool é um dos temas abordados. Folhetos
informativos a acompanhar dias festivos, referência no Código da Estrada às alterações da TAS, vários outros instrumentos,
nomeadamente, spot de vídeo, de rádio, cartaz, roll-up e um folheto. De destacar a campanhas, “Motorista é contigo”, “A decisão
de quem o leva a casa é sua”, com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, “100% Cool”, promovida pela
ANEBE e que contou com a presença da ANSR e da Unidade Nacional de Trânsito da GNR, direcionada à condução sob o efeito do
álcool. A ASAE publicou de um artigo na sua Newsletter sobre: Consumo de Bebidas Alcoólicas em Locais Públicos - Decreto-Lei nº
50/2013, de 16 de abril. A GNR dinamizou ações de sensibilização sobre CAD em Escolas, realizou campanhas, algumas delas
replicadas em vários momentos, e ações de sensibilização sobre o tema “Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências. A Policia de Segurança Pública promoveu de forma individual ou concertada com os respetivos parceiros, a
realização de ações de sensibilização e de formação sobre diferentes temáticas junto da comunidade educativa, numa ótica clara
de prevenção, no âmbito do Programa “Escola Segura”. No âmbito do Projeto 100 Rótulos e inserido nas ações de intervenção em
ambiente noturno 2012/2014 – Noite sem Vícios, a PSP, através pela 1ª Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa, tem
efetuado operações policiais em locais de diversão noturna, que com a colaboração e participação da CPCJ Lisboa Centro e outras
entidades de primeira linha na área de promoção e proteção dos direitos das crianças. A EPJ/PJ realizou palestras com o propósito
de habilitar os formandos à compreensão da problemática da droga, procedimentos legais e cooperação interdepartamental
associada.
A ANSR acompanhou os projetos subordinados ao álcool, no âmbito do Concurso de atribuição de apoio financeiro para a
realização de ações ou iniciativas de sensibilização de prevenção do consumo de bebidas alcoólicas pelos jovens entre 18-30 anos,
no qual foram selecionadas duas entidades/projetos: Projeto CARRO – nas mãos de quem não bebe (ARCS de Silveirinhos) e
Condutor Designado 100% Cool – Ativação Tática Digital (ANEBE).39 . O SICAD é o parceiro na avaliação dos conteúdos.
Ação 103 - Criar e divulgar materiais em CAD que sustentem a 2013-2016
qualidade da intervenção.
ARS,IP; SICAD; ANSR; DGE; SCM

Executada

A elaboração de normas e linhas orientadoras no âmbito da intervenção em CAD está detalhadamente descrita na Ação 125. Em
virtude do interesse manifestado por diversas entidades nacionais e internacionais e da realização da Lisbon Adictions 2015,
investiu-se fortemente na produção/tradução de documentos técnico normativos e/ou científicos nesta área. As ARS,IP
colaboraram com o SICAD na elaboração das Linhas Orientadoras para a implementação do Programa “Eu e os Outros”, na

39 Mais informações na Ação 29.
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elaboração de proposta relativa à estruturação de uma plataforma eletrónica de suporte na adoção de estratégias para a
prevenção e na construção do Jogo utilizado na dinamização de atividades no Dia da Defesa Nacional. Na sequência do Concurso
Público aberto em 2013 pela ANSR, foram desenvolvidos recursos didáticos (produção dos REDER – Recursos Educativos Digitais
de Educação Rodoviária, para alunos do pré-escolar e Ensino Básico) e ações de prevenção do consumo do álcool.
Foi emitido o documento da Política de Jogo Responsável dos Jogos Santa Casa que de uma forma sintética, indica as linhas de
orientação pelas quais se deve pautar a exploração e o desenvolvimento dos jogos sociais nas 10 áreas de intervenção específica
em matéria de jogo responsável, envolvimento das partes interessadas (stakeholders) e produção de relatórios. Por toda a Rede
de Mediadores dos Jogos Santa Casa e na sequência da campanha “Há jogos para todas as idades, os jogos a dinheiro são para
maiores de 18 anos” foram distribuídos folhetos informativos, ao público em geral e com referência à Linha de Apoio Jogo
Responsável.
Ação 104 - Divulgação da investigação e outros conhecimentos 2013-2016
técnico-científicos produzidos na área dos CAD.
SICAD; ARS,IP

Executada

O SICAD apoiou a publicação e divulgação do manual O Trabalho Primeiro – Manual para a Empregabilidade de utilizadores de
Drogas e Recomendações para a Integração pela Educação de Pares, na sequência do desenvolvimento do projeto InPar,
promovido pela Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES).
Enquadra-se também nesta ação o projeto Kosmicare - intervenção em situação de crise resultante do consumo de substâncias
psicoativas em ambientes recreativos, projeto de investigação, com um produto - artigo cientifico “Intervention Related to the Use
of Psychoactive Substances in Recreational Settings - Evaluating the Kosmicare Project at Boom Festival”, na Current Drug Abuse
Reviews.
No que concerne à divulgação de conhecimentos técnico-científicos, de referir ainda que, no âmbito das intervenções e estudos
desenvolvidos pelo SICAD, foram apresentadas inúmeras comunicações, remetendo-se uma análise mais aprofundada para o
Relatório da Subcomissão Formação e Comunicação. A ARS Norte, I.P. e a ARS Lisboa e Vale do Tejo, I.P. realizaram também
inúmeras comunicações.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO
Objetivo Geral 5.4
Assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais e a representação nacional nas instâncias internacionais que abordam
o fenómeno dos comportamentos aditivos e dependências, desenvolvendo relações de cooperação, no âmbito dos mecanismos
bilaterais e multilaterais existentes
No quadriénio 2013-2016, num total das 17 ações do Tema Transversal Relações Internacionais e Cooperação 16 ações foram
consideradas executadas e 1 ação parcialmente executada. Foi ainda considerada 1 ação não prevista e realizada.
Importa referir que a quase totalidade das ações incluídas no Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências em matéria de Relações Internacionais e Cooperação têm definido como calendário de execução o período de
vigência do Plano (2013-2016), ou seja, as atividades prosseguidas não se esgotam num ano civil e foram planeadas para decorrer
ao longo dos 4 anos.
No presente ciclo estratégico, a visibilidade externa da experiência e conhecimento de Portugal em matéria da abordagem
inovadora, pragmática e coordenada dos comportamentos aditivos e dependências foi reforçada, com uma representação ativa
nas instâncias internacionais, bem como através do desenvolvimento de ações concretas em matéria de cooperação, de que se
destacam as 77 visitas de delegações estrangeiras, tanto de nível parlamentar e político, como técnico e ONGs às instituições e
estruturas nacionais que desenvolvem as suas atividades nesta área, como apresentações sobre a política portuguesa em reuniões,
fora e conferências internacionais no âmbito das políticas públicas e outras de caráter técnico e científico.
Neste período verificou-se um elevado nível de participação nas instâncias internacionais (União Europeia, Nações Unidas e
Conselho da Europa), em conferências e outros eventos e foram desenvolvidas ações concretas em matéria de cooperação, tanto
no domínio da procura como no da redução da oferta, a nível bilateral e multilateral, dando continuidade a iniciativas
desenvolvidas anteriormente, alargandos-as a novos parceiros ou abrindo novas áreas de cooperação.
As ações implementadas contribuíram para a execução do objetivo previsto, ainda que a sua realização não tenha sido alcançada
a 100%. Destaca-se ainda a execução de uma ação Não Prevista, a realização da Conferência Lisbon Addictions 2015, em
colaboração com a revista Addiction, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) e a International Society
of Addiction Journal Editors – ISAJE. A Conferência Lisbon Addictions 2015 contou com mais de 600 participantes, oriundos de 56
países, abrangendo uma audiência multidisciplinar de peritos em áreas como a epidemiologia, políticas públicas, investigação,
psicofarmacologia, ciências socias e comportamentais. O evento contou ainda com o apoio de reconhecidos parceiros
internacionais, incluindo várias organizações internacionais, que contribuíram para o reconhecimento e visibilidade internacional
do evento.
Estes resultados dão sucessão às recomendações da avaliação externa do PNCDT 2015-2012, “manutenção das estratégias de
cooperação e articulação a nível [..] internacional e desenvolvimento da área de comunicação a nível […] internacional sobre a
política e a experiência portuguesa no âmbito dos CAD, potenciando a divulgação de boas práticas e dos resultados obtidos”, não
apenas no âmbito deste objetivo geral, mas também do Objetivo Geral 5.3, da Área da Comunicação, uma vez que existe uma
interdependência entre as várias áreas transversais para a realização das metas, objetivos gerias e objetivos específicos. Considerase que este Objetivo Geral foi plenamente atingido.
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O relatório da Subcomissão Relações Internacionais e Cooperação, constante do Anexo II, apresenta a descrição mais
pormenorizada da execução das ações deste Tema transversal.
Objetivo Específico 31. Assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais no domínio dos CAD e a aumentar a
capacidade nacional de influenciar as decisões tomadas nas instâncias europeias, internacionais e regionais de cooperação
O Diretor Geral do SICAD é, por inerência de funções, o Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool e nesta qualidade, procura potenciar a intervenção nacional nos diversos fora
internacionais que abordam a temática dos comportamentos aditivos e das dependências. No período 2013-2016, por forma a
potenciar a intervenção nacional nos diversos fora internacionais que abordam a temática dos comportamentos aditivos e
dependências, foram estabelecidos contactos regulares com os diversos Ministérios/Serviços com responsabilidades de
intervenção nesta área, por forma a garantir uma ação concertada na defesa das posições nacionais.
Este Objetivo específico foi atingido.
Ação 105 - Promoção da convergência de posições entre os SICAD e Ministérios/Serviços
diferentes Ministérios/Serviços com responsabilidades em matéria competências em matéria de CAD
de CAD.

com Executada

Verificou-se uma articulação permanente com o Conselheiro JAI da Representação Permanente de Portugal junto da UE (REPER),
que acompanha os trabalhos do Grupo Horizontal Drogas, bem como com o Conselheiro Saúde, que segue o Grupo” Saúde, por
forma a coordenar a posição nacional nestes dois Grupos de trabalho do Conselho. Esta articulação estendeu-se igualmente às
unidades orgânicas da Comissão Europeia que têm atribuições em matéria de drogas ilícitas e em matéria de álcool. No âmbito
das Nações Unidas, foi mantido contato sistemático com a Missão Permanente de Portugal junto das Nações Unidas em Viena, e
no período que antecedeu a Sessão Especial das Nações Unidas sobre o problema mundial das drogas (UNGASS), que se realizou
em abril de 2016,em Nova Iorque, foram igualmente estabelecidos contatos com a Missão de Portugal em Nova Iorque. No âmbito
das competências dos Serviços de Informações (SIS e o SIED), estes têm aumentado a coordenação entre si para que, nos fora
próprios, a resposta nacional a questões relacionadas com o tráfico de estupefacientes seja convergente.
Ação 106 - Resposta às solicitações dos diversos organismos SICAD e Ministérios/Serviços
internacionais.
competências em matéria de CAD

com Executada

A resposta às solicitações dos organismos internacionais é assegurada diretamente pelos Ministério/Serviços nas matérias
específicas da sua competência e o SICAD assegura a coordenação das respostas às solicitações que envolvem diversas entidades.
Ação 107 - Centralização e divulgação de informação sobre os SICAD e SPMT
projetos internacionais em matéria de CAD.

Parcialmente
Executada

Foi efetuada a disseminação de informação sobre os projetos internacionais em matéria de CAD, designadamente através do sítio
internet do SICAD, mas por razões diversas, o contato direto com entidades com potencial para se candidatarem aos meios de
financiamento não se verificou, pelo que se considera esta ação como Parcialmente Executada.
Ação Realizada e Não Prevista

2015
Realizada e Não
SICAD, em colaboração com o OEDT, Prevista
Addiction e ISAJE

No âmbito deste OE31, importa mencionar a realização de uma ação não prevista em sede de Plano de Ação: a 1ª Conferência
Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências – Lisbon Addictions 2015, que teve lugar em Lisboa nos dias 23 a 25 de
Setembro.
Objetivo Específico 32. Assegurar a representação nacional em organizações multilaterais ou regionais e nas instâncias
da UE, bem como noutros fora de âmbito internacional
No período de avaliação em apreço, Portugal manteve um elevado nível de participação e de envolvimento nas instâncias
internacionais mais relevantes, nomeadamente da União Europeia, do Conselho da Europa e das Nações Unidas, e e verificou-se
ainda um reforço da colaboração com organismos comunitários e internacionais, designadamente Europol, INTERPOL, OMA,
World Lottery Association, European Lotteries e Corporation Ibero Americana de Lotarias do Estado.
Foram executadas todas as tarefas inerentes às obrigações do Estado Português junto do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT), sendo de destacar a melhoria da qualidade, reconhecida pelo OEDT, da informação atualizada sobre
a situação nacional em matéria de drogas nas suas diferentes dimensões.
Também se verificou no período 2013-2016 um elevado nível de participação em reuniões e Conferências e grupos de trabalho
que abordam o fenómeno do tráfico de estupefacientes, substâncias psicotrópicas e seus precursores, bem como nos diversos
fora de troca de informação, assegurada pelas diversas entidades nacionais competentes (DGPJ, SIED, SIS, PJ/UNCTE e AT).
Considera-se que este Objetivo Específico foi atingido.
Ação 108 - Representação nacional nos
trabalho/reuniões/Conferências, no âmbito da UE.

grupos

de SICAD e Ministérios/Serviços
competências em matéria de CAD

com Executada

Entre 2013 e 2016 o SICAD continuou a assegurar a representação nacional nas reuniões do Grupo Horizontal Drogas e importa
realçar dois assuntos recorrentes nas discussões deste Grupo que foram, por um lado, a continuação da discussão sobre o novo
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instrumento legislativo relativo às NSP e, por outro, o processo preparatório da Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações
Unidas sobre Drogas (UNGASS), que decorreu em abril de 2016, em Nova Iorque. Outro tema recorrente nas ordens de trabalho
do GHD ao longo dos últimos anos foi a conclusão do processo preparatório da UNGASS 2016. Em sede deste grupo de trabalho
foi consensualizada a posição comum da UE para a UNGASS. A definição da posição nacional nesta matéria tem envolvido vários
Serviços, em particular a Direção Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direção Geral de Política de
Justiça e a Polícia Judiciária, ambas do Ministério da Justiça.
No quadriénio em apreço e em matéria de política de álcool, importa realçar os trabalhos desenvolvidos no quadro do Comité de
Política Nacional e Ação sobre o Álcool (CNAPA), no qual Portugal é representado pelo SICAD.
Portugal, através do SICAD e em colaboração com a DGS, tem vindo a assumir um papel muito ativo em todo este processo,
promovendo, nomeadamente, a reflexão sobre a possibilidade de uma nova Ação Comum que dê continuidade aos resultados
alcançados com a Ação Comum RARHA (Joint Action to support Member States in taking forward work on common principles in
line with the EU Alcohol Strategy), coordenada por Portugal e defendendo esta posição em sede do Plano de Trabalho para 2017
do Programa “Saúde” e do Grupo Saúde Pública do Conselho da UE.
Ação 109 - Promoção da participação nacional em iniciativas dos SICAD e Ministérios/Serviços
órgãos e agências especializadas das Nações Unidas, nomeadamente competências em matéria de CAD
UNODC e OMS.

com Executada

No contexto da Nações Unidas, e no ciclo estratégico em apreço, o SICAD participou nas sessões anuais da Comissão de
Estupefacientes das Nações Unidas (CND), estrutura que no âmbito das Nações Unidas é responsável por todas as questões
relativas à luta contra a droga e a toxicodependência. O período 2013-2016 foi marcado pelo processo preparatório conducente
à UNGASS 2016, que culminou na aprovação, em Março de 2016, sob o formato de uma resolução, do documento intitulado “Our
joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem”, adotado na referida UNGASS, em abril 2016,
em Nova Iorque. O Embaixador de Portugal em Viena exerceu funções de Vice-Chair do Board que durante um ano preparou a
Sessão Especial, o que reforçou o protagonismo internacional de Portugal e permitiu mesmo influenciar o conteúdo do
documento. Ainda no âmbito das Nações Unidas, a PJ/UNCTE participou nas reuniões da HONLEA (Heads of National Drug Law
Enforcement Agencies), que permitem o intercâmbio de informações e boas práticas entre as agências de aplicação da lei.
No que se refere à política do álcool, no período em avaliação, importa mencionar a realização do Conselho Executivo e da
Assembleia Mundial de Saúde, em que o tema álcool foi abordado no âmbito de um progress report e no contexto das Doenças
Não Transmissíveis. A representação nacional foi assegurada pela DGS, que articulou a posição nacional com o SICAD.
Ação 110 - Promoção da participação nacional no Grupo Pompidou SICAD (em colaboração com PJ e AT)
do Conselho da Europa.

Executada

No âmbito das atividades do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, para além do acompanhamento regular da implementação
dos Programas de Trabalho 2011-2014 e 2015-2018, é de assinalar o reforço da participação nacional em grupos de
trabalho/atividades sobre temáticas específicas, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido e partilhando a experiência nacional
em várias vertentes. Dadas as inúmeras participações de Portugal neste âmbito, remete-se mais uma vez para o relatório da
Subcomissão Relações Internacionais e Cooperação, constante do Anexo II, a consulta dos grupos de trabalho, encontros,
conferências e estudos em que as entidades responsáveis participaram.
Ação 111 - Cumprimento das obrigações enquanto Ponto Focal SICAD
Nacional da rede REITOX do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência, mediante a implementação do Acordo Anual
de “Subvenção Reitox”.

Executada

No que diz respeito ao cumprimento das obrigações do Estado português junto do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência (OEDT), no período em avaliação, importa referir que foram executadas todas as tarefas previstas nos Acordos
Anuais de Subvenção REITOX (Rede Europeia de Informação sobre Droga e Toxicodependência), sendo de destacar a melhoria da
qualidade, reconhecida pelo OEDT, da informação atualizada sobre a situação nacional em matéria de drogas nas suas diferentes
dimensões enviada pelo SICAD ao OEDT, enquanto Ponto Focal Nacional da REITOX, o que resulta de uma estreita colaboração
com todos os parceiros relevantes que recolhem, produzem ou analisam dados na área da droga.
No âmbito da redução da oferta, o OEDT tem vindo a desenvolver diversas atividades, nas quais o SICAD tem participado em
colaboração com a PJ/UNCTE, designadamente no Drug Squads, grupo de referência para os assuntos relacionados com a redução
da oferta e no projeto de revisão dos instrumentos de recolha de dados relacionado com o preço das drogas na Europa.
Ação 112 - Colaboração com organismos comunitários e AT, PJ e SCML
internacionais, designadamente Europol, INTERPOL, OMA, World
Lottery Association, European Lotteries e Corporation Ibero
Americana de Lotarias do Estado.

Executada

No quadriénio em apreço, a PJ/UNCTE e a AT, no âmbito das respetivas competências, colaboraram com a Europol, a Interpol e a
OMA em diversos projetos no âmbito do combate à redução da oferta de drogas ilícitas.
No quadro da UE, a PJ/UNCTE tem estado envolvida na definição e implementação do Ciclo Politico UE participando, desde 2013,
em diversas iniciativas no âmbito das prioridades EMPACT Heroína, Drogas Sintéticas e Cocaína. Portugal liderou uma Acão
Operacional para a Cocaína. No âmbito das suas competências, os Serviços de Informações (SIED e SIS) prosseguiram as suas
relações de cooperação sobre esta temática com diversos serviços congéneres, quer de forma bilateral, quer multilateral,
assegurando a participação em fóruns específicos de informações, quer comunitários, quer regionais. Foram igualmente
fomentadas as trocas de informações e experiências entre as diversas instituições em causa. As participações/atividades da SCML
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no âmbito das Associações Mundial, Europeia Ibero-americana de Lotarias são extremamente importantes para a implementação
e uma melhoria contínua das medidas e práticas de jogo responsável.
Saliente-se ainda, que existe um forte intercâmbio entre as Lotarias de Estado em matéria de jogo responsável, por exemplo,
anualmente, as diversas Associações organizam seminários sobre esta matéria, nas quais o DJ/SCML tem participado.
Objetivo Específico 33. Desenvolver e consolidar relações de cooperação de natureza bilateral ou multilateral, em
matéria de CAD
Tendo em vista a promoção de relações de cooperação bilateral e multilateral, tanto na área da redução da procura, como na
redução da oferta, foram realizadas diversas de ações de cooperação/intercâmbio com entidades congéneres, tendo igualmente
sido promovida a divulgação de projetos e boas práticas nacionais junto de outros países e organizações internacionais, com vista
a manter o reconhecimento e a visibilidade de Portugal na cena internacional. Neste contexto, importa destacar a participação de
Portugal no Programa COPOLAD II-Programa de Cooperação entre a América Latina, as Caraíbas e a UE sobre políticas de luta
contra droga; a coordenação da Ação Comum RARHA - Reducing Alcohol Related Harm e a participação nos programas SEACOP e
AIRCOP, que visam tornar mais eficaz o combate ao tráfico de drogas.
Considera-se que este Objetivo Específico foi atingido.
Ação 113 - Realização de ações de cooperação/intercâmbio com SICAD e Ministérios/Serviços
entidades congéneres.
competências em matéria de CAD

com Executada

No âmbito da cooperação com os Países da CPLP, neste ciclo estratégico, importa mencionar a participação do SICAD na
Conferência Internacional sobre o consumo de álcool e drogas em Luanda e a realização em Cabo Verde de um programa de
formação e capacitação básica para a implementação do Programa Eu e os Outros, a participação na Missão de Diagnóstico do
Ministério da Saúde a Moçambique, coordenada pela Direção-Geral da Saúde com o objetivo de efetuar o levantamento das
necessidades nas áreas identificadas por Moçambique e no desenvolvimento de um Plano de Ação, que incluirá os CAD. É de
assinalar a realização de um elevado número de ações de formação quer em Portugal quer nos PALOP pela PJ, que desde há vários
anos desempenha funções de assessoria junto das direções da PJ de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, o que possibilita uma maior e
melhor cooperação em matéria de combate ao tráfico de drogas, e a promoção pela PJ/UNCTE e SIS e SIED do intercâmbio de
informações e experiências com os mesmos, com o objetivo de consolidar as relações já existentes e reforçar a cooperação em
matéria de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes.
Para além dos resultados já enunciados, é de salientar que em 2015 foi criado o Grupo GLIA (Grupo Luso-Galaico de Investigação
em Adições DICAD/ARS Norte, IP e autoridades da Galiza, com a finalidade de desenvolver investigações transnacionais e conjuntas
no âmbito dos CAD, de apresentar trabalhos em congressos/encontros, bem como publicações de carácter científico. Atualmente
encontram-se em curso várias investigações conjuntas.
Ação 114 - Reforço das relações de colaboração e cooperação com SICAD e PJ
os países da América Latina e Caraíbas: Coordenação da
participação nacional no Programa COPOLAD (Programa de
Cooperação entre a América Latina e a UE sobre políticas de droga);
Representação nacional no Mecanismo de Coordenação e
Cooperação sobre Drogas entre os países da UE e da América Latina
e Caraíbas.

Executada

No quadriénio em apreço, o reforço das relações com a América Latina, efetivou-se através da participação nacional no Programa
COPOLAD - Programa de Cooperação entre a América Latina, Caraíbas e a UE sobre políticas de luta contra droga, que tem como
objetivo estabelecer uma parceria entre os dois continentes em matéria de luta contra as drogas ilícitas, visando o reforço da troca
de informação e coordenação e cooperação, entre as autoridades nacionais competentes responsáveis pelas políticas de droga
nas duas regiões. O Programa teve início em janeiro de 2011 e foi concebido para terminar em junho de 2015, mas na sequência
da avaliação realizada sobre a 1º fase do Programa, que demonstrou resultados muito positivos, a Comissão Europeia decidiu dar
seguimento ao mesmo.
O SICAD integra o consórcio de países que lidera a 2ª fase do COPOLAD, a qual teve início em 2016 e participa no Conselho
Permanente, órgão com funções de aconselhamento e acompanhamento, contribuindo assim para a definição e implementação
do Programa de Trabalho Anual, conceção e execução das ações, incluindo a definição de objetivos e conteúdos dos diversos
grupos de trabalho.
O SICAD desempenha atualmente a função de país europeu de referência em dois grupos de trabalho da componente
Observatórios Nacionais Drogas, no âmbito da qual tem podido partilhar a sua experiência e conhecimento.
No período em avaliação, Portugal participou em diversas atividades no âmbito das quatro componentes do Programa, das quais
se destacam: 1) Biblioteca Ibero-americana sobre Drogas e Dependências (BIDA), uma plataforma virtual de gestão descentralizada
do conhecimento especializado em matéria de drogas e dependências, que permite a gestão eficiente e partilhada de recursos
entre Centros de Documentação, colocando à disposição de investigadores, profissionais, decisores e público em geral, uma vasta
coleção de publicações, bem como um catálogo de revistas científicas de difícil acesso até agora através das bases de dados de
âmbito anglo-saxónico; 2) Publicação “Calidad y Evidencia en la Reducción de la Demanda de Drogas”, que visa facilitar a utilização
dos critérios acordados pelos países para a otimização dos programas de redução da procura, de modo a que se alcancem os
melhores resultados possíveis no que se refere à promoção e proteção da saúde pública e ao respeito dos Direitos Humanos.
(também disponível em português); 3) Conferências Anuais do COPOLAD, com a participação dos responsáveis das instituições
dos países da América Latina, Caraíbas e União Europeia e nas quais foram apresentados os resultados das diversas atividades,
processos de consenso e instrumentos de trabalho, desenvolvidos e que permitiram reforçar o diálogo biregional e promover
políticas de droga baseadas na evidência, no respeito dos Direitos Humanos e com enfoque na saúde pública.
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No período 2013-2016, o SICAD assegurou a representação nacional nas reuniões anuais do Mecanismo de Coordenação e
Cooperação sobre Drogas entre os países da UE e da América Latina e Caraíbas, que promovem a troca de informação,
coordenação e cooperação entre as autoridades responsáveis pelas políticas de drogas.
Ação 115 - Coordenação da Joint Action to support Member States SICAD
in taking forward work on common principles in line with the EU
Alcohol Strategy.

Executada

De particular e enorme relevância em matéria de politica de álcool é de referir que Portugal, através do SICAD, assumiu a
coordenação da Joint Action to support Member States in taking forward work on common principles in line with the EU Alcohol
Strategy. A Ação Comum RARHA foi aprovada pela Comissão Europeia no âmbito do Segundo Programa Plurianual de Ação da
União Europeia (2008-2015) e teve início em Janeiro 2014, terminando a 31 de Dezembro de 2016. A Ação Comum envolveu e
mobilizou 32 entidades da UE, que participarão como parceiros associados e 29 outros parceiros com o estatuto de colaboradores,
representando 27 Estados Membros, a que se juntaram a Islândia, a Noruega e a Suíça. São parceiros, associados ou colaboradores,
entidades públicas, ONG de vários setores e universidades, assim como organizações internacionais. O SICAD foi responsável pela
coordenação da RARHA (Workpackage 1) e assegurou também, conjuntamente com outros parceiros, a coordenação da
Disseminação (WP2). Foi Parceiro Associado em dois Workpackages (WP5 e WP6) referentes à harmonização de conceitos e a
linhas de orientação para a redução dos riscos e minimização dos danos associados ao uso nocivo de álcool, que se constituem
como instrumentos fundamentais nesta área
Objetivo Específico 34. Promover a divulgação de projetos e de boas práticas em matéria de CAD nacionais junto de
outros países e organizações internacionais
Em resultado do interesse e do reconhecimento internacional que a política portuguesa em matéria de substâncias psicoativas,
de comportamentos aditivos e de dependências tem suscitado, o SICAD desenvolveu um conjunto de iniciativas com vista ao
intercâmbio de experiências e a partilha do conhecimento.
As atividades de representação internacional em grupos de trabalho, reuniões, conferências e outros eventos europeus e
internacionais relacionados com os comportamentos aditivos e as dependências, bem como atividades de cooperação
desenvolvidas neste âmbito, foram apresentadas regularmente no sítio do SICAD e outras entidades.
Considera-se que este Objetivo Específico foi atingido.
Ação 116 - Organização, acompanhamento e apoio às visitas de SICAD, CDT, ARS,IP (em articulação com Executada
delegações estrangeiras, institucionais ou de outra natureza, que se os Ministérios / Serviços com
desloquem a Portugal.
competências em matéria de CAD
A visibilidade que a política portuguesa tem assumido nos últimos anos e a UNGASS 2016, suscitaram um interesse acrescido por
parte de outros países, investigadores e organizações não-governamentais, o que se traduziu num aumento significativo das
solicitações externas que o SICAD recebeu para apresentar os resultados da política portuguesa em matéria de CAD, nos mais
variados fora internacionais, promovendo o intercâmbio de experiências, com particular enfoque na experiência portuguesa de
descriminalização do consumo e posse de drogas.
Neste sentido, o SICAD, em colaboração com outras entidades (PJ/UNCTE, CDT de Lisboa, DICAD/ARS Lisboa e Vale do Tejo,IP e
DICAD/ARS Norte, IP) preparou e acompanhou a receção de delegações estrangeiras que visitaram Portugal para conhecer in-loco
os resultados da política nacional e a implementação da Lei da Descriminalização.
É de referir, igualmente, que o período em análise foi fortemente marcado pelas solicitações externas que o Diretor-Geral do
SICAD e Coordenador Nacional recebeu para se deslocar a vários países, com vista à sua participação em eventos para dar a
conhecer os resultados da política portuguesa em matéria de drogas. Tudo isto refletiu-se no incremento do intercâmbio de
experiências com outros países e na afirmação de Portugal na esfera internacional, tendo surgido várias publicações internacionais
sobre a política portuguesa.
Ação 117 - Promoção da divulgação da participação de Portugal em SICAD (em colaboração com a DGS)
grupos e trabalho, comités europeus e internacionais assim como
em fora / eventos / reuniões / conferências / outros, europeus e
internacionais relacionadas com comportamentos aditivos e
dependências.

Executada

O SICAD divulga no seu sítio internet no separador “Relações Internacionais” de acordo com o “Modelo de divulgação das
atividades de participação e representação internacional” aprovado pela Direção-Geral da Saúde, as atividades de representação
internacional em grupos de trabalho, reuniões, conferências e outros eventos europeus e internacionais relacionados com os
comportamentos aditivos e as dependências, bem como atividades de cooperação desenvolvidas neste âmbito.
Objetivo Específico 35. Contribuir de forma decisiva para a Gestão Integrada de Fronteiras assente na cooperação entre
as entidades competentes de controlo
Verificou-se a intensificação do intercâmbio de informações, através da dinamização dos canais de troca de informação,
comunicação e de cooperação interinstitucional das estruturas de cooperação bilateral e multilateral, mediante um recurso mais
intensivo aos produtos e serviços das entidades nacionais e internacionais competentes, bem como a participação em projetos
específicos de troca de informação, no âmbito das Nações Unidas e da UE, com impacto direto no plano da prevenção e repressão
do desenvolvimento do fenómeno do tráfico de droga, a participação em Operações Aduaneiras Conjuntas e Operações Policiais
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Conjuntas de controlo da fronteira externa, organizadas ao nível da UE para interditar a entrada de drogas ilícitas no espaço
europeu e apoio a operações organizadas pela OMA.
Considera-se que este Objetivo Específico foi atingido.
Ação 118 - Cooperação plena com organismos comunitários e AT/PJ
internacionais, de forma a responder a pedidos de assistência
mútua administrativa/policial e da regular troca de informações.

Executada

Verificou-se a intensificação do intercâmbio de informações, através da dinamização dos canais de troca de informação,
comunicação e de cooperação interinstitucional das estruturas de cooperação bilateral e multilateral, mediante um recurso mais
intensivo aos produtos e serviços da Interpol, Europol OLAF, OMA e DG TAXUD, entre outros, e ainda com recurso aos Oficiais de
Ligação na EUROPOL, no MAOC-N e no CeCLAD-M. Para além disso, assistiu-se à intensificação da troca de informações de carácter
operacional e estratégico sobre as atividades de tráfico ilícito de estupefacientes e branqueamento de capitais.
Ação 119 - Organização e execução de ações de controlo da AT/PJ
fronteira externa comunitária em conjunto com outros EM da UE,
quer a nível operacional quer na troca de informações, sob os
auspícios quer do Grupo de Cooperação Aduaneira, EUROPOL,
OMA, quer de qualquer administração aduaneira.

Executada

No período em análise, a PJ/UNTE e a AT participaram em projetos específicos de troca de informação, no âmbito das Nações
Unidas e da UE, com impacto direto no plano da prevenção e repressão do desenvolvimento do fenómeno do tráfico de droga. É
ainda de assinalar a participação em Operações Aduaneiras Conjuntas e Operações Policiais Conjuntas de controlo da fronteira
externa, organizadas ao nível da UE para interditar a entrada de drogas ilícitas no espaço europeu e apoiaram operações
organizadas pela OMA.
Ação 120 - Desenvolvimento e participação em atividades de AT/PJ
cooperação e intercâmbio com outros países ao nível do controlo
da fronteira externa da UE.

Executada

Tanto a PJ/UNCTE como a AT dinamizaram os canais de troca de informação, comunicação e cooperação institucional e
participaram em atividades de cooperação e intercâmbio com outros países ao nível do controlo da fronteira externa da UE.
Ação 121 - Desenvolvimento e participação em atividades de AT/PJ
cooperação e intercâmbio com países terceiros ao nível do controlo
da fronteira.

Executada

Ao longo deste período, vários elementos da PJ/UNCTE participaram em ações de cooperação em países terceiros no âmbito dos
programas SEACOP e AIRCOP, que visam tornar mais eficaz o combate ao tráfico de drogas, reforçando o controlo de fronteiras.
Verificou-se também que a PJ/UNCTE enquanto elemento integrante do MAOC-N dinamizou a cooperação com países terceiros,
o que se traduziu em visitas e intercâmbio de trabalhadores. A AT participou em programas de intercâmbio com diversos países e
ações de formação, sendo ainda de mencionar a troca de informações no âmbito do Memorando de Entendimento Antifraude
entre as Administrações Aduaneiras dos países da CPLP.

QUALIDADE
Objetivo Geral 5.5
Assegurar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e a sustentabilidade das políticas e intervenções
Das 4 ações elencadas para este tema transversal, 3 ações foram consideradas executadas e 1 parcialmente executada. O SICAD
continuou a investir na elaboração de linhas orientadoras para a intervenção, nos diferentes tipos de intervenção, envolvendo na
sua redação entidades com responsabilidade direta e indireta no âmbito dos CAD. Procurou-se obter consensos o mais alargados
possíveis que facilitem boas práticas sentidas como possíveis de ser implementadas quer por técnicos quer por responsáveis de
serviços especialmente dedicados aos CAD ou outros, através da sua inclusão do Planos de Ação de organismos/serviços de vários
Ministérios e de entidades sociais e privadas.
Destaca-se a articulação com o Departamento da Qualidade em Saúde, da DGS e com a Comissão Setorial da Saúde do IPQ, IP., no
que diz respeito a entidades exclusivamente direcionadas para as questões da qualidade.
Objetivo Específico 36. Assegurar a melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados aos cidadãos em matéria
de CAD, com base em modelos e referenciais técnicos e científicos validados
Com vista a assegurar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos em matéria de CAD e a sustentabilidade das políticas e
intervenções, foram produzidos diversos documentos técnico-normativos neste âmbito, que se constituem como modelos e
referenciais técnicos e científicos validados, tais como: Linhas de Orientação Técnica para a Intervenção em Redução de Riscos e
Minimização de Danos: competências dos interventores; Linhas Orientadoras para a Intervenção em Fisioterapia no âmbito dos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências; Segurança e Saúde do Trabalho e a Prevenção do Consumo de Substâncias
Psicoativas: Linhas Orientadoras para a Intervenção em Meio Laboral; Harmonização de Procedimentos Jurídicos nas Comissões
para a Dissuasão da Toxicodependência; Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão; Linhas de Orientação de Boas
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Práticas para Linhas de Aconselhamento sobre Drogas; Linhas Gerais de Orientação à Intervenção Preventiva nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências; Manual de Gestão, Procedimentos e Circuitos do Cloridrato de Metadona; Linhas Orientadoras para
o Tratamento e Reabilitação em Comunidade Terapêutica; Instrumento para a Avaliação da Implementação das Linhas de
Orientação para as intervenções no âmbito da reinserção – Modelo de Intervenção em Reinserção (MIR); CAD – Recomendações
para a Intervenção em Meio Laboral – IPQ, IP, este um documento subscrito pelas entidades que integraram o Grupo de Trabalho
coordenado pelo SICAD: ERSE, ARS Norte, IP SPMS, Ordem dos Psicólogos, Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, DGS, ACT
e Sociedade Portuguesa de Medicina do Trabalho.
Ação 122 - Inventariação e validação de programas de intervenção, 2013-2016
nacionais e internacionais, baseados na evidência.
SICAD, ARS, IP, outras entidades

Executada

A participação nacional no Programa COPOLAD - Programa de Cooperação entre a América Latina e a EU, traduziu-se, na
participação na publicação Qualidade e Evidência na Redução da Procura de Drogas – Marco de Referência para a Acreditação de
Programas, em 2014 na versão espanhola e 2015 na tradução portuguesa.
O SICAD, na sua qualidade de Ponto Focal junto do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência (OEDT) assegura, a
atualização da base de dados EDDRA - Exchange on Drug Demand Reduction Action, sistema de informação ferramenta de recolha
de dados, sobre projetos considerados como boas práticas na área da redução da procura, desenvolvidos na União Europeia e na
Noruega. Em 2015 foram inseridos 3 projetos novos: + Atitude 3G – Prevenção – Braga, DICAD da ARS Norte, IP – vencedor de um
prémio de boas práticas do Grupo Pompidou; Recriar Vivências - Prevenção, Figueira da Foz, DICAD da ARS do Centro, IP e Jogos
+ Vida - Prevenção, Viseu, DICAD da ARS do Centro, IP. De igual modo o Programa Eu e os Outros foi reconhecido como Boa Prática
no âmbito da intervenção preventiva em contexto escolar pelo Grupo de Trabalho do workpackage Tool Kit, da RAHRA que
selecionou programas europeus com enfoque na prevenção de problemas ligados ao álcool.
Ação 123 - Definição e planeamento e aplicação dos requisitos 2014-2016
necessários para proceder à certificação/ acreditação de programas SICAD, ARS, IP, outras entidades
de intervenção em CAD.

Parcialmente
Executada

Em relação ao Programa Eu e os Outros, o SICAD desenvolveu os requisitos necessários para a validação dos procedimentos de
avaliação de resultados e de impacto de acordo com um desenho experimental de pré e pós teste e follow-up com grupo controlo,
junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Ação 124 - Definição dos níveis de competências para uma 2014-2016
intervenção qualificada nos CAD.
SICAD, ARS, IP, outras entidades

Executada

No domínio da RRMD e de particular importância para esta Ação, foi feita a revisão do documento “Normas e Orientações Técnicas
para Intervenções de RRMD no âmbito do CAD”, produzido em 2014 no contexto de um Grupo de Trabalho Alargado não só com
os representantes das ARS, IP, mas também com peritos de instituições promotoras de projetos e de investigação nesta área
específica. Continuando a ser dinamizado pelo SICAD, a ação deste Grupo de Trabalho Alargado foi reorientada no sentido de este
abranger de forma mais completa um dos aspetos centrais da Qualidade – as competências dos interventores. O resultado foi a
produção do documento “Orientação Técnica em RRMD: Competências”, cuja conclusão permitirá constituir uma base sólida para
a promoção da intervenção qualificada em CAD, na área específica da RRMD.
Ação 125 - Implementação de um conjunto de medidas relativo aos 2014-2016
Executada
diferentes tipos de intervenção que permita o seu desenvolvimento SICAD, CDT, ARS, IP, DGS, outras entidades
com base em standards de qualidade, tendo em conta o ciclo de
vida e os contextos.
No tipo de intervenção da Prevenção foram implementadas Linhas Gerais de Orientação à Intervenção Preventiva nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências; Linhas de Orientação de Boas Práticas para Linhas de Aconselhamento sobre
Drogas; CAD – Recomendações para a Intervenção em Meio Laboral,IPQ IP,2016
No tipo de intervenção da Dissuasão foram implementadas em 2013 as Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão
(LOID), prontamente consideradas um instrumento metodológico de suporte à intervenção das equipas técnicas das CDT,
conferindo-lhes maior sustentabilidade técnico-científica e assegurando a harmonização de procedimentos entre estas estruturas.
A incorporação de novas metodologias de intervenção (LOID) foi sustentada em critérios rigorosos de avaliação, utilizando
instrumentos de apoio mais eficazes e que permitiram adequar a intervenção às necessidades e características dos indivíduos.
No tipo de intervenção do Tratamento e visando a promoção de intervenções baseadas em standards de Qualidade, foi delineada
e executada uma estratégia e promovida a divulgação/difusão, geral e específica, do documento “Linhas Orientadoras para a
Intervenção em Fisioterapia no Âmbito dos Comportamentos Aditivos e das Dependências”, produzido em 2014, junto dos
profissionais e de outros stakeholders envolvidos nesta intervenção (Escolas Superiores, Associações de profissionais e serviços),
instrumento disponibilizado em versão digital no site SICAD. Foi constituído um grupo de trabalho que iniciou os trabalhos para a
produção de documento técnico-normativo, no âmbito ad problemática do jogo, contando com a participação de peritos
internacionais e desenvolvido, segundo uma metodologia de consensus group. No âmbito desta ação, refira-se a participação na
elaboração das Normas de Orientação Clínica (NOC) da DGS referentes a diferentes grupos-alvo e procedimentos no âmbito dos
CAD.
No tipo de intervenção da Reinserção, foi dada continuidade à implementação da estratégia de divulgação/difusão, geral e
específica iniciada em 2014, do documento “Linhas Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no âmbito da Reinserção
de Pessoas com Comportamentos Aditivos e Dependências”. Em 2015, o Grupo de Trabalho dinamizado pelo SICAD que integrou
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profissionais das ARS, IP e contando com a supervisão de docente da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra, continuou a sua ação, orientada agora para a definição de uma estratégia de validação empíricoestatística do modelo teórico que lhe subjaz. De particular relevo no que concerne à implementação de medidas que promovam
desenvolvimento de intervenções com base em standards de qualidade nesta área, em 2015 foi possível avançar com a testagem
de instrumento de monitorização da implementação do Modelo de Intervenção em Reinserção (MIR) nas UIL, com base exclusiva
nos dados registados no SIM. Tendo estado em fase de teste em 2015, a aferição deste instrumento revela-se crucial para a
consolidação das ações ao nível da Qualidade, na medida em que permite que esta seja monitorizada e avaliada tendo por base
critérios objetivos, que resultam dos registos diretos das intervenções dos técnicos com cidadãos com CAD.
O SICAD integrou a Comissão Setorial da Saúde no IPQ,IP durante estes quatro anos, através da coordenação de um GT,
participação do GT restrito de apoio à CS/09 e nas sessões plenárias da mesma. Organizou também Encontros na área da
Qualidade.

COORDENAÇÃO
Objetivo Específico 37. Garantir a coordenação das políticas relacionadas com os comportamentos aditivos e
dependências (CAD) abrangidos pelo PNRCAD, através do alargamento da Estrutura de Coordenação para os Problemas
da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool ao Jogo, aos Medicamentos e Anabolizantes
O modelo da Estrutura de Coordenação criada pelo Decreto-lei n.º 1/2003, de 6 de janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 40/2010, de 28 de abril, é reconhecido como um fator de alavancagem da política pública em matéria dos Problemas da Droga,
das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. Na sequência da aprovação e publicação do Plano Nacional para a Redução
dos Comportamentos Aditivos e das dependências, impõe-se o alargamento da Estrutura aos Comportamentos Aditivos e
Dependências. É de referir que no período de 2013-2016 a mobilidade e saída de muitos profissionais que representavam as suas
Entidades Responsáveis em sede das Subcomissões da Comissão Técnica do Conselho Interministerial para dos Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, refletiu-se negativamente no trabalho das Subcomissões. Das 3 ações
elencadas, 2 foram consideradas executadas e 1 parcialmente executada.
Ação 126 - Alargamento da Estrutura de Coordenação para os 2014-2016
Executada
Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Órgãos da Estrutura de Coordenação para
Álcool ao Jogo, aos Medicamentos e Anabolizantes.
os
Problemas
da
Droga,
das
Toxicodependências e do Uso Nocivo do
Álcool
Em termos formais, esta ação considera-se executada; porém, a proposta remetida à tutela pelo Coordenador Nacional para os
Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool em 21 de julho de 2016, não teve seguimento até ao
presente.
Ação 127 - Inscrição nos Planos de Atividade das entidades 2014-2016
Parcialmente
competentes das ações concretas que concorrem para o Entidades competentes no âmbito do Executada
cumprimento do compromisso assumido em sede do Plano de Ação, PNRCAD e PA
com uma referência explícita para as respetivas ações do Plano.
Conforme reportado pela generalidade das Subcomissões, muitos Serviços não identificam as ações concretas, inscrevendo-as nos
seus Planos de Atividades e relacionando-as com o PARCAD 2013-2016, o que se constata através da consulta dos respetivos
planos de atividade divulgados nos seus sítios. Essa ausência de correlação tem implicações na monitorização e avaliação das ações
inscritas em sede do PARCAD 2013-2016.
Ação 128 - Execução do Plano de Ação através da reformulação do 2014-2016
Executada
formato e composição das Subcomissões, otimizando a sua eficácia. Comissão
Técnica
do
Conselho
Interministerial para os Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool
Em termos formais esta ação considera-se executada; porém, o regulamento aprovado pela Comissão Técnica do Conselho
Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool só será aplicado quando o diploma
de criação da Estrutura de Coordenação para os Comportamentos Aditivos e Dependências (Ação 126) entrar em vigor.
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ORÇAMENTO
Objetivo Específico 38. Garantir a adequada orçamentação dos organismos da Administração Central nas áreas do
PNRCAD e respetivos Planos de Ação
As ações elencadas neste objetivo visam o apuramento das despesas públicas afetas ao Plano de Ação para a Redução dos
Comportamentos Aditivos e das Dependências e a sua satisfação por outros meios que não apenas o Orçamento de Estado. Na
formulação e implementação da política pública de redução dos CAD estão implicados vários ministérios de múltiplas áreas
governamentais, Saúde, Justiça, Administração Interna, Solidariedade e Segurança Social, Economia e Turismo, Ordenamento do
Território, Agricultura, Juventude, entre outras, o que dificulta a identificação de verbas despendidas no âmbito do PARCAD por
entidades que as contabilizam enquadradas em contas e centros de custo não específicos aos CAD. Das 3 ações elencadas, 2 foram
consideradas executadas e 1 parcialmente executada.
Ação 129 - Identificação das verbas oriundas do OE atribuídas às 2013-2016
Parcialmente
entidades competentes para as atividades relacionadas com o Entidades competentes no âmbito do Executada
PNRCAD e respetivos Planos de Ação.
PNRCAD e PA
A avaliação das políticas é parte integrante de uma abordagem econômica para a redução dos CAD.O apuramento conseguido
revela-se insuficiente e não inclusivo. Foram identificadas apenas despesas públicas diretas aplicadas por parte das Entidades
Responsáveis elencadas no PARCAD 2013-2016 da Administração Central do Estado. Esta dificuldade é sentida pelos parceiros
internacionais, pelo que o apuramento das despesas públicas diretas e indiretas tem vindo a ser estudado no âmbito de grupos
de trabalho especializados, tanto no âmbito do Grupo Pompidou do Conselho da Europa como do OEDT. Durante este ciclo
estratégico o SICAD integrou o grupo de trabalho Public Expenditure on Supply Reduction Policies do Grupo Pompidou que dedicou
um capítulo à questão do apuramento das despesas públicas afetas às políticas de droga, capítulo do relatório final que será
publicado autonomamente em colaboração com o OEDT.
Ação 130 - Identificação e sinalização de oportunidades de fundos 2013-2016
Executada
comunitários ou outros fundos disponíveis, de origem nacional ou Entidades competentes no âmbito do
internacional para o desenvolvimento de atividades inscritas no PNRCAD e PA
PNRCAD e respetivos Planos de Ação.
No âmbito desta ação foram identificadas oportunidades de financiamentos utilizados na implementação de atividades inscritas
no Plano de Ação 2013-2016 relacionadas com os Domínios da Procura, da Oferta e dos Temas Transversais da Informação e
Investigação e Relações Internacionais e Cooperação. Destacam-se os seguintes: RARHA, Joint Action on Reducing Alcohol Related
Harm, ERANID, European Research Area Network on Ilicit Drugs, e BISTAIRS (Brief interventions in the treatment of alcohol use
disorders in relevant settings).
A RARHA é uma ação conjunta que surge da necessidade em apoiar os Estados Membros na minimização dos efeitos nocivos do
álcool. A RARHA é uma iniciativa dos Estados-Membros, que resulta do trabalho conjunto entre a Comissão Europeia e o Comité
de Política e Ação Nacionais em Matéria de Álcool - CNAPA), composta por 32 Parceiros Associados e 29 Parceiros Colaboradores,
incluindo a Organização Mundial da Saúde/Europa (OMS), o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), a
Organização para a Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE)/Divisão da Saúde e o Grupo Pompidou. Portugal no
período de 2014-2016 recebeu um financiamento de 198.229 euros.
O ERANID é um projeto financiado pela União Europeia, que envolve 6 países (Bélgica, França, Holanda, Itália, Portugal e Reino
Unido), que tem como objetivo o fomento da investigação científica na área das substâncias ilícitas e o fomento da cooperação
internacional neste âmbito. Na Conferência Internacional realizada em Lisboa em outubro de 2014 (Lisbon Internacional
Invitational Conference) foi elaborada uma Agenda Estratégica de Investigação com a definição das prioridades de investigação
nesta área. No ano de 2015 decorreu a primeira chamada (1st call) da segunda fase, que abrange 2015 e 2016, durante o qual foi
aberto um concurso internacional para projetos de investigação incluídos nas áreas prioritárias identificadas. Embora nenhum
projeto em que os investigadores portugueses fossem coparticipantes tenha sido objeto de financiamento, Portugal participa
ativamente no projeto ERANID, maximizando as oportunidades de investigação cofinanciada.
O projeto BISTAIRS da União Europeia tem como objetivo avaliar a implementação de ferramentas de intervenções breves no
tratamento de perturbações decorrentes do consumo de álcool em contextos relevantes, quando o consumo de álcool é
considerado de risco, em cuidados de saúde primários, cuidados de emergência, locais de trabalho e serviços sociais. O projeto é
coordenado pela Universidade de Hamburgo e tem sete parceiros, entre os quais o SICAD, em representação de Portugal. Em 2015
não houve lugar a financiamento.
Ação 131 - Levantamento das práticas existentes na UE em matéria 2013-2016
Executada
de atribuição de verbas por contrapartida das concessões de jogo. Comissão
Técnica
do
Conselho
Interministerial para os Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool.
O levantamento previsto nesta ação das práticas existentes na EU em matéria de atribuição de verbas por contrapartida das
concessões de jogo foi feito no âmbito do trabalho desenvolvido pelas entidades responsáveis em 2013 e 2014, de que resultou a
apresentação das propostas do conjunto de diplomas que foram publicados em abril de 2015.
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AVALIAÇÃO
Objetivo Específico 39. Realizar a avaliação interna e externa do PNRCAD 2013-2020
A avaliação interna do PARCAD 2013-2016 foi condicionada pelo deficiente reporte da informação no âmbito das Subcomissões
da Comissão Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool,
cuja eficácia foi deficitária, pela não concretização do alargamento proposto no âmbito da Gestão do Plano da Estrutura de
Coordenação aos CAD, pela não inscrição nos Planos de Atividade das entidades competentes das ações concretas que concorrem
para o cumprimento do compromisso assumido em sede do Plano de Ação, com uma referência explícita para as respetivas ações
do Plano. Este objetivo não foi claramente atingido.
Ação 132 - Implementação do modelo de acompanhamento anual 2014-2016
Parcialmente
e monitorização contínua do Plano de Ação para a Redução dos Comissão
Técnica
do
Conselho Executada
Comportamentos Aditivos e Dependências. 2013-2016.
Interministerial para os Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool.
Esta ação considera-se parcialmente executada; em sede da Subcomissão Acompanhamento e Avaliação foi reconhecida a
dificuldade em fazer o acompanhamento anual e a monitorização contínua de todas as áreas do PARCAD 2013-2016 sem a efetiva
reformulação do formato e composição das Subcomissões (ação 128); que depende do alargamento da atual Estrutura de
Coordenação aos CAD; por outro lado, a elevada mobilidade dos representantes das Entidades Responsáveis nas várias
Subcomissões e a indisponibilidade, nalguns casos, em substituir alguns desses representantes, tiveram impacto negativo no
processo de avaliação.
Ação 133 - Avaliação interna do Plano de Ação para a Redução dos 2016
Não executada
Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2016.
Comissão
Técnica
do
Conselho
Interministerial para os Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool
A avaliação interna do PARCAD 2013-2016 não ficou concluída dentro do calendário previsto, já que a maioria das Subcomissões
concluído a monitorização do período 2015-2016 nem disponibiliza os respetivos relatórios de avaliação para o período 20132016. Por outro lado, IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2016/17,
indispensável para o apuramento de algumas das metas estabelecidas para 2016, não ficou concluído dentro desse calendário, o
que condicionou igualmente este resultado.
Ação 134 - Elaboração do Plano de Ação para a Redução dos 2016
Não Executada
Comportamentos Aditivos e Dependências 2017-2020.
Comissão
Técnica
do
Conselho
Interministerial para os Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool
A não conclusão da avaliação interna do PARCAD 2013-2016 no prazo previsto teve como consequência a não elaboração do
PARCAD 2017-2020 até ao final de 2016.
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