
Avaliação Interna do Departamento de Prevenção do Instituto da Droga e da Toxicodependência 
 
No sentido de dar resposta atempada ao desafio de contribuir para a avaliação da Estratégia Nacional de Luta 
contra a Droga e do Plano de Acção Horizonte 2001-2004,o Departamento de Prevenção desenvolveu uma 
avaliação interna de forma a obter um conjunto de instrumentos que possibilitassem a existência de dados e 
indicadores dos seus Programas e actividades, procurando facultar aos diferentes interventores uma avaliação 
retrospectiva e prospectiva. 
Este esforço só foi viável pela participação empenhada das UP e entidades externas que connosco têm colaborado 
na prossecução dos objectivos da intervenção preventiva do IDT. 
No mapa que se segue constam os instrumentos de avaliação utilizados. 
Nos anexos seguintes são disponibilizados resumos das avaliações desenvolvidas.  
O relatório completo das avaliações, na sua totalidade ou individualmente pode ser enviado por E-mail a pedido dos 
interessados através do endereço electrónico: dprev@idt.min-saude.pt 
 
É importante referir que os Focus Grupos e os questionários aplicados entrecruzam os diferentes programas. 
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• Relatório de Actividades 
quadrimestrais 

• Questionários: CM; Entidades; 
UP (Abril 2004) 

 

• Relatório de Execução (Set. 02 a 
Jun. 03) 

• Avaliação intermédia técnica e 
financeira dos 117 projectos 

• Dados de execução 

• Dados dos projectos  • Relatório de Actividades 
Anual  
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• Relatório 2004 (Jan. – Set.) 
• Questionário Gabinetes de 

Atendimento (Julho 2004) 
• Focus Grupo nas 5 DR para 

responsáveis das Autarquias, 
entidades e população-alvo 
estratégica. 

• Relatório síntese 2004 (Jan. – 
Set.) 

• Questionários UP – percepção 
sobre o PQPII 

• Questionários Gabinetes de 
Atendimento 

• Focus Grupo nas 5 DR para 
entidades promotoras e técnicos 

 

• Relatório 2004 (Jan. – Set.) 
• Relatório Avaliação IAC 
• Focus Grupo para as entidades 

promotoras 
 

• Relatório 2004 (Jan. – 
Set.) 

• Questionários para utentes 
da Linha 

• Questionários, por mail, 
para outras Linhas 
nacionais.  

 
A- PQP II – Programa Quadro Prevenir 
B- PMP- Planos Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências 
C- Projectos Pontuais 
D- Gabinetes de atendimento no âmbito da prevenção primária das Toxicodependências: uma breve avaliação 

das suas práticas  
E- Representações dos actores principais dos PMP – uma abordagem Avaliativa 
F- Focus Grupo  
G- Linha Vida  

avaliação pelos serviços congéneres 
avaliação pelos utentes 
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A – Programa Quadro Prevenir II 
 
 
O Programa Quadro Prevenir II teve, como principal objectivo geral, o desenvolvimento de projectos no domínio da 
prevenção primária das toxicodependências através do apoio técnico e financeiro a entidades particulares sem fins 
lucrativos. Este Programa inseriu-se num plano mais lato de intervenção que teve, por pressupostos, duas linhas de 
orientação fundamentais: uma “orientação de proximidade” aos problemas, às soluções e às populações locais e uma 
“orientação de complementaridade” no pensamento e na acção entre o Estado ou a Administração Central, passando 
pela Administração Local, e a sociedade civil representada pelos diversos tipos de associações e instituições. 
Esta medida introduziu uma nova abordagem na área da prevenção das drogas e das toxicodependências, promovendo 
intervenções direccionadas para áreas ou grupos específicos (família, jovens em situação de abandono escolar, meio 
escolar, grupos específicos, espaços de lazer, meio prisional e Programa Escolhas), apoiadas técnica e financeiramente 
durante dois anos, por intermédio de concurso público. 
Das 311 candidaturas analisadas pelo Júri de Avaliação foram seleccionados 117 projectos distribuídos por sete eixos 
de intervenção. Destes projectos, nove abrangeram mais do que um distrito e os restantes focalizaram a intervenção 
num só distrito. Estes projectos tiveram a duração de dois anos com início em Setembro de 2002 e foram desenvolvidos 
por 109 entidades. 
Os eixos de intervenção privilegiados foram, a família (44 projectos), seguido do meio escolar (21 projectos) e os 
espaços recreativos de lazer e desportivos (16 projectos). 
 
Distribuição do número de projectos por eixo de intervenção e por distrito 

 
Para este Programa, o IDT investiu um total de 4 833 292,33 €, distribuído pelos sete eixos de intervenção. Desta verba 
80% foi dirigida para o pagamento dos 845 técnicos envolvidos nos projectos. É de realçar, também, a contribuição dos 
promotores e das entidades parceiras no desenvolvimento dos projectos, nomeadamente quanto à cedência de pessoal 
técnico (42% dos técnicos envolvidos foram cedidos pelas entidades e parcerias). Em relação à constituição das 
equipas técnicas, realça-se o elevado a participação de psicólogos (28%), de professores (20%), de técnicos de serviço 
social (12%) e de monitores (12%). 
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Co-financiamento do IDT (no máximo 80% do valor total dos projectos) 

Tranches Ano de Pagamento Valores 

1ª Tranche (cerca de 50% do valor total) - paga no 
momento da assinatura do protocolo 

2002 2.486.365,02 € 

2ª Tranche (cerca de30% do valor total) - paga após 
avaliação dos relatórios de avaliação intermédia 

2003/2004 1.457.114,76 € 

3ª Tranche (cerca de 20%do total) - a pagar após 
análise dos relatórios de avaliação final 

2004/2005 889.812,55 € 

TOTAL   4.833.292,33 € 
 
No que diz respeito à implementação dos projectos é de referir que no total foram desenvolvidas 726 actividades 
dirigidas a grupos delimitados, ao longo dos dois anos de implementação. As principais actividades desenvolvidas a 
nível nacional, foram as “educativas-culturais”, “formação” e “aquisição de treino de competências”. Nestas actividades 
foram abrangidas 31863 pessoas, das quais 31008 como população alvo final e 1135 como população alvo estratégica. 
Da análise dos dados recolhidos através dos indicadores mensais sobre a execução das actividades e através de um 
questionário aplicado às UP’s sobre as suas percepções sobre o PQPII, destaca-se o seguinte: 
Aspectos positivos 

• A existência dos Eixos de Intervenção (referida por 13 UPs), uma vez que contribuiu para a objectividade, 
focalização e coerência das intervenções apenas numa área; 

• A duração dos projectos de 2 anos (referido por 7 UPs) permitiu a adequação das estratégias durante a 
implementação dos projectos. 

• O envolvimento da sociedade civil (referido por 7 UPs), promovendo a participação e implicação da 
comunidade na área da prevenção primária. 

• Forte investimento em actividades com carácter regular e continuado no tempo, como se pode ver quer pelas 
principais actividades dinamizadas como pelo elevado nível de participação da população alvo final em 
“actividades educativas-culturais“ e de “aquisição de treino de competências. 

• Forte investimento no meio escolar quer pelo número de pessoas abrangidas (foi o eixo onde foram 
abrangidas mais pessoas), quer pelos espaços de intervenção. 

• Inicio da construção de uma rede de intervenção em Meio Prisional. 
Aspectos Negativos: 
• O limite temporal a dois anos (referido por 8 UPs) não salvaguardou a continuidade da intervenção, através do 

alargamento de períodos de candidatura ou da continuidade do mesmo projecto. 
• A falta de formação das equipas técnicas dos projectos (referido por 5 UPs) principalmente na área da 

prevenção primária das toxicodependências. 
• A descontinuidade da participação dos grupos alvo nas actividades, ao longo dos dois anos. A grande maioria 

dos participantes do primeiro ano não se manteve no segundo ano dos projectos. 
• Alguns distritos com pouca intervenção (Vila Real, Portalegre, Viseu e Guarda) 
Aspectos para reflectir 
• Não existem diferenças entre os tipos de actividades desenvolvidas em cada área de intervenção, segundo as 

categorias utilizadas. Este aspecto pode justificar uma análise mais profunda do conteúdo das actividades no 
sentido de perceber se houve ou não intervenção específica por eixo de intervenção. 

• Investir ou não na população alvo estratégica? 
• Diagnósticos locais para definição de necessidades locais 
• Harmonização de conceitos e práticas 
• O período das férias escolares está relacionado com as oscilações da participação dos grupos das crianças e 

adolescentes, ou seja, o número de pessoas diminuiu nos meses onde existem períodos de férias. 
• Verifica-se que, cerca de 50% dos indivíduos abrangidos como população alvo estratégica, participaram em 

actividades de “formação” no eixo I – Prevenção na Família. Uma vez que os projectos já terminaram, seria 
importante saber se estes grupos continuaram a desenvolver actividades com população alvo final e que tipo 
de actividades.  
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Dados Globais do PQPII por ano 

 2002 (Set02 a Dez02) 2003 (Jan a Dez03) 2004(Jan a Set04) 
Nº projectos 117 117 117 
População Alvo Final 3014 20687 14190 
População Alvo Estratégica 58 1007 606 
Nº de pessoas abrangidas 3072 21553 14556 
Nº de actividades regulares 173 599 527 
Nº de Técnicos Envolvidos   845 845 
Nota: a soma dos números da população alvo final com os da população alvo estratégica não é igual ao 
total do número de pessoas abrangidas, uma vez que existem pessoas num primeiro momento poderão ser 
pop. final e depois são pop. estratégica. 

Nº de  P e ssoa s a br a ngi da s e  N º de  a c t i v i da de s de se nv ol v i da s 
por  a no de  i nt e r v e nção

3072

14556

173 599 527

21553

2002 2003 2004

Nº de pessoas abrangidas Nº de actividades

 
 
Dados Globais do PQPII – 3 anos 

 
Nota    
Tendo em conta que projectos tiveram a duração de dois anos não é possível somar os números dos 
três anos, uma vez que algumas actividades se mantiveram de ano para ano e algumas pessoas 
(apesar de não serem muitas). Pela mesma razão o número de projectos é o mesmo, assim como o 
número dos técnicos envolvidos.  
Em baixo apresentam-se os valores globais do Programa. 
    
 Totais (Set02 a Set04)   
Nº projectos 117   
População Alvo Final 31008   
População Alvo Estratégica 1135   
Nº de pessoas abrangidas 31863   
Nº de actividades regulares 726   
Nº de Técnicos Envolvidos 845   
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B- Planos Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências 
 
- No Plano de Acção Nacional de Luta contra a Droga e a Toxicodependência - Horizonte 2004 - ficou definida como 
meta até 2004 a implementação de planos – se possível municipais – de prevenção primária em 100% dos concelhos 
do País. 
Os Planos Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências (PMP) foram desenvolvidos de modo a permitir 
ao IDT concertar esforços e partilhar responsabilidades na área da Prevenção Primária das Toxicodependências, 
envolvendo autarquias e a sociedade civil.  
Ficou definido que os projectos dos PMP podiam actuar em várias áreas de intervenção simultaneamente, como o meio 
escolar, os espaços de lazer e desportivos, a família e junto de jovens em situação de abandono escolar. 
 
- Desde Junho de 2001 até ao momento foram assinados 103 PMP (incluindo um PIM - Plano Intermunicipal), 
abrangendo um total de 105 municípios, o que equivale a uma cobertura nacional de 38% do total de concelhos do 
País. 
Quanto à distribuição de PMP por distritos, verifica-se uma discrepância relativamente ao investimento efectivo deste 
programa. De facto, há distritos cuja cobertura dos PMP é de cerca de 14% (Guarda) ou 16% (Viseu) e outros distritos 
como Beja e Braga que ultrapassam os 55% de cobertura. 
 
 
Apesar da relativa baixa cobertura nacional, o programa mobilizou um total de cerca de 250 associações, sem incluir 
outros parceiros públicos ou privados ligados a cada PMP: 
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 2001 2002 2003 2004 

N.º PMP assinados/ renovados 36 51 82 103 

N.º Entidades Promotoras 57 63 144 108 

N.º Projectos 59 65 158 109 

N.º Actividades Cerca de 97 465* 840** 

N.º População-alvo Final Cerca de 9000 14.994* 33.040** 

N.º População-alvo Estratégica Dados não disponíveis 867* 1237** 

N.º Técnicos envolvidos Cerca de 250 881* 1178** 

Co-Financiamento IDT 1.554.422,41 € 1.119.040,81 € 3.253.982,76 2.048.017,40 € 
* Dados relativos aos meses de Setembro a Dezembro de 2003. 
** Dados relativos aos meses de Janeiro a Setembro de 2004. 
 
Algumas considerações: 
 
- Os PMP permitiram ao IDT envolver as autarquias pela 1.ª vez num processo estruturado, ouvindo-as e trabalhando 
com elas como parceiras. 
 
- Apesar de alguma resistência inicial por parte das Câmaras Municipais, estas aderiram ao programa (aumento de 36 
PMP em 2001 para 103 PMP em 2004). 
 
- A área de intervenção mais investida nos PMP foi o meio escolar, seguindo-se os espaços de lazer e desportivos. 
 
- O número de técnicos envolvidos atingiu os 1178, sendo maioritariamente psicólogos, monitores, formadores, 
animadores e técnicos de serviço social. A maioria dos técnicos foi financiada pelo IDT.  
 
- Em 2004 as actividades dirigidas a grupo delimitados (N=840), por norma, mais estruturadas, regulares e continuadas 
ao longo do tempo, totalizaram um valor cerca de três vezes superior às actividades dirigidas a grandes grupos, 
pontuais (N=255). 
 
- Principais actividades desenvolvidas em 2004: actividades educativas-culturais, de aquisição e treino de competências 
e de aconselhamento/acompanhamento. 
 

Relação PMP_Entidades Promotoras_Projectos

36
51

82
103

57 63

144

108

59 65

158

109

2001 2002 2003 2004

N.º PMP assinados/ renovados N.º Entidades Promotoras N.º Projectos

- Em 2004, o maior n.º de participantes da população-alvo final situou-se ao nível das actividades de treino de 
competências, seguindo-se as educativas-culturais. A população-alvo estratégica surgiu em maior número nas 
actividades de formação. 
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Relação N.ºActividades_População-alvo_N.º Técnicos

97 465 840

9000

14994

33040

867 1237250 881 1178

2001/2002 2003 2004

N.º Actividades N.º População-alvo Final

N.º População-alvo Estratégica N.º Técnicos envolvidos

Co-Financiamento IDT de 2001 a 2004

1.554.422,41 €

1.119.040,81 €

3.253.982,76 €

2.048.017,40 €

2001 2002 2003 2004
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C – Projectos Pontuais  
Os projectos de Apoio Pontual constituem uma linha de apoio a acções e/ou actividades que não se inserem na lógica 
dos Planos Municipais e Programa Quadro Prevenir II  
São tidos em conta, para a sua aprovação, os seguintes critérios: 
- População Alvo; 
- Meio Social de Intervenção; 
- Carácter de itinerância; 
- Qualidade da Intervenção.  

ENTIDADE PROJECTO POPULAÇÃO ALVO UNIVERSO Verbas(€) 

Instituto de Apoio à 
Criança 

Intervenção Precoce do 
Abandono Escolar 
GAAF 

Oito Zonas de Intervenção 
Prioritária da Cidade de Lisboa 

5 578 172 330.00 

Fundação Da Criança 
 

Planeta Azul 
Escolas do 1º E 2º Ciclo População 
Em Geral 

170.000 100 000.00 

Confederação Geral 
Dos Trabalhadores 
CGTP -IN 

Prevenção das 
Toxicodependências em 
Meio Laboral 
Euridice 

Câmara Municipal Seixal 
Câmara Municipal Loures 
Hovione Farmaciência S:A 
Transportes Luís Simões 
Yazaki Saltano Portugal 

5.000 A definir 

Confederação 
Nacional das 
Associações da 
Família 

Guia Informativo Campanhas de Prevenção 50.000 4 500.00 

Associação de Pais 
E.B- 2.3 Faro 

Núcleo de Teatro Afonso III Alunos do 2º ciclo  20 3 200.00 

Associação 
Portuguesa de 
Escolas de Futebol 

Futebol e Cidadania 
Crianças e Jovens e suas 
Famílias 

15 000 65 506.47€ 

Federação 
Portuguesa de 
RUGBY 

Divulgação de Materiais 
Preventivos 

Federados do Rugby 
Publico em geral 

680 
Pub em geral não 
quantificável 

10 000.00 

Academia dos Patins Tour Agarra A Vida Escolas do 2º e 3º ciclo 34 000 15 000.00 
Universidade 
Lusófona 

Projecto “Metaventura” 
8 ATL’s do Distrito de Lisboa e 
Santarém 

155 29 791.68 

Universidade de 
Évora 

Desenvolvimento de 
Actividades Cientifico – 
Pedagógicas 
 

Investigadores Professores e 
Alunos 

População 
Escolar 

 

Escola Superior de 
Educação de Leiria 

Desenvolvimento de 
Actividades Cientifico – 
Pedagógicas 
 

Investigadores Professores e 
Alunos 

População 
Escolar 

750.00 

Totais                                                                                   2003/2004 401 078.15 
 
Pontos Fortes 
Os Projectos Pontuais: 
- Abrem hipóteses à sociedade civil de se organizar e promover projectos de prevenção numa lógica de desenvolvimento de 
competências partilhadas e adequadas aos diferentes contextos da realidade local e/ou nacional; 
- Permitem ao IDT participar em projectos dos quais retira mais valia para as suas áreas do conhecimento; 
- O IDT possibilita respostas, a outro tipo de propostas da sociedade civil em termos de intervenção preventiva. 
 
Pontos Fracos 
- Considera-se como ponto fraco, a realçar, a ausência de regulamentação que permita uma maior definição dos critérios de 
avaliação acompanhamento e financiamento. 
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D – Gabinetes de Atendimento 
 

Programa N.º Gabinetes/Programa N.º de Entidades Promotoras N.º Quest. Aplicados 
PMP 88 49 53 
PQP II 42 20 22 
Totais 130 69 75 

 
• 88% Privilegiam o atendimento Psicológico individual  

68% Despiste de situações e encaminhamento para outras estruturas 
27% Acções de sensibilização e/ou informação 

 
•  Gabinetes mais localizados nas entidades promotoras. Seguem-se o meio escolar e os espaços 

autárquicos 
 

• Frequência da intervenção 
36% Diária 
27% Semanal (1x) 
15% Semanal (2x) 

 
• Formação dos Técnicos 

90% Dos Gab. Têm Psicólogos 
18% Dos Gab. Têm Técnicos da Área Social 
10% Dos Gab. Têm Técnicos da Área da Saúde (médicos e enfermeiros) 

 
• Avaliação: instrumentos utilizados 

68% Instrumentos de registo e avaliação 
44% Registos de avaliação e diagnóstico 
15% Testes projectivos 

 
• Auto-Avaliação 

26% Grau de satisfação dos utentes e famílias 
23% Adesão 
20% Insucesso da intervenção e mudança de atitude 
18% Boa 

 
• Principais diagnósticos 

37% Famílias problemáticas 
17% Adolescentes com situações problemáticas 
15% Perturbações Psicológicas  
14% Apoio Escolar 
9% Questões ligadas à Droga 

 
• Encaminhamentos 

39% Instituições de apoio à infância e adolescência 
22% Instituições de Saúde 
15% Instituições relacionadas com emprego e formação 
6% Acompanhamento terapêutico 
5% Segurança Social 

 
• Propostas para aumento da eficiência 

o Maior disponibilidade/N.º de Técnicos 
o Garantia de continuidade/Duração do projecto 
o Maior número de materiais preventivos 
o Maior formação dos Técnicos (com apoio do IDT) 
o Maior envolvimento das entidades parceiras 
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Síntese 

- Necessária uma maior precisão e uniformização dos conceitos para melhor leitura, avaliação e comparação 
dos dados; 

- Gabinetes de Atendimento têm de ser enquadrados no conjunto de respostas preventivas estruturadas 
- Prevenção – factores de risco e protecção incorporando interacção entre indivíduos e sociedade 
- Acções preventivas: Precocidade da idade 
- Precocidade nos sistemas 
- Factores de risco e de protecção existem no indivíduo e no meio. 
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E- Representações dos actores principais dos PMP- uma abordagem Avaliativa 
 
 Resumo das conclusões do questionário dirigido a todas as Unidades de Prevenção, Entidades Promotoras de 
projectos e Câmaras Municipais com Planos Municipais de Prevenção efectuado em Junho de 2004 
 
Responderam ao inquérito: 
Unidades de Prevenção – 19 (100%) 
Presidentes de Câmaras Municipais – 42 (43%) 
Entidades Promotoras de Projectos – 120 (39%) 
A maior parte dos técnicos (cerca de 70%) afectos aos projectos são contratados para o efeito; a percentagem de 
técnicos das instituições é também bastante importante (cerca de 60%). 
Mais de metade dos técnicos contratados são psicólogos, sociólogos e técnicos de serviço social.  
A tendência é claramente no sentido de que os Planos Municipais de Prevenção deverão ter uma duração longa (mais 
de três anos).  
Os Planos Municipais de Prevenção são modo mais adequado para prevenir o consumo de drogas, além dos Planos 
Integrados, mais referidos pelas Câmaras Municipais.  
 
A liderança do processo dos Planos Municipais de Prevenção deverá ser exercida pelas Autarquias, pelo IDT, ou 
partilhada. 
As estratégias de prevenção são claramente valorizadas, nas suas dimensões comunitária e escolar. A redução de 
riscos e a intervenção em espaços de diversão e lazer são a terceira prioridade de intervenção. 
A maior parte dos diagnósticos que sustentaram os Planos Municipais de Prevenção foram em grande parte baseados 
em indicadores de consumos de substâncias e nos recursos disponíveis. 
As entidades mais consultadas foram as Escolas, os Centros de Saúde os CAT (no caso das Unidades de Prevenção). 
Quase metade das Entidades Promotoras consideram o seu projecto responde a entre 50 e 75% das necessidades 
detectadas. 
A maior parte dos inquiridos considera que os objectivos a que se propõem são em grande parte passíveis de ser 
quantificados e avaliado.  
 
A maior parte dos inquiridos consideram que o grau de realização do seu Planos Municipais de Prevenção é elevado; 
metade das Unidades de Prevenção está de acordo. 
 
Quase todas as Entidades Promotoras são de opinião que o IDT poderia disponibilizar outro tipo de apoios. Os mais 
referidos foram a formação, o apoio material e/ ou financeiro e o fornecimento de material preventivo (24%). O apoio às 
candidaturas, a necessidade de mais recursos humanos nas Unidades de Prevenção e a necessidade de supervisão e 
acompanhamento dos projectos foram também referidos. 
A maioria das Unidades de Prevenção considera que apenas parcialmente estão criadas condições para que as 
parcerias e a dinâmica dos Planos Municipais de Prevenção possam continuar para além do seu termo, assim como 
quase metade das Entidades Promotoras. 
 
 
 
 
Sugestões para o futuro:  
1. Entidades Promotoras: 
 
Aumento do prazo continuidade do Planos Municipais de Prevenção; 
Acompanhamento mais próximo do Planos Municipais de Prevenção por parte das Unidades de Prevenção e das 
CTAA; 
Mais rigor na definição da população-alvo final e dos objectivos dos projectos; 
Mais coerência entre as prioridades de intervenção diagnosticadas e os objectivos dos projectos. Mais formação da 
formação da população-alvo estratégica e maior participação desta nas actividades;Melhorar indicadores e instrumentos 
de avaliação de modo a fornecerem informação mais relevante para a avaliação dos projectos e das actividades; 
Mais formação dos técnicos (no processo de candidatura e durante a execução); 
Aumento do apoio financeiros por parte do IDT; 
Desenvolvimento de um sistema de avaliação externa. 
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2. Unidades de Prevenção: 
 
Aumento do prazo continuidade do Planos Municipais de Prevenção e evitar hiatos nas renovações; aligeirar 
procedimentos; 
Mais envolvimento do Ministério da Educação; 
Mais formação dos técnicos (na candidatura e durante a execução); 
Diagnósticos mais precisos;  
Manual de boas práticas; 
Avaliação externa; 
Troca de experiências inter-projectos. 
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F – FOCUS GRUPO  
 
No âmbito do processo de avaliação em curso da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga e do Plano de Acção 
Nacional de Luta contra a droga – Horizonte 2004, o Departamento de Prevenção aplicou, entre 25 de Outubro e 4 de 
Novembro, a metodologia FOCUS GRUPO para avaliar nacionalmente a estratégia preventiva veiculada pelo IDT nos 
últimos anos, designadamente ao nível dos Planos Municipais de Prevenção Primária das Toxicodependências (PMP), 
Programa Quadro Prevenir II (PQP II) e Projectos Pontuais. Esta metodologia permitiu ao Departamento de Prevenção 
tomar contacto com as várias realidades locais e ouvir na primeira pessoa aqueles que nos últimos anos desenvolveram 
com o IDT a Estratégia Nacional 
Esta acção surge complementarmente a toda a informação avaliativa que o Departamento já dispõe e a outros 
processos avaliativos em curso.  
 
A composição dos grupos foi feita através de uma selecção aleatória, por região e de forma equitativa por programa 
(PMP/PQPII), onde foram seleccionadas 182 instituições tendo comparecido 113 divididos em três tipos de grupos-alvo: 
67- Entidades PMP, PQP II e Projectos Pontuais,  
51- Representantes das Autarquias com PMP e ainda  
10- Elementos de População Alvo estratégica  
 
Assim realizaram-se 17 sessões nas 5 regiões do país  
Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve 
 
Em termos globais e das diferentes opiniões recolhidas destaca-se: 
 
Principais Pontos Positivos Apontados  
Conceptualização 

 Estratégia foi considerada bem equacionada;  
 Maior consistência e estruturação da intervenção; 

Procedimentos 
 o acompanhamento e apoio técnico por parte das Unidades de Prevenção 

Investimento  
 positivo com uma notória evolução na qualidade da intervenção. 

 
Pontos Negativos  
 
Operacionalização da estratégia  

 descontinuidade ; 
 dificuldades na articulação interinstitucional ; 
 ausência de uma política integrada e intersectorial ; 
 vulnerável  às oscilações políticas governamentais e autárquicas. 

Procedimentos 
 excessiva centralização do processo nos Serviços Centrais; 
 avaliação centrada na quantidade. 

Investimento  
 desperdiçado devido à descontinuidade da intervenção e à mobilidade e precaridade laboral dos técnicos. 

 
Papel do IDT 

 referência técnico-científica para a intervenção preventiva. 
 financiador,  
 entidade garante da qualidade da intervenção  
 formação,  supervisão, acompanhamento técnico e avaliação. 
 promover a troca de experiências entre os vários actores 

 
Sugestões para intervenção  

 estratégia a longo prazo  
 da intervenção continuadas no tempo  
 perspectiva integrada e intersectorial  
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 maior proximidade dos serviços centrais ao terreno  
 agilização de procedimentos e diminuição da burocracia. 
 articulação privilegiada com o Ministério da Educação 
 Reforço do investimento redefinição dos critérios de financiamento. 
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G- Caracterização das chamadas do Serviço LINHA VIDA SOS DROGA do ano de 2000 a 2003 
 

 2000 2001 2002 2003 
Verdadeiras 8630 8545 8261 7341 
Não efectivas* 41522 45841 43373 42925 
Total 51152 54386 51634 50266 

* brancas, brincadeiras e insultos. 
Em Setembro de 2003, foi encerrado o pólo da Linha Vida do Porto, ficando Lisboa a receber as chamadas ao nível 
nacional. 
 
Relatório da Linha Vida SOS Droga   
A Linha Vida SOS Droga recebeu no ano 2004, entre Janeiro e Setembro, 29 915 chamadas. 
 
Após comparação com igual período do ano de 2003, verificou-se uma diminuição de cerca de 25% em relação ao 
número total de chamadas recebidas. Pensamos que esta situação se poderá dever a: 
 

- Avaria no reencaminhamento das chamadas da zona Norte do país; 
- Possível diminuição da procura do serviço que se poderá atribuir a uma melhoria e diversificação na 

disponibilidade dos recursos na área da toxicodependência; 
 
Neste período o serviço respondeu a 103 e-mails nos quais a informação sobre drogas corresponde a cerca de 54% 
dos pedidos. 
 
Realizou-se nos dias 22 e 23 de Abril de 2004 o II Encontro de Linhas Telefónicas de Ajuda – Entrelinhas organizado 
pelo serviço Linha Vida, no qual estiveram presentes 36 serviços congéneres e que envolveu cerca de 60 técnicos. 
 
AVALIAÇÂO  
 
Relatório dos serviços congéneres 
 
Foram inquiridos 29 serviços congéneres durante o mês de Novembro de 2004. 
 
Os serviços congéneres à Linha Vida avaliaram positivamente a necessidade da existência de um serviço que de 
resposta à problemática da toxicodependência. 
 
Foi também avaliado de uma forma positiva a capacidade de resposta por e-mail. 
 
Relatório dos utentes 
 
O questionário foi passado a 85 utentes do serviço durante o mês de Novembro de 2004. 
 
A avaliação revelou que de uma maneira geral este serviço é um serviço importante, tendo como objectivos 
fundamentais o apoio (1º), a informação (2º) e o encaminhamento (3º). 
 
Em relação ao serviço de resposta por e-mail: a maioria dos utentes desconhece a sua existência mas considera que é 
importante. 
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