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Mestre em Sociologia do Trabalho, das Organizações

e do Emprego, inicia o seu percurso profissional 

na área da toxicodependência em 1988 no Centro

das Taipas. Em 1990, no Gabinete do Coordenador

Nacional do Projecto VIDA, colabora na adaptação 

e implementação a nível nacional de programas de

prevenção primária dirigidos a crianças e jovens.

Posteriormente, e acompanhando as alterações

orgânicas do Serviço, assume responsabilidades na

área da reinserção social de toxicodependentes,

nomeadamente no Programa Quadro Reinserir e,

depois, no Programa Vida Emprego. Desde 2003 

é responsável pelo Núcleo de Apoio Técnico 
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Esta tese afigura-se como mais um contributo 

para a compreensão do problema da integração

profissional de toxicodependentes em tratamento,

tendo identificado dimensões que estão na origem

de percursos de inserção sustentados e duradouros.

Nomeadamente, veio reafirmar e demonstrar que 

a figura da mediação constitui uma componente

fundamental para a sustentabilidade dos processos

de integração profissional.
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APRESENTAÇÃO

Uma combinação inteligente e frutuosa

Há espaços de excelência para o cruzamento dos saberes. De
entre todos, sobressai o do exercício profissional competente, empenhado
e qualificado. É errada, estereotipada e dogmática a crença numa dicotomia
incontornável entre as organizações de trabalho comuns, e em particular
os serviços públicos, por um lado, e as organizações dedicadas ao trabalho
académico, por outro lado. Estas supostamente votadas ao “nobre” traba-
lho de conservar o conhecimento, investigar e promover a inovação e as
primeiras marcadas por inelutáveis rotinas, por “meras” funções de produ-
ção e até por desprezáveis e inúteis burocracias.

Contextos de Trabalho e Processos de Integração de Toxicodependentes,
o livro de Alcina Ló que tenho a honra de prefaciar, é um desmentido
exemplar deste preconceito e a confirmação plena de como a cooperação
entre a experiência que se adquire no mundo do trabalho e a reflexão 
crítica que a investigação científica facilita podem e devem cooperar de
forma mutuamente enriquecedora.Tal cooperação aumenta a reflexividade
no exercício profissional e promove o desenvolvimento das organizações,
a qualidade dos seus produtos (serviços ou mercadorias), ao mesmo
tempo que alarga o campo de recolha de informação empírica e propor-
ciona a sistematização dos saberes práticos que confrontam e fazem 
progredir a ciência. O que é inteligente.

A reflexão sociológica sobre o mundo laboral é particularmente
relevante. O que o presente trabalho tem de mais interessante, a este 
respeito, é o modo como cruza a problemática da qualidade dos contextos
de trabalho com a das condições de sucesso de políticas destinadas a com-
bater problemas sociais complexos e altamente expostos na vida pública.

Tal é o caso da integração social de pessoas com passado de con-
sumo problemático de substâncias psicoactivas e que, por essa razão,
se viram em situação grave de exclusão social, numa sociedade que Beck
classificou como “de risco”. Por duas ordens de razões.
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A primeira é substantiva. O trabalho de Alcina Ló é um convite
para uma penetração em profundidade nos mecanismos concretos dos
processos de integração social de pessoas que se viram, em períodos pro-
longados da sua vida, nas duras condições de exclusão social devida à toxi-
codependência. As premissas são claras: a toxicodependência é uma
doença quando olhada do ponto de vista dos sujeitos, e um problema do
ponto de vista social. Podem porém reduzir-se os danos que provoca em
ambos os planos, tratando os indivíduos e promovendo a sua participação
nas estruturas e instituições sociais de referência, nomeadamente o traba-
lho, fonte de rendimentos e autonomia, de acesso a direitos, de aquisição
de estatuto e auto-estima, de construção de identidades e de redes de
pertença à comunidade, de sentimentos de utilidade e dignidade pessoal.

É caso mesmo para dizer que, quando o assunto é tratar e pro-
mover a participação social de ex-consumidores abusivos de drogas, se
torna verdadeiro o aforismo sarcástico de que “se o trabalho dá saúde,
trabalhem os doentes”. De facto, o tratamento da toxicodependência
nunca está completo sem, entre outras coisas, assegurar a integração dos
toxicodependentes tratados no mundo laboral. É determinante o trabalho
organizado para quem teve a vida totalmente desorganizada.

Não é contudo linear a relação entre conclusão do tratamento e
participação no mercado de emprego. Na leitura da presente obra encon-
tra-se informação rica e minuciosa sobre a complexidade dos processos
bifacetados de tratamento da toxicodependência e integração em organi-
zações de trabalho. Complexidade essa resultante das crenças, atitudes, ini-
bições e capacidades dos ex-toxicodependentes, mas também dos contex-
tos que delimitam os campos das oportunidades que a vida lhes oferece.
Neste aspecto é decisivo, mais do que o mero acesso a um emprego, a
qualidade do trabalho, os objectivos dos empregadores ou o ambiente
vivido nas organizações. Um dos méritos do estudo de Alcina Ló é colocar
em cheque a crença de que tudo depende das características dos indiví-
duos, do seu esforço pessoal e das suas personalidades. Revelam-se, de
facto, pelo menos como igualmente relevantes os atributos qualitativos do
contexto organizacional e cultural das empresas.
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A outra ordem de razões é de natureza política. Sabe-se como
nos nossos dias estão modificadas, em comparação com o que acontecia
ainda há apenas algumas décadas, as formas de exercício do poder. A par
dos aparelhos de vigilância e de repressão – cada vez mais invisível, silen-
ciosa e sempre presente mesmo quando está ausente, como disse 
Foucault – emergem, com maior eficácia porque menos perceptíveis e
nomeáveis, formas de controlo dos cidadãos assentes na criação de um
clima de medo que se instala nas pessoas e lhes determina os comporta-
mentos e as atitudes.As “classes perigosas” de outros tempos aceitaram a
economia de mercado numa sociedade regulada pela garantia de elevados
padrões de qualidade social, factor que limita os conflitos e as suas expres-
sões à esfera sindical e aos instrumentos institucionais da democracia.
Mas, o que fazer das “novas classes perigosas”, a que o senso comum e a
realidade de muitos factos associa agora o medo, o risco, o sentimento de
insegurança?

Os velhos aparelhos repressivos são totalmente ineficazes, porque
em causa não estão já contra-aparelhos determinados a ocupar o poder
de estado (resta saber até que ponto por detrás da face visível da droga
os cartéis do tráfico controlam ou não importantes sectores do estado).

A alternativa, até para separar as vítimas dos factores da toxicode-
pendência, tem sido estender à abordagem deste fenómeno a mentalidade
terapêutica hoje largamente presente na relação entre as instituições e os
grupos socialmente considerados problemáticos.Trata-se, pode-se dizer, de
uma resposta que comporta riscos, pelo menos do ponto de vista da
manutenção de equilíbrios justos entre direitos e deveres. Mas a alterna-
tiva repressiva é totalmente ineficaz e produtora de consequências indese-
jáveis, como a exclusão social e consequente adopção de comportamentos
ainda mais problemáticos, consequência que aliás coincide com a alterna-
tiva liberal, consistente em deixar a cada um a tarefa de abandonar sozi-
nho e sem apoio os problemas que enfrenta.

Uma intervenção eficiente e socialmente justa parece ser, assim,
a de proporcionar a cooperação entre entidades responsáveis pelo trata-
mento, de um lado, e organizações de trabalho com qualidade, por outro
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lado, de modo a promover o abandono do consumo de drogas e de pro-
porcionar uma perspectiva de vida activa, social e economicamente útil,
àqueles que abandonando os consumos carecem depois de reconstruir
uma relação saudável consigo próprio e com os outros.

Não é fácil trabalhar com populações marcadas por problemas
como a toxicodependência. Por isso é tão importante aprender mais
sobre o tipo de medidas que realmente funcionam.

Quem se limite à intervenção dificilmente se pode distanciar para
reflectir sobre as rotinas de trabalho. Quem só investiga, dificilmente con-
segue mergulhar nos mecanismos profundos que a própria lógica dos sis-
temas sociais envolvidos tende a ocultar. Reitero, por isso, a importância
que atribuo a trabalhos como o que aqui se apresenta, bem pensado e
conhecedor da malha fina dos problemas que apenas o contacto prolon-
gado com a realidade permite detectar.

Luís Capucha
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RESUMO

A toxicodependência é um fenómeno social pluridimensional que
tem na sua origem uma constelação de factores que incluem as caracte-
rísticas pessoais e familiares do indivíduo, a substância e a natureza do
contexto sociocultural onde esse consumo se produz. Trata-se de um 
problema complexo, segregador e criador de estigmas sociais fortes, com
múltiplas origens e que, afectando profundamente a sociedade, encontra
nela grande parte das suas causas e das suas soluções.

O tratamento em toxicodependência é um processo moroso e
complexo, que implica a ruptura com os referenciais incorporados pelos
indivíduos, associados aos quadros disfuncionais da situação de toxicode-
pendência e o investimento na mudança, onde a integração socioprofissio-
nal assume uma importância central. A relação com o trabalho representa
uma dimensão estratégica, facilitadora de um conjunto de aquisições com
vista à autonomia dos indivíduos.

Neste contexto, as organizações e as empresas surgem como um
parceiro indispensável nos processos de tratamento em toxicodependên-
cia. Sem o seu envolvimento e participação, todos os investimentos reali-
zados nas fases anteriores do tratamento, são infrutuosos.

Esta pesquisa realizou-se recorrendo a um programa estatal, de
apoio à contratação de toxicodependentes em fase final de tratamento,
o Programa Vida Emprego.

No presente estudo procurámos identificar, de forma aprofundada,
a relação existente entre o tipo de organização de trabalho e as possibi-
lidades de sucesso de intervenções dirigidas à recuperação e integração
socioprofissional de ex-toxicodependentes beneficiários do Programa Vida
Emprego. Verificámos que o sucesso ou o insucesso destas intervenções
ocorrem em contextos organizacionais diferenciados, emergindo como
variável mais determinante a figura da mediação, que acompanha todo o
processo de integração, escolhe e prepara as entidades empregadoras que
contratam os toxicodependentes em tratamento.
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ABSTRACT

Drug addiction is a pluridimensional social phenomenon that has
in its origin a constellation of factors that includes the personal and famil-
iar characteristics of the individual as well as the substance and the nature
of the social-cultural context where this consumption occurs. This is a
complex and segregative problem that creates a strong social stigma, with
multiple origins. While this affects the society deeply, it is in this society
that a great part of its causes and its solutions can be found.

The treatment related to the drug addition is a slow and complex
process that implies the rupture with references incorporated by the indi-
viduals, associated to the disfunctional situation of the drug addiction and
the changing engagement, and where the social-professional integration
assumes a central rule. The work relation has a strategical dimension that
facilitates a set of acquisitions regarding the autonomy of the drug addicts
in treatment.

The organizations and the companies appear as an essential part-
ner in this process. Without its involvement and participation, all the pro-
gresses reached during the treatment previous phases are fruitless.

In the present study we intend to identify, more profoundly, the
relation between the type of work organization and the possibilities of
success of interventions directed to the recovery and social-professional
integration of former drug addicts, beneficiaries of a specific State support
program, the so-called “Life Employment Program”.

It follows that the success or the failure of these interventions
take place in differentiated organizational contexts, and it is clear that the
figure of mediation is the most decisive variable, through all the integration
process, choosing and preparing the employers who hire the drug addicts
in treatment.
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RÉSUMÉ

La toxicomanie est un phénomène pluridimensionnel qui a pour
origine une multitude de facteurs, dont les caractéristiques personnelles et
familiales de l’individu, la substance et le contexte socio-culturel où a lieu
la consommation. Il s’agit d’un problème complexe, ségrégatif et créateur
de stigmates sociaux, de multiples origines, qui tout en affectant profondé-
ment la société, y puise en grande partie ses causes et ses solutions.

Le traitement de la toxicomanie, processus long et complexe,
suppose la rupture avec les référentiels acquis par les individus, en associa-
tion avec les cadres disfonctionnels de la situation de la toxicomanie et
l’engagement dans le processus de changement, dans lesquels l’intégration
socio-professionnelle a une importance centrale. Le rapport avec le travail
prend une dimension stratégique, facilitant un ensemble d’acquis détermi-
nants pour l’autonomie des individus.

Ainsi, les organisations et les entreprises sont des partenaires
indispensables au processus de traitement de la toxicomanie. Sans leur
investissement et participation, les efforts dégagés pendant le traitement
seront sans effet.

Cette recherche a été effectuée en utilisant les données du 
Programme Vida Emprego, projet national de soutien à l’engagement de
toxicomanes en phase terminale de traitement.

L’objectif de cette étude était d’essayer d’identifier, de façon appro-
fondie, le relation existante entre le type d’organisation du travail et les
possibilités de succès des interventions visant la récupération et l’intégra-
tion socio-professionnelle d’anciens toxicomanes participant au Pro-
gramme Vida Emprego. Il s’est avéré que le succès ou l’insuccès de ces
interventions se vérifie dans des contextes organisationnels différents et
que la médiation semble être la variable déterminante, qui accompagne
tout le processus d’intégration, qui choisit et prépare les structures 
d’emploi qui engagent les toxicomanes sous traitement.
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1.ª PARTE

TOXICODEPENDÊNCIA
E INTEGRAÇÃO LABORAL





Capítulo I

Introdução





A experiência profissional na área da prevenção das toxicodependên-
cias em geral, com particular incidência na área da reinserção social dos toxico-
dependentes em tratamento, esteve na origem da escolha do tema da tese de
mestrado.

Contribuir para a compreensão do problema da integração profissional de
toxicodependentes em tratamento, identificando as interdependências e as dimensões
que podem estar na origem de percursos de inserção sustentados e duradouros, era
um objectivo desta pesquisa.

Em Portugal, o Programa Vida Emprego representa uma resposta de
inserção socioprofissional de toxicodependentes em tratamento, promovendo 
a discriminação positiva deste grupo, com dificuldades evidentes de acesso ao
mercado de trabalho, através de incentivos à contratação.

O Instituto da Droga e da Toxicodependência, com responsabilidades na
área da toxicodependência, e o Instituto de Emprego e Formação Profissional,
na área do emprego e formação, assumem a responsabilidade da gestão técnica,
administrativa e financeira do Programa Vida Emprego, garantindo o acompanha-
mento dos beneficiários directos e indirectos.

Do presente estudo poderão resultar contributos para uma mais apro-
fundada compreensão do alcance do Programa Vida Emprego, enquanto instru-
mento de integração socioprofissional de toxicodependentes.

Enquanto fenómeno social pluridimensional, a toxicodependência tem
na sua origem uma constelação de factores que incluem as características pes-
soais (e familiares) do indivíduo, a substância e a natureza do contexto socio-
cultural onde esse consumo se produz1. Trata-se de um problema complexo,
segregador e criador de estigmas sociais fortes, com múltiplas origens e que,
afectando profundamente a sociedade, encontra nela grande parte das causas 
e das soluções.

O consumo de drogas enquadra-se nos comportamentos que, por não
estarem de acordo com o quadro jurídico-normativo, não são aceitáveis do
ponto de vista social e são considerados inadequados. Estes comportamentos

Introdução
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desviantes2, materializados em cada indivíduo consumidor, estão intrinsecamente
relacionados com a estrutura social e cultural3 de enquadramento e com as
interacções que aí se estabelecem. Os factores subjacentes ao contexto socio-
cultural de suporte são essenciais no tratamento dos toxicodependentes e no
desenvolvimento de percursos de inserção ajustados e sustentáveis.

O problema da toxicodependência carece de uma leitura sociológica,
uma vez que o indivíduo toxicodependente não existe por si, longe das institui-
ções e dos sistemas. Ele próprio é o produto do contexto, das vivências, da inte-
gração social e da integração do sistema.

A toxicodependência apresenta-se como um problema social corpori-
zado em indivíduos que as instituições devem tratar e, simultaneamente, como
um problema das instituições, que afecta as pessoas e os grupos e cuja solução
terá de passar por uma intervenção global.

A evolução dos modelos teóricos das abordagens em toxicodependên-
cia tem-se reflectido em produção legislativa. Inicialmente, nos anos 70 e até
finais dos anos 80, a responsabilidade do tratamento das situações de toxicode-
pendência e as próprias acções no âmbito preventivo estavam sob a tutela do
Ministério da Justiça. Esta situação reflectia o quadro conceptual repressivo cen-
trado na substância. O primeiro Centro de Atendimento a Toxicodependentes4

da responsabilidade do Ministério da Saúde surge em 1987 e traduz a evolução
verificada para modelos de prevenção mais centrados no toxicodependente e na
família. Depois deste passo assistiu-se à proliferação de abordagens e de estrutu-
ras de tratamento, que competiu ao Estado organizar, regulamentar e fiscalizar.
Só mais tarde, quando o modelo médico centrado exclusivamente no toxicode-
pendente e na família se confrontaram com recaídas persistentes, se começou a
valorizar5 a vertente da integração social, enquanto factor determinante na aqui-
sição de recursos conducentes à prevenção das recaídas, com a componente
social, de formação e de emprego.

A crença de que a relação com o trabalho representa uma dimensão
estratégica, facilitadora de um conjunto de aquisições com vista à autonomia dos
indivíduos, vem colocar o enfoque na variável emprego. Neste contexto o Pro-
grama Vida Emprego representa uma mais valia nos processos de reabilitação
dos toxicodependentes.

O Programa Vida Emprego6 incorpora o conceito de mediação enquanto
estratégia de acção no acompanhamento de percursos de reinserção sócio-pro-
fissional.A articulação de base comunitária que se estabelece entre os indivíduos
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2 Lakatos (1987) compreende o comportamento desviante como um comportamento disfuncio-
nal em relação ao contexto e ao grupo onde ocorre.

3 Dias (2002).
4 O primeiro centro especializado da responsabilidade do Ministério da Saúde foi o Centro das

Taipas.
5 Depois de identificada esta necessidade surgem medidas governamentais de incentivo ao

desenvolvimento de iniciativas na área da reinserção.
6 O Programa Vida Emprego foi criado ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros 

n.o 136/98 de 4 de Dezembro.



tratados e o mercado de trabalho, a montante e a jusante dos percursos de inser-
ção, prepara os toxicodependentes em tratamento para assumirem a responsabi-
lidade de um emprego e as instituições empregadoras para os acolher, acompa-
nhar e responsabilizar. A preparação dos empregadores é tão importante como
atestar que os toxicodependentes estão em condições de assumir a responsabi-
lidade de um emprego. É nesta dinâmica, que passa pela negociação, acompanha-
mento e supervisão dos casos, que se confere credibilidade ao Programa.

As organizações e as empresas surgem como parceiros indispensáveis
nestes processos. Sem o seu envolvimento e participação, todos os investimen-
tos realizados7 nas fases anteriores do tratamento são infrutuosos.

As empresas com práticas de responsabilidade social podem estar mais
receptivas ao envolvimento em iniciativas deste tipo e a integrarem nos quadros
de pessoal indivíduos com trajectórias de vida de desfavorecimento8, proporcio-
nando-lhes oportunidades de emprego gratificantes em contextos e situações de
trabalho que promovam o seu desenvolvimento pessoal e social. Por outro lado,
com facilidade estas empresas implementam actividades de apoio e acompanha-
mento daqueles que são trabalhadores da empresa e têm problemas, prevenindo
a exclusão social.

O mercado de trabalho reflecte o nível de desenvolvimento e equilí-
brio de uma sociedade. É através do rendimento que retira do trabalho que 
a maioria dos indivíduos e famílias assegura a existência material. O mercado 
de trabalho possibilita a vida e as suas estruturas dependem, em larga medida,
do nível de satisfação das necessidades que é possível obter a partir da situa-
ção profissional. Mas o mercado de trabalho vai para além disso, configurando a
estrutura de oportunidades de vida das pessoas, de realização pessoal e espaço
de socialização.

Da quantidade e da qualidade dos empregos disponíveis – quer em
número, quer na riqueza dos conteúdos do trabalho, na remuneração, nas oportu-
nidades de carreira, nos níveis de protecção que proporcionam, na estabilidade,
nas relações interpessoais que desencadeiam, etc. – dependem, em parte, a quali-
dade de outras dimensões da vida das pessoas e da organização da sociedade.

A integração socioprofissional de toxicodependentes em tratamento está facili-
tada em contextos de trabalho que valorizem e promovam o bem-estar dos recursos
humanos foi a base do desenvolvimento e da orientação deste estudo empírico.
Para este efeito houve que estudar os contextos de trabalho e os percursos dos
toxicodependentes.

O Programa Vida Emprego assume aqui características instrumentais 
de variável de contexto, uma vez que foi no quadro do seu funcionamento que
se recolheram os dados que permitiram desenvolver o estudo aprofundado do
objecto empírico da pesquisa, as situações de trabalho onde ocorrem os processos
de integração.

Introdução

7

7 Os processos de reabilitação dos toxicodependentes implicam um grande investimento indivi-
dual, colectivo, afectivo e financeiro.

8 IPDT, Relatório anual 2003,Vol. 1 – Dados Estatísticos: os utentes em tratamento nas diferen-
tes estruturas, tinham baixas habilitações literárias e situações laborais precárias.





Capítulo II

Toxicodependências 
– Problemas 
e Conceitos





A utilização de drogas, nomeadamente para fins terapêuticos e rituais
iniciáticos, foi prática corrente em várias culturas, desde as épocas mais recua-
das. Foi a partir da Convenção de Haia de 19129, que se instaurou um regime
assente na proibição absoluta e global de um conjunto de substâncias 
psicoactivas, sujeitando à criminalização todos aqueles que as utilizassem na 
produção, na comercialização ou no consumo.

Em Portugal, o fenómeno da toxicodependência começa a ganhar
expressão a partir dos anos 70 e, desde então, as estatísticas espelham uma
escalada crescente, a par dos restantes países europeus que, contudo, já estão 
a inverter a tendência.

Por se tratar de um fenómeno ilegal e por isso clandestino, é difícil
determinar o número de toxicodependentes em Portugal. Os dados disponíveis
resultam dos contactos desta população com as estruturas de tratamento ou
com as estruturas judiciárias, o que não traduz com rigor a realidade deste fenó-
meno, uma vez que apenas uma parte procura as estruturas de tratamento, ou é
«apanhada» pela polícia. Com base em dados oficiais10, o número de utentes em
tratamento nos serviços públicos11 em 2003 foi de 29.59612. Destes, um pouco
mais de metade está em programas de tratamento de substituição opiácea.

Na caracterização sociodemográfica da população toxicodependente
que estabelece contacto com as estruturas públicas de tratamento, o consumo
de heroína continua a ser o mais referido. Cerca de 83,5% dos utentes são do
sexo masculino e a maioria tem idades entre os 25 e os 39 anos. Na generali-
dade são populações com baixas habilitações literárias e situações laborais pre-
cárias13.
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09 De acordo com Martins (1997), esta Convenção surge na sequência dos trabalhos realizados
na Conferência de Xangai, promovida pelo presidente dos EUA Theodore Roosevelt e que
representa o primeiro passo no âmbito do direito internacional, e nacional, da droga.

10 Instituto da Droga e Toxicodependência (2003).
11 Os serviços públicos a que nos referimos são os Centros de Atendimento a Toxicodepen-

dentes.
12 Instituto da Droga e Toxicodependência (2003).
13 Idem.



Do ponto de vista das ciências sociais, a análise das situações de uso e
abuso de drogas está sempre associada às variáveis de contexto sociocultural
que, por si, configuram elementos de extrema complexidade. Culturas e subcul-
turas diferentes incorporam representações sociais próprias sobre as situações
de consumo, aceitando de formas e com regras diversas a utilização de drogas.
O mesmo se aplica à aceitação de determinadas drogas e à não aceitação de
outras14.

H. Nowlis (1990) identificou quatro modelos que caracterizam as lei-
turas da utilização de drogas e a interacção dos seus três componentes: a subs-
tância, o utilizador e o contexto, cada um deles gerador de dinâmicas sociais
próprias com implicações sobre a acção social, a educação, a prevenção, o trata-
mento, a legislação e as políticas adoptadas.

O modelo jurídico-moral atribui a causa da toxicodependência às dro-
gas. Sendo um modelo centrado na substância15, considera-a o agente activo 
que importa afastar. «Como principais meios de dissuasão aponta o controlo 
do acesso à droga, o controlo do seu preço, a punição ou a ameaça da punição 
e coloca um grande enfoque na divulgação de informação sobre os riscos que 
o consumo acarreta e sobre a legislação em vigor. A classificação do consumo 
é dicotómica entre consumidor ou não consumidor e entre substâncias legais 
ou ilegais, não se tendo em consideração o tipo de droga utilizado e o modo 
de utilização»16.

No modelo médico ou de saúde pública «a droga, o indivíduo e o con-
texto são considerados respectivamente como o agente, o hospedeiro e o meio
ambiente, numa transposição do esquema do modelo de uma doença infec-
ciosa»17. Não existe uma conotação com a legalidade, atribuindo-se grande
importância à dependência que provoca o consumo de drogas. O indivíduo é
visto como vulnerável ou não vulnerável ao consumo.As acções para a dissuasão
do consumo passam por intervenções ao nível da prevenção, no fornecimento
de informação sobre os riscos inerentes ao consumo e as consequências pes-
soais e sociais da dependência. Os utilizadores de droga devem ser tratados e
curados, como se de um problema médico se tratasse.

O modelo psicossocial coloca a ênfase no indivíduo como agente em
relação com a droga e o contexto. Nowlis (1990) refere ainda sobre este
modelo que o uso de drogas e o utilizador são colocados no centro da análise,
pois considera-se que o uso de drogas18 é um comportamento como qualquer
outro e só persistirá enquanto desempenhar uma função para o indivíduo.Assim,
o contexto apresenta-se como elemento que pressiona o consumidor, pelas ati-
tudes e comportamentos das pessoas, individualmente ou em grupos sociais.
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14 Por exemplo, o consumo de álcool é aceite em determinadas culturas e noutras não. O mesmo
se passa com o consumo de ópio, de cocaína ou haxixe.

15 Faz a distinção entre substâncias perigosas e não perigosas. As não perigosas ou inofensivas
não são proibidas social ou juridicamente, as outras são-no.

16 Nowlis (1990, p. 6).
17 Idem, p. 7.
18 Este modelo estabelece diferenças entre os diferentes tipos de uso, tendo em conta o tipo de

droga, os modos de uso e a regularidade do consumo.



É no contexto que se encontram os modelos de referência, que podem facilitar
ou não a utilização de drogas e que definem as reacções face a esse uso. Este
modelo recomenda “medidas generalistas, direccionadas para comportamentos
destrutivos que se desviam da normalidade”19 e que conduzem a quadros de
não integração, onde se inclui o consumo de drogas.

O modelo sociocultural20 reconhece e acentua a importância do con-
texto na dinâmica deste fenómeno.Também aqui as substâncias têm significação,
na medida em que a sociedade define os limites do seu uso e os seus utilizado-
res, e o modo como a eles reage. Ainda segundo Nowlis o comportamento de
uso de drogas é encarado como qualquer outro comportamento desviante21 ou
destrutivo. Mais uma vez se revela que os danos decorrentes deste comporta-
mento podem ser provenientes do próprio comportamento22 ou da reacção 
da sociedade perante ele23. Coloca ainda nas condições sócio-económicas e no
meio ambiente24 em que o indivíduo vive as razões da pressão psicológica25

a que se faz referência no modelo psicossocial.

Cada vez mais se entende a toxicodependência como um fenómeno
multifactorial, com componentes genéticos, biológicos, comportamentais, psicoló-
gicos, familiares, socioculturais e políticos, o que traduz uma perspectiva e uma
abordagem transdisciplinar, a que se tem chamado modelo biopsicosocial.

Tendo como pano de fundo a concepção biopsicossocial, considera-se 
a toxicodependência como uma doença que atinge maioritariamente pessoas
dotadas de menores recursos pessoais, familiares e sociais de protecção ou
aquelas que no percurso de crescimento se confrontaram com situações com 
as quais não souberam lidar de modo diferente daquele que conduziu à droga.
A tónica já não está colocada na culpa e o remédio já não é a punição.A toxico-
dependência tende a deixar de ser vista como um problema que atinge os fracos
e passa a ser um problema que pode envolver qualquer um. Vários factores
podem tornar um indivíduo mais vulnerável a esta doença e quando a prevenção
falha importa tratar.

Nesta óptica, a toxicodependência deixou de ser um problema da
esfera privada, centrado e escondido na intimidade das famílias e passou para 
a esfera pública, fruto da dimensão e abrangência das situações de uso e abuso
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19 Nowlis (1990, p. 9).
20 Idem, p. 10.
21 Como se viu, Nowlis refere-se a este comportamento como um comportamento destrutivo

que se desvia da normalidade. Esta normalidade representa o quadro cultural e normativo de
cada sociedade, que prescreve o que se espera do comportamento de cada indivíduo.

22 Assim como de outros comportamentos desviantes.
23 Que varia de cultura para cultura, de subcultura para subcultura.
24 A miséria, as más condições de habitação, a discriminação de que o indivíduo é objecto,

a ausência de oportunidades para melhorar de vida, entre outros, mais centrados nos facto-
res pessoais como lares destruídos, ausência de orientação por parte dos pais, a presença 
de instituições de ensino e de trabalho desadequadas e impessoais, a falta de referências e 
de controlo social.

25 As intervenções desenvolvidas serão orientadas tendo em conta as características identifi-
cadas.



de drogas, envolvendo e responsabilizando todos colectivamente, na influência
que exercemos nos percursos individuais.

Considera-se a toxicodependência26 a expressão de um sofrimento 
que determina dificuldades físicas, psíquicas e sociais. Ao longo do percurso de
dependência de drogas27, normalmente heroína28, a par da substituição dos qua-
dros de valores de referência, da desagregação dos laços familiares e de amizade,
com a empresa e outras instituições, o toxicodependente afasta-se do exercício
dos direitos e deveres de cidadania, passando por uma fase, mais ou menos
longa, de exclusiva procura e consumo de drogas. Diariamente, os indivíduos
dependentes canalizam todas as suas energias e criatividade na procura de meios
para eliminar o desconforto, sofrimento físico e psicológico que a falta de drogas
provoca29.

A toxicodependência é definida por Luís Patrício (1988) como o estado
psíquico e por vezes também físico que resulta do consumo de uma ou mais
drogas e que se caracteriza por reacções comportamentais e outras, que suben-
tendem sempre a necessidade compulsiva do consumo, de modo contínuo ou
periódico, com a finalidade de conseguir os efeitos psíquicos e suprimir o mal-
-estar decorrente da sua falta.

Luís Patrício30 considera de difícil resolução o quadro sindromático31

resultante do consumo de drogas, em particular no consumo de opiáceos, que
se caracteriza por deficit físico e psíquico, adinamia, abulia, indiferença, pensa-
mento pobre e estereotipado.

Para além das consequências para a saúde, a dependência de drogas
conduz invariavelmente a um empobrecimento pessoal, na relação com os
outros e com as instituições, na capacidade de se entusiasmar e de se envolver,
de se emocionar e de sentir prazer fora do padrão sociocultural da toxicode-
pendência.

Numa primeira fase, o percurso de toxicodependência é de euforia e 
de grande prazer32. Neste período, mais ou menos longo, a relação com a droga
é muito gratificante, os indivíduos sentem-se valorizados, com uma auto-estima 
e uma segurança nunca antes conseguidas. Durante algum tempo33 conseguem
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26 Declaração de Lisboa, 1992. Elaborada e adoptada pelos delegados ao Congresso Internacio-
nal de Toxicodependência, realizado em Lisboa em Abril de 1992.

27 Por princípio considera-se que todos os toxicodependentes são passíveis de recuperação.
A prática revela-nos que há muitas pessoas que não conseguem reabilitar-se e outras que
morrem em consequência do consumo e/ou das doenças associadas.

28 Instituto de Droga e da Toxicodependência (2003). Olievenstein (s.d.) refere que «a heroína
(diacetil-morfina) é um derivado da morfina, isolado no fim do séc. XIX».

29 A este propósito, Olievenstein (1990) faz uma descrição muito esclarecedora e precisa, pp. 31.
30 1989, Colectânea das Taipas I.
31 Sindroma deficitário, quadro que caracteriza as condições em que fica um toxicodependente

quando deixa de consumir.
32 Na gíria técnica esta fase chama-se «Lua de Mel».
33 Há casos em durante anos ninguém se apercebe da situação de toxicodependência da pessoa.



esconder da família, na escola ou no trabalho e nos contextos de vida, o uso e
abuso de drogas. A mentira e a manipulação passam a fazer parte do arsenal, na
guerra diária que é conseguir manter a aparência de que nada mudou34.

Na fase de lua-de-mel35 a ruptura com o consumo de droga pode não
ser o objectivo dos toxicodependentes, não existe a vontade de sair da droga.
O desejo36 de se tratar surge quando deixa de ser gratificante consumir37.
O sofrimento dos toxicodependentes começa quando o equilíbrio na relação
com a droga fica ameaçado, seja por cansaço psicológico, dificuldades económi-
cas, conflitos familiares ou laborais, doenças, problemas jurídicos, entre outras.

Luís Patrício refere, ainda, que se podem estabelecer diferenças na abor-
dagem e intervenção terapêutica, quando se trate de pessoas no início, no meio
ou no fim das escaladas, quer estas sejam a escalada social, qualitativa ou a quan-
titativa38. Do ponto de vista da intervenção psicossocial na recuperação dos
toxicodependentes, não é indiferente a fase em que estes se encontram nestas
escaladas. Parece unânime entre os especialistas a ideia de que quanto mais pro-
longado é o período de uso e abuso, maior é a degradação geral dos indivíduos,
maiores e mais irreversíveis se tornam as perdas ocorridas39. Pelo contrário,
quanto mais cedo for abalado o equilíbrio na relação com a droga40, maiores
parecem ser as probabilidades de os toxicodependentes fazerem uma evolução
positiva.

Importa ter presente e analisar o facto de muitos toxicodependentes 
se encontrarem integrados profissionalmente. Na sequência do exposto, há efec-
tivamente uma fase, que para alguns é um período grande, em que com alguma
habilidade os toxicodependentes conseguem manter o estilo de vida, inclusiva-
mente o emprego. De acordo com dados da OIT41, 70% das pessoas com 
problemas de consumo de álcool e 62% com problemas de consumo de drogas
estão enquadradas profissionalmente42.
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34 A partir de determinado momento precisa desesperadamente de consumir drogas para man-
ter a sua vida minimamente equilibrada – levantar-se de manhã, viver em família e em comuni-
dade, cumprindo as suas obrigações e responsabilidades.

35 Expressão utilizada pelos especialistas para identificar o período inicial dos consumos.
36 O desejo de se tratar é quase sempre ambivalente.
37 Mesmo nesta altura o desejo de continuar está omnipresente.
38 «Escalada social: consumir em grupo versus consumir a sós, consumir para ficar alterado “ganzado”

ou consumir para conseguir estar; Escalada quantitativa: aumento da frequência e das doses de con-
sumo; Escalada qualitativa: sucessão de tipos de drogas ou associações; desde o consumo esporádico
para “curtir” até ao consumo compulsivo para evitar o síndroma de privação ou o “vazio que sinto”»;
in Patrício, Luís (1986), «A compreensão do toxicodependente», in Colectânea de Textos das
Taipas I.

39 A nível afectivo, a nível cognitivo e de competências sociais, a nível económico e por vezes
(muitas) patrimonial.

40 A família, a escola, ou outros, estando atentos, identificam precocemente alterações de com-
portamento no indivíduo e confrontam-no com a situação.

41 OIT/OMS (1987).
42 Resta saber por quanto tempo conseguem cumprir as suas responsabilidades, manter o

emprego e com que implicações para o próprio e para terceiros.



Dados de 200343 referem que no âmbito da aplicação da Lei n.o 30/2000
(lei da descriminalização do consumo de droga), cerca de 28% dos indiciados44

em processos contra-ordenacionais eram desempregados e 48% empregados.
Estes dados apontam no sentido de que alguns consumidores de drogas conse-
guem manter uma vida minimamente integrada no contexto de pertença. Optam
conscientemente por este estilo de vida, recusando qualquer intervenção tera-
pêutica ou qualquer mudança. Alguns conseguem manter as responsabilidades
enquanto cidadãos activos e exercem os direitos de cidadania.

Ser toxicodependente45 implica dispor diariamente de avultadas somas
de dinheiro, que dificilmente os rendimentos do trabalho podem suportar. Sem
cair no domínio do normativo, é uma evidência que, independentemente das
condições socioeconómicas dos toxicodependentes46, o recurso a expedientes47

para manter a dependência é inevitável.

Outra componente importante nesta situação prende-se com o facto
do consumo de drogas não ser inofensivo. Os efeitos imediatos ao nível do 
sistema nervoso central repercutem-se no raciocínio, nos movimentos e reac-
ções do consumidor, o que no exercício de uma profissão tem repercussões 
no desempenho, que em determinadas profissões podem ser graves. Os refle-
xos na vida da empresa e nas performances manifestam-se através do aumento
do absentismo, desmotivação, apatia, acidentes de trabalho, fraca rendibilidade,
desempenho e eficiência.

Ao nível da toxicodependência as organizações têm um duplo papel. No
acolhimento e inserção de indivíduos pertencentes a grupos de desfavorecidos,
neste caso toxicodependentes, e na prevenção da «desinserção» de trabalhado-
res dos quadros que carecem de acompanhamento e tratamento especializado.

Como já se viu, o tratamento em toxicodependência pode começar
quando acaba a fase de lua-de-mel, quando surgem as situações de desprazer.

O trabalho de motivação para adesão ao tratamento é muito valorizado
pelos especialistas na área. Grande parte dos modelos de tratamento prevê, num
primeiro momento, um trabalho motivacional, fazendo depender a progressão
para outras fases, desintoxicação, comunidade terapêutica, entre outros, da ava-
liação geral das condições dos toxicodependentes onde se inclui a componente
da motivação.

A pressão social e familiar para que se proceda a internamentos urgen-
tes e imediatos leva muitas vezes a admissões a tratamento realizadas à pressa,
sem preparação prévia adequada que, na grande maioria das vezes, resultam em
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43 IDT (2003).
44 Consumidores de drogas interceptados pela polícia a consumir ou na posse de drogas. Não

são necessariamente toxicodependentes.
45 Estamos a falar de toxicodependentes de heroína.
46 Salvo raro excepções, se as condições sócio-económicas dos toxicodependentes não são frá-

geis, tornam-se frágeis a curto prazo.
47 Pequenos furtos, mentira, manipulação, etc.



desistências ou recaídas, tornando infrutuosos todos os esforços e investimen-
tos48, gorando as expectativas dos actores envolvidos.

Do mesmo modo, «o diagnóstico analítico dos recursos individuais,
familiares e outros, com vista à reconstrução pelos actores da sua integração na
ordem interactiva 49», representa o ponto de partida. Importa que os toxicode-
pendentes estejam motivados para lutar pelo direito a uma vida digna e, sem
menosprezar a importância de outros factores neste processo, que reconheçam
e incorporem o facto de serem eles próprios os principais agentes de mudança.

Se o objectivo é a plena integração, a paragem do consumo é uma con-
dição obrigatória50, em sintonia com o quadro de valores, normativo e simbólico
do contexto de pertença.

O tratamento da toxicodependência é prolongado com uma compo-
nente física importante mas, fundamentalmente, com uma componente psicosso-
cial com contornos complexos, uma vez que está em causa inverter modos de
funcionamento e de vida incorporados pelos indivíduos, que por sua vez podem
não estar firmes na decisão de mudança51.

Fruto do caminho percorrido pelas instituições ao longo dos últimos
anos, verifica-se uma grande evolução na abordagem e no tratamento dos toxi-
codependentes. Existe hoje um conjunto de ferramentas terapêuticas passíveis
de serem utilizadas nas reabilitações. A abstinência total, o tratamento de substi-
tuição, o tratamento com antagonistas opiáceos, em ambulatório ou em interna-
mento de longa duração, diversas são as abordagens e os modelos terapêuticos
preconizadas pelos serviços públicos, por entidades convencionadas e por enti-
dades privadas, devidamente licenciadas.

Desde que, sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, foram cria-
dos os Centros de Estudos de Profilaxia da Droga52, um longo caminho foi per-
corrido, marcado por orientações diversas no âmbito do tratamento, dando 
primazia à componente técnica médica e psicológica, colocando a tónica na
experiência de ex-toxicodependentes ou na inspiração religiosa.

Durante muito tempo, de acordo com Nuno Miguel53, estas perspecti-
vas apresentavam-se como experiências divergentes e incompatíveis do ponto de
vista dos modelos terapêuticos e, mais especificamente, das características dos
procedimentos do tratamento. Progressivamente e como efeito da intervenção
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48 Afectivos, financeiros, terapêuticos.
49 Pena Pires (1999, p. 37) a propósito da integração social.
50 O que pode, em muitos casos, ser um objectivo demasiado ambicioso, optando-se por uma

redução progressiva dos consumos. Noutros casos, os próprios toxicodependentes não dese-
jam parar de consumir, pretendem somente adquirir um maior controlo e reduzir os consu-
mos. Hoje em dia, as políticas de redução de danos enquadram este tipo de situações.

51 Para o toxicodependente esta mudança implica um confronto com as suas incapacidades,
o que implica um longo e penoso percurso.

52 Por força do DL n.o 792/76, são criados no Porto, Coimbra e Lisboa os Centros de Estudos 
e Profilaxia da Droga, com consulta e internamento para toxicodependentes.

53 Miguel (2000).



reguladora do Estado, os princípios orientadores destas vertentes foram sofrendo
alterações e houve, por parte de cada modelo, o reconhecimento de que deter-
minadas dimensões de outras abordagens continham mais valias que importava
contemplar. Reconheceu-se que o contributo dos ex-toxicodependentes repre-
sentava uma componente importante em associação com a vertente técnica,
assim como os modelos que protagonizavam uma abordagem não técnica reco-
nheceram a importância dessa componente.

Este diálogo entre abordagens diferentes desencadeou simultaneamente
um ajustamento à realidade por parte de cada uma e os modelos teratêuticos
tornaram-se mais flexíveis à mudança e às experiências em funcionamento.
Simultaneamente criaram-se condições para a implementação de outros mode-
los, importados ou resultantes da conjugação de várias experiências.

O facto de existirem modelos de tratamento de toxicodependentes dis-
tintos na abordagem terapêutica, levou-nos a condicionar esta dimensão na selec-
ção dos casos a estudar. Assim, um dos critérios na selecção da amostra para a
pesquisa empírica foi que o último tratamento dos toxicodependentes tivesse
ocorrido em regime de internamento de longa duração em Comunidade Tera-
pêutica, em modelo desmedicalizado e biopsicossocial. Optou-se por esta moda-
lidade de tratamento de longa duração por, em teoria, implementar métodos de
intervenção mais estruturantes, em ambiente protegido, o que à partida permite
uma abordagem mais profunda e estrutural a nível da saúde física e psicológica,
valorizando a componente da realidade social. Para além disso, este regime de
internamento dá mais garantias em termos da abstinência dos consumos.

Na essência, as instituições de tratamento de toxicodependentes têm
objectivos comuns, que passam por apoiar os indivíduos a deixar de consumir
drogas e a reaprender a viver sem drogas. Para este efeito incidem a acção no
desenvolvimento de competências pessoais e sociais, na promoção da saúde do
próprio e das comunidades. Os modelos de tratamento distinguem-se na cor-
rente técnica, suportando-se em teorias psicológicas diferentes, alguns mantive-
ram uma componente de inspiração religiosa, que se reflectem nos métodos
preconizados, nas regras de funcionamento interno, nos critérios de admissão 
e exclusão, períodos de internamento, fases e procedimentos.

Face à necessidade de garantir o mais possível a homogeneidade da
amostra, uma vez que se pretendia isolar a variável «contexto de trabalho»,
considerou-se fundamental que os indivíduos cujo percurso ia ser estudado
tivessem passado por estruturas de tratamento com modelos e métodos idên-
ticos. Assim, seleccionámos as Comunidades Terapêuticas Centro Jovem Tejo e
ARADO, ambas na área geográfica da Agência Regional do PVE de Lisboa e Vale
do Tejo. Ambas preconizam uma abordagem agnóstica, sem componente medica-
mentosa ou tratamento de substituição e com uma abordagem terapêutica do
modelo biopsicosocial.Ambas as instituições articulam e encaminham, com muita
regularidade, utentes para o Programa Vida Emprego.

Este modelo de tratamento em toxicodependência de abordagem mul-
tidisciplinar coloca a ênfase no indivíduo, na evolução e nas mudanças a operar,
sem descurar o envolvimento da família e o contexto social. A integração socio-
profissional começa a ser planeada desde o início do tratamento, prevendo-se,
na maioria dos casos, períodos em regime de semi-internamento para facilitar e
acompanhar as fases iniciais de inserção.
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As comunidades terapêuticas já referidas que se enquadram neste
modelo prestam cuidados a toxicodependentes cujo perfil carece de interna-
mento prolongado, com apoio psicoterapêutico e socioterapêutico, a fim de pro-
mover a ressocialização dos indivíduos. Estas comunidades ditas democráticas,
introduzem um papel participativo dos doentes nas decisões, procurando uma
maior partilha de poderes dentro da comunidade terapêutica e responsabili-
zando os utentes na evolução clínica. Estes modelos também são apelidados de
hierárquicos, uma vez que consideram que não há comunicação sem a existência
de níveis hierárquicos e é nesta base que se organizam os grupos ao nível das
tarefas e dos objectivos terapêuticos. Deste modo existe uma hierarquia no
grupo dos utentes, assim como no pessoal técnico, trabalhando todos no sentido
da reabilitação.

Estes espaços clínicos, dirigidos exclusivamente a toxicodependentes,
procuram criar formas de vida colectiva, microsociedades, onde a droga não
existe e onde se dá ênfase à determinação recíproca entre a pessoa e o meio,
disponibilizando o benefício terapêutico de um ambiente controlado e protegido.
A admissão na comunidade terapêutica implica um corte radical com o meio
ambiente de origem. Neste contexto, procura-se que os indivíduos em trata-
mento adquiram hábitos de organização pessoal, autonomia e responsabilidade.
Na prática quotidiana o utente cumpre um programa diário, com objectivos
terapêuticos e de organização do tempo, em que se pretende que aprenda a
cumprir horários, a cuidar de si e dos outros. Incluem-se ainda nas tarefas do
dia-a-dia a manutenção e o cuidado do espaço físico da comunidade, tarefas
terapêuticas, ocupacionais e momentos de lazer.

O tratamento em si tem uma duração de 9 a 12 meses e é combinado54

e por etapas, de acordo com o projecto terapêutico de cada toxicodependente
e da avaliação da evolução do percurso, que vai sendo feita em cada momento.
A acção médica, a psicoterapia individual, as terapias de grupo, o acompanha-
mento da família, a assistência jurídica e social, são dimensões que fazem parte
das peças do tratamento e que surgem em momentos diferentes.

Já em 1989, Nuno Miguel referia55 que «a grande dificuldade do trata-
mento e a frequência das recaídas não são causadas pela dependência física e
síndroma de privação, mas sim pela dependência psicológica». Ainda segundo
este especialista, «o consumo de droga centra a pessoa no prazer da substância,
com redução de todos os outros interesses e prazeres. Ultrapassado o síndroma
de privação, o toxicodependente que imaginava ir sentir-se feliz pela libertação
em relação à droga, é confrontado com um sentimento de profundo vazio, desin-
teresse, ausência de prazer e dificuldade em suportar o próprio desenrolar do
tempo, que se tornam insuportáveis. E tanto mais insuportáveis quanto maior 
for a destruição da sua vida de relação afectiva e da sua inserção profissional».
A ausência de projectos, a incapacidade de gerir positivamente o dia-a-dia, de
tomar decisões, o recurso à mentira e manipulação afasta, progressivamente 
e de uma forma percepcionada como irreversível, os toxicodependentes dos
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54 O tratamento combinado e por etapas tem à partida a possibilidade de se adaptar à situação
específica de cada toxicodependente, em que os recursos e dimensões previstos são aplicados
de acordo com a evolução do toxicodependente.

55 Miguel (1989, p. 5).



contextos de pertença. Neste quadro e face a uma motivação fraca ou inexis-
tente, a procura de tratamento pode não se colocar, pois viver como e com os
outros é sentido como muito ameaçador.

Toda a intervenção terapêutica56 tende a contrariar este sentido empo-
brecedor do percurso dos toxicodependentes, reformulando os aspectos pes-
soais e sociais, mesmo anteriores ao problema, que podem ou não ter estado na
sua origem, mas que seguramente o influenciaram. O tratamento da toxicode-
pendência passa muito por perceber e alterar os mecanismos sociais que estão
na origem e que contribuem para o perpetuar da situação.

Luís Patrício (1989) refere que o tratamento não é rectilíneo. Os avan-
ços e os recuos traduzem e permitem diagnósticos e balanços das estratégias
adoptadas, que podem conduzir a ajustamentos e redefinições da orientação
terapêutica. Sobre a importância das recaídas nos processos de tratamento, Jorge
Câmara (1989, p. 140) refere que «no processo de acompanhamento de toxi-
codependentes verifica-se que as recaídas são frequentes, mas nunca são uma
repetição vazia e cada uma poderá ter um sentido diferente». Citando Charles
Nicholas (1983) acrescenta que «a ausência de recaídas não nos tranquiliza nem
é um critério de cura».

Ainda a este propósito, Ana Amorim et al. (1989, p. 143) referiam que
«os reinternamentos têm-se revelado importantes pois, para alguns, permitem a
desmistificação da primeira experiência hipervalorizada e aquando da segunda
alta, já sabem que o sentimento de força com que saem é efémero e que é 
com eles próprios que se vão confrontar, despidos de parte da omnipotência
anterior».

Por tudo o que foi exposto, consideramos que na selecção da amostra
para os estudos de caso e no fito de homogeneizar as características de partida
dos toxicodependentes no momento de adesão ao Programa Vida Emprego e na
inserção profissional, estes devem contar no seu percurso de consumo com uma
ou mais tentativas de reabilitação, uma vez que, como se viu, as recaídas fazem
parte do processo de recuperação.

O tratamento da toxicodependência implica a passagem por duas fases.
Na primeira, a desabituação ou desmame que implica a paragem do consumo 
da substância psicoactiva, acarreta sofrimento físico e psíquico agudo provoca-
dos pela síndroma de privação e carece de apoio psicofarmacológico57. Numa
segunda fase coloca-se o problema do reaprender a estar sem drogas e encon-
trar outros interesses e prazeres, a partir da reorganização pessoal e social.

A falta de preparação dos sistemas sociais para a compreensão deste
fenómeno, das suas idiossincrasias e o confronto sistemático com a falta de
resultados, produz efeitos na construção e reforço das representações negativas
sobre estes indivíduos.
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56 As intervenções terapêuticas incluem a dimensão médica, psicológica e social.
57 Há modelos que não utilizam qualquer tipo de medicação fazendo a ressaca a frio. Os mode-

los protagonizados pelo estado (IDT) utilizam medicação para atenuar o sofrimento.



A implicação das instituições nos processos de mudança é uma compo-
nente da intervenção nos sistemas que se deve valorizar. A mobilização e prepa-
ração das instituições de contexto58 para lidarem com situações de evolução
positiva, de transformação dos quadros disfuncionais do passado, pode facilitar 
o desenvolvimento e manutenção de percursos de inserção sustentados.

As actividades de formação e a obtenção de um emprego proporcio-
nam contextos de socialização facilitadores de apropriação de sistemas rela-
cionais. A formação profissional dirigida a toxicodependentes em tratamento
assume uma importância fulcral na criação de condições objectivas e subjectivas
para que a integração em meio laboral seja bem sucedida.

Neste estádio, o emprego surge como uma dimensão obrigatória.
A aquisição e manutenção de um emprego representam neste contexto um fac-
tor desencadeador de mecanismos internos de valorização pessoal, de melhoria
da autoestima e do autoconceito.Ter um emprego representa a possibilidade de
aceder a um conjunto de bens, aumentando o grau de autonomia e de liberdade.
Igualmente o local de trabalho funciona como um elemento facilitador dos pro-
cessos de socialização, proporcionando um conjunto de experiências sociais e
relacionais, fundamentais ao desenvolvimento dos indivíduos e dos sistemas.
A obtenção de um emprego representa uma forma de conseguir o rendimento
necessário para o sustento da família, mas também uma forma de realização pes-
soal, de reforço de auto-estima, de contacto social, de aprendizagens e treinos
relacionais, de um conjunto de vivências que no seu todo garantem a integração
do indivíduo, participante activo e útil na vida em sociedade.

A reinserção social afigura-se fundamental no processo de tratamento.
Enquanto forma de prevenção da recaída, permite ao indivíduo perspectivar-se
no futuro e é uma etapa basilar na aquisição e reaquisição de aptidões sociais,
pessoais e profissionais.

É difícil afirmar quando é que o indivíduo que teve um percurso de
toxicodependência está curado. Efectivamente até existem modelos de trata-
mento que consideram que não existe cura em toxicodependência. Um indiví-
duo toxicodependente está sempre em tratamento, nunca deixa de ser toxico-
dependente59.

Indivíduos com percursos de uso, abuso e dependência de drogas que
no quadro do tratamento assumem a responsabilidade de um contrato de traba-
lho, sem abandonos e em abstinência de consumos, parece legitimo afirmar que
conseguiram ultrapassar a sua situação de dependência. À semelhança das outras
pessoas, estão sempre a construir o caminho que os manterá integrados, numa
sociedade com quadros normativos e socioculturais próprios, onde se exercem
direitos e deveres de cidadania e onde o uso de substâncias ilícitas é penalizado
legal e socialmente.
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58 Por instituições de contexto entende-se, entre outras, a família, escola, organizações, serviços
públicos, centros de saúde.

59 No modelo terapêutico Minnesota, também conhecido pelo modelo dos doze passos entende-
-se que os toxicodependentes são-no para toda a vida.





Capítulo III

Integração Social





Pensar o fenómeno da toxicodependência sem contemplar a integração
social traduz uma abordagem parcelar, que não reflecte as reais preocupações
teóricas e estratégicas do paradigma em torno do uso e abuso de drogas.

A toxicodependência, pelas dinâmicas e práticas sociais que envolve,
afasta os indivíduos consumidores dos padrões de vida comummente aceites 
nas sociedades em geral e na sociedade portuguesa em particular. Os processos
de tratamentos não estão completos se não estiver contemplada a vertente da
reintegração social e, como iremos ver, a reparametrização das rotinas quotidia-
nas dos indivíduos em tratamento. Esta reparametrização também deve ocorrer
ao nível dos sistemas sociais, das instituições, de forma a enquadrar, dar consis-
tência e sequência às mudanças individuais operadas.

Sendo a integração social uma questão incontornável no âmbito da 
toxicodependência pretende-se dar um enfoque mais aprofundado a este con-
ceito, procurando caracterizar e conhecer melhor os seus componentes, as suas
dinâmicas.

Pena Pires (1999) refere-se à integração social, no plano dos indiví-
duos como a forma como estes são incorporados num espaço social comum e,
a um nível macro, o modo como são compatibilizados os diferentes subsistemas
sociais. Considerando que a integração social se prende com uma questão de
ordem, esta é fruto das articulações entre a parte e o todo, que se traduzem
numa padronização da vida social, na aceitação e interiorização dos padrões
vigentes em determinado contexto, e na sua reprodução.

Anthony Giddens (1989) procurou explicar os mecanismos de funciona-
mento dos sistemas sociais, os factores subjacentes à integração social e à inte-
gração sistémica. Considera que toda a acção se desenrola e está enquadrada
por um determinado contexto espácio-temporal, que quando repetido confere
coerência e adequação às dinâmicas sociais e organiza a acção.

Giddens, na teoria da dualidade da estrutura, confere um papel deter-
minante à estrutura social, na ordem e na dinâmica social, que permite a existên-
cia de práticas sociais e é, simultaneamente, o produto dessas práticas sociais.
Entendida como uma ordem virtual, instanciada nas práticas e presente enquanto
traço de memória que se mantém no tempo, a estrutura social na sua função
normativa e coerciva, assume um papel ora constrangedor ora facilitador da
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acção60. Nesta acção nem sempre está subjacente uma intenção consciente,
reflectida e elaborada. Os actores limitam-se, natural e rotineiramente, a repeti-
-las no tempo, sem antecipar as consequências das próprias acções. Por outras
palavras, as acções humanas em situação de co-presença são recursivas, recriadas
continuamente pelos actores sociais, na maioria das vezes reflexivamente, sem
uma intenção consciente para a acção. Esta reflexibilidade é um processo que
adquire um carácter rotineiro, por força de uma motivação inconsciente, dando
continuidade à acção, que os actores exibem e esperam dos outros.

A integração social não pode ser analisada isolada do contexto e do
enquadramento social, uma vez que se reporta sempre a uma determinada
ordem social. Os indivíduos toxicodependentes podem estar, e na maioria das
vezes estão, integrados num contexto social associado a uma esfera de práti-
cas sociais à margem da norma e da lei. Os contextos de vida das situações 
de toxicodependência têm uma ordem própria, regras, rituais, rotinas, papéis e
«status definidos», funções normativa e coerciva. Na essência, os cenários de
interacção social diferem ao nível dos quadros socioculturais e normativos de
referência.

O conceito de rotinização, baseado na consciência prática, acaba por
vincular os indivíduos e os sistemas a determinados quadros referenciais e de
funcionamento. Giddens (1989) entende a rotina como a continuidade da per-
sonalidade do agente, aquilo em que o agente se torna. Este funcionamento é
portador de elementos securizantes que transmitem a segurança do conhecido,
permitem a organização das sociedades, configurando um factor tranquilizador
na vida dos agentes. O domínio e a identificação com determinadas práticas e
rotinas conduzem ao que Giddens chama de segurança ontológica, factor que
condiciona a mudança e a integração em contextos diferentes61.

As instituições são apresentadas por Giddens como sistemas de práti-
cas com maior extensão espácio-temporal e que, por poderem ter um maior
domínio sobre as regras e os recursos, apresentam uma maior capacidade para
produzir mudanças. Aqui o poder aparece não como um recurso em si mesmo
ou como tipos de conduta específicos, mas como a acção que dispõe de recur-
sos e meios, através dos quais as relações transformadoras são incorporadas nas
práticas sociais. As regras e os recursos estão na base da produção e reprodu-
ção social e são, simultaneamente, os meios de produção e de reprodução dos
sistemas sociais.

A regularidade dos sistemas sociais decorre da incorporação ao nível
simbólico e normativo das rotinas quotidianas, que conduz por um lado à 
reprodução dessas práticas e por outro à expectativa que os outros também 
o façam.
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60 O papel da estrutura social é constrangedor porque, sendo normativa, a estrutura limita
determinadas práticas sociais. Pela mesma razão enquadra e permite outras.

61 Esta asserção aplica-se a todos os contextos sociais. Sejam contextos com maior represen-
tação e por isso mais conotados com a norma ou contextos menos representativos como
por exemplo os contextos de marginalidade e delinquência, contextos de pobreza, contextos
excêntricos.



Pena Pires (1999, p. 35) define integração social como «os modos de
incorporação dos actores individuais em novos quadros de interacção, em con-
sequência de episódios de mudança social e de deslocamentos intra-sistema 
de ordem, ciclos geracionais ou mobilidade social, ou inter-sistemas de ordem
(migrações).» Entende estes modos como processos em que «os actores parti-
cipam activa e motivadamente, com histórias diferenciadas e poderes desiguais,
accionando, reproduzindo ou transformando os sistemas de regras sociais estru-
turadores da interacção, de forma a reparametrizarem a sua inclusão na ordem
interactiva». Esta reparametrização acontece em momentos e situações críticas,
onde a regularidade e a rotinização das práticas sociais são total ou parcialmente
abaladas. Uma fase de adaptação, negociação e aceitação na nova ordem social,
surge como elemento que acompanha o processo de socialização, com reper-
cussões ao nível da personalidade dos actores, como resultado de quadros e
estruturas normativas diferentes.

É possível concretizar o que se acaba de referir na realidade dos indiví-
duos toxicodependentes em tratamento. Estes processos implicam momentos 
e situações críticas, onde se dão as rupturas com as práticas sociais rotinizadas 
e regularizadas. O processo de tratamento traduz-se, para o toxicodependente,
na reparametrização de práticas sociais numa nova ordem de funcionamento,
onde o uso e abuso de drogas não é aceite. Os reflexos ao nível da personali-
dade dos actores implicam um quadro de preparação que passa pela negociação,
adaptação e aceitação dos novos modos de vida, que têm que ter em conta a
história reificada e a incorporada, a incerteza e indeterminação do próprio pro-
cesso de integração.

Referindo Bordieu, Pena Pires (1999) adianta que a reparametrização
nos processos de integração social, pode ser parcialmente induzida pelas conse-
quências da acção estratégica de macroactores, que consigam traduzir os proble-
mas de vários microactores num problema colectivo. Assim, pode evidenciar-se 
a necessidade de preparar a macroestrutura para as produções em curso. Con-
comitante com o processo de mobilidade dos actores, neste caso dos toxicode-
pendentes, as instituições devem criar mecanismos de adaptação a uma nova
ordem, que sejam facilitadores dos processos de inclusão. Afigura-se fundamental
que quem tem a capacidade e o poder de produzir mudanças, percepcione e
assuma os problemas colocados pela integração social como tal e, fundamental-
mente, deseje intervir no sentido de inverter os ciclos de desintegração. Para
este efeito importa dotar estes agentes de informação, conhecimentos e compe-
tências operacionais, para uma adequada identificação dos problemas e das solu-
ções, assim como de capacidade de acção estratégica e de mobilização de recur-
sos materiais e/ou organizacionais.

A integração sistémica entendida como a relação entre subsistemas
num tempo e espaço mais alargado, fora de condições de co-presença62, repre-
senta o receptáculo dos impactos das transformações decorrentes dos proces-
sos de integração social. As transformações sociais operadas geram realidades
diferentes com outro tipo de disfunções, de situações de inconsistência sisté-
mica, as quais colocam novos desafios de mobilidade, por via de uma redefinição
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e reorientação de regras, que por sua vez originam novas situações de disjun-
ções. As realidades dos sistemas sociais estão em permanente evolução e, nesta
medida, as novas disfunções que delas resultam requerem diferentes soluções
operativas, integradas, direccionadas ao todo e à parte, que resultem de uma
correcta interpretação do problema. A integração sistémica passa em grande
parte pela gestão desta variabilidade sistémica63 e pela integração de situações
que envolvem incoerências socioculturais no plano simbólico, incompatibilidades
funcionais no plano organizacional e disjunções entre aqueles dois planos.

No âmbito da integração social e ao nível da intervenção junto de acto-
res em situação de desintegração, podem distinguir-se dois níveis de acção, um
mais global e preventivo, outro mais reparador. Do ponto de vista de Robert
Castel (2001), a intervenção mais global e de grande alcance procura conseguir
grandes equilíbrios e homogeneizar a sociedade a partir do centro. Procura-se
garantir a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento dos serviços de pro-
tecção social com vista à coesão social, assegurando o acesso de todos aos ser-
viços públicos e à instrução.

O caminho parece basear-se numa lógica onde a intervenção tenha em
conta as causas efectivamente associadas a estes fenómenos, procurando estra-
tégias globais, que contemplem as diversas dimensões da realidade dos actores 
e dos sistemas sociais e que actuem estruturalmente nos problemas dos indiví-
duos e das sociedades.

O desenvolvimento societal, sustentado e harmonioso, o conceito de
cidadania e de direitos dos cidadãos, a igualdade de oportunidades, a co-respon-
sabilidade do estado e da sociedade civil64, a valorização do papel transformador
e reparametrizador das instituições, impelem à reorientação e concertação de
políticas sociais, económicas e ambientais. O desenvolvimento dos indivíduos e
das sociedades, a promoção da saúde e bem-estar e a integração social, passam
por promover a autonomia e independência dos indivíduos, para que possam
tomar decisões de acordo com desejos, valores e crenças próprias.

Numa óptica reparadora, as medidas de inserção surgem quando as
medidas de grande alcance falharam. Face a défices de integração, obedecem a
uma lógica de discriminação positiva, desenvolvem estratégias adequadas ao pro-
blema concreto identificado como tal, num grupo alvo determinado, procurando
deste modo superar as dificuldades diagnosticadas e restabelecer o equilíbrio.
Para este efeito recorre a metodologias de acção diferenciadas, numa lógica de
negociação e de contratualização, onde se reconhece o direito dos agentes a
decidirem sobre o seu futuro.

A orientação de base tem uma dupla incidência, na acção directa nas
causas dos problemas e na concepção de respostas eficazes às situações de
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63 A variabilidade sistémica tem origem nas mudanças que vão sendo operadas, nas inovações
intencionais que visam a melhoria dos sistemas, no desenvolvimento e introdução de novos
conhecimentos e tecnologias, nos pequenos desvios de interpretação das regras, nos actos
acidentais ou erros.

64 A sociedade civil surge como um parceiro de grande importância na implementação de res-
postas junto das populações desfavorecidas.



exclusão65. As políticas estruturais de médio alcance, ao nível do emprego, da
habitação, da educação, da protecção social, e outras, podem representar uma
orientação positiva e eficaz no combate à exclusão social66. Ao serem criadas
condições de base fundamentais à integração favorece-se o desenvolvimento glo-
bal, nas suas várias dimensões, consolidando-se progressivamente os percursos
individuais e a sustentabilidade de outras estratégias67.

A dimensão emprego é decisiva na vida em sociedade, não só enquanto
forma de acesso a um rendimento, mas também como base de estabelecimento
de projectos de vida, de definição de identidade social e de construção de redes
de sociabilidade. A obtenção e manutenção de um emprego digno constituem
uma peça fundamental no puzzle da integração social dos toxicodependentes em
tratamento. Ter um emprego significa conseguir o rendimento necessário para 
o sustento do próprio e da família, mas também, e não menos importante, um
meio de realização pessoal, de reforço de auto-estima, de contacto social, de
aprendizagens e treinos relacionais, de um conjunto de vivências que no seu
todo contribuem para a estabilidade pessoal e familiar dos indivíduos, enquanto
participantes activos e úteis na vida em sociedade.

A reparametrização das rotinas e dos quadros de referências dos indiví-
duos que, por força da sua condição de desempregados ou excluídos, estiveram
afastados do meio de socialização que representa o local de trabalho e o exercí-
cio de uma profissão, é um processo complexo e moroso, que passa pela reaqui-
sição de competências pessoais, sociais, profissionais e de cidadania. Esta situação
assume contornos ainda mais complexos quando estamos na presença de grupos
desfavorecidos marginais68 onde se incluem os toxicodependentes. Trata-se de
uma categoria de pessoas em ruptura radical com os referenciais sociais e cultu-
rais, fortemente estigmatizada que, por isso, se comportam de forma defensiva
evitando qualquer aproximação às estruturas de apoio institucional69.

Luís Capucha (1999) defende que não existe um modelo único de inser-
ção socioprofissional aplicável a todas situações de pobreza e de exclusão social.
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65 É no sistema social e nas instituições que o compõem que se encontram alguns dos primeiros
factores institucionais de exclusão social. A título de exemplo podemos referir a Escola, insti-
tuição que por vezes parece não desempenhar adequadamente o seu papel de protagonista
no desenvolvimento pessoal e social das crianças e jovens, não promovendo espaços educati-
vos atractivos onde os alunos se sintam bem e valorizados e, simultaneamente, não respon-
dendo às necessidades dos alunos e das famílias. O abandono escolar, situação muito preo-
cupante no nosso país, representa um dos primeiros factores a contribuir para a exclusão
social, pois por não se conseguirem adquirir as certificações mínimas começam a desenhar-se
percursos profissionais de exclusão.

66 Castel (2000).
67 Só garantindo que as necessidades básicas estão asseguradas se podem trabalhar questões de

emprego e formação.
68 No grupo dos desfavorecidos Luís Capucha (1999) categoriza vários sub-grupos com caracte-

rísticas semelhantes.
69 Nesta categoria incluem-se reclusos, prostitutas, toxicodependentes, sem-abrigo que, de acordo

com os autores, carecem de medidas de qualificação profissional, de reaprender a viver em
sociedade, de readquirir hábitos e regras de vida e de convivência social. As medidas de tran-
sição em emprego protegido são uma estratégia a considerar na inserção destas pessoas.



Os modelos devem ser adaptados às características específicas dos contextos de
intervenção e das populações desfavorecidas. A qualidade da intervenção e a
adequação às reais necessidades estão associadas a um diagnóstico completo e
preciso da realidade social. Por seu lado, a sustentabilidade da intervenção e dos
percursos de inserção decorre de uma abordagem de carácter sistémico e multi-
dimensional, onde se estabelecem e desenvolvem parcerias, numa lógica de tra-
balho em rede, comunitário e de desenvolvimento local. É ainda referida a neces-
sidade de conciliar os interesses dos actores com a intervenção em curso. O
indivíduo deve ser entendido como um todo, com necessidades diversas que
carecem de uma intervenção integrada e sustentada, que lhe permitam introdu-
zir alterações estruturais na sua vida, consistentes e duradouras.
A adesão dos interessados é um factor que deve estar presente.

No capítulo seguinte vamos descrever e aprofundar as dimensões de
um Programa de apoio à contratação de toxicodependentes em fase final de tra-
tamento. Como veremos, a abordagem preconizada na operacionalização deste
Programa procura actuar e reparametrizar os quadros de referência e as rotinas
dos agentes envolvidos, os indivíduos toxicodependentes em tratamento e as
entidades empregadoras.
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Capítulo IV

Mediação – Programa 
Vida Emprego





Conforme já foi referido, há um profundo trabalho a desenvolver junto
dos indivíduos toxicodependentes em ordem a prepará-los para enfrentar um
contexto e uma rotinização quotidiana diversos daquele em que estiveram inte-
grados no período de toxicodependência. Tendo em vista a interacção na nova
ordem social, há que corrigir a situação objectiva e simbólica de falta de condi-
ções de empregabilidade.

Indivíduos com histórias de vida de consumos problemáticos e com
acumulação de fracassos e frustrações encaram as mudanças e as oportunidades
com desconfiança e insegurança. Vêm reforçar este sentimento as experiências
profissionais por que passaram durante o período de dependência, quando as
tiveram, que, por norma, eram situações de grande precariedade, sem condições
e clandestinas. Com um défice de competências para a empregabilidade, uma
auto-estima e auto-conceito baixos, julgam-se incapazes de alterar as rotinas
quotidianas, tendo em conta que têm a consciência da imagem que provocam
nas instituições. Há um conjunto de outros factores que reforçam esta percep-
ção, nomeadamente as reduzidas habilitações escolares e qualificações profissio-
nais decorrentes do insucesso e abandono escolar, o distanciamento das insti-
tuições de formação, as precárias condições de saúde, com reflexos na imagem
física, a ausência de experiência e de curriculum profissional e a pertença a gru-
pos sociais desfavorecidos com condições de vida precárias70.

Estes e outros factores condicionam os processos de mudança. É com
este quadro que se tem de romper e para isso é necessário actuar articulada-
mente a montante e a jusante dos percursos de reabilitação, junto dos toxicode-
pendentes, nos processos de tratamento, nos empregadores e nas instituições.

A mediação aparece aqui como uma estratégia negocial de adequação
das partes em presença que não conseguem atingir sozinhos uma plataforma
comum, facilitadora do entendimento e da interacção. Operacionalizar o con-
ceito de mediação nos processos de integração socioprofissional dos toxico-
dependentes passa por promover o desenvolvimento de estratégias integradas
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70 O desfavorecimento geracional é uma realidade social. A situação de desfavorecimento passa
de pais para filhos e herda-se da família a auto-imagem negativa e o fatalismo da condição
social. São situações muito difíceis de inverter uma vez que têm logo na origem situações de
não integração.



de actuação em cada um dos agentes e na relação entre eles. É no quadro da
mediação que se equacionam os aspectos psicossociais das toxicodependências 
e se procura inverter o peso dos factores de ordem subjectiva. Os preconceitos
e tabus face ao fenómeno da toxicodependência constituem um forte entrave ao
surgimento de oportunidades e às possibilidades de integração.

As situações de toxicodependência, enquanto processos graduais de
degradação dos indivíduos e subsistemas, acarretam a diminuição e perda de
capacidades pessoais e relacionais, por norma acompanhadas de abandono esco-
lar ou laboral, que se traduzem numa incapacidade por parte dos toxicodepen-
dentes em interagirem nos sistemas sociais e de assumirem responsabilidades
enquanto actores num espaço societal. A maioria dos toxicodependentes apre-
senta uma efectiva dificuldade em cumprir regras e horários, em lidar com a
autoridade e a disciplina, em concentrar-se nas tarefas, em assumir responsabi-
lidades. Acresce a estes factores a necessidade compulsiva de consumir drogas 
e outras manifestações que no seu conjunto são incompatíveis com o exercício
dos direitos e deveres de cidadania e em particular com o exercício de uma 
actividade laboral. Quanto maior for este hiato71 maiores proporções assume 
a ruptura com os sistemas sociais e mais complexa se torna a possibilidade de
inverter a situação.

O papel da mediação passa por inverter o comportamento defensivo
dos toxicodependentes em tratamento, fruto da experiência de modos de vida
marginais e da recusa do valor trabalho, da falta de informação sobre oportuni-
dades de emprego e formação e da acomodação à situação.Assim, o trabalho de
mediação deve contribuir para criar condições de empregabilidade, ao acompa-
nhar o percurso de inserção, no apoio, na aquisição e desenvolvimento de ferra-
mentas de valorização pessoal, social e profissional, que esbatam o sentimento
de insegurança e promovam um comportamento e uma atitude positiva, de pro-
gressiva confiança em si e nos outros.

A mediação surge como um instrumento facilitador e potenciador do
sucesso de outros objectivos específicos: as terapias, o restabelecimento dos
laços familiares, a criação de condições habitacionais, os cuidados de saúde.
O acompanhamento na adaptação ao contexto de trabalho, a aquisição de com-
petências pessoais e sociais com vista ao relacionamento interpessoal com cole-
gas e chefias, constituem acções que se enquadram no domínio da mediação.
Este apoio de retaguarda é suficientemente abrangente e prevê o recurso a
estruturas de apoio diversas, de forma a suprir necessidades e facilitar o acesso
à qualificação e a empregos qualificantes.

Os sistemas sociais de enquadramento, nomeadamente as organizações
empregadoras, carecem de acompanhamento e intervenção continuada, tendo
em vista uma atitude menos preconceituosa em relação à toxicodependência e a
potenciação das experiências de inserção profissional. Coloca-se um enfoque na
preparação e na sensibilização das organizações para a realidade com que se vão
confrontar, e para o papel que podem desempenhar como condicionante central
no percurso de integração dos toxicodependentes.
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71 Conforme vimos no capítulo II, quanto maior for o período de dependência maior é a degra-
dação pessoal e também maior é o esforço na recuperação.



No decorrer da realização das entrevistas no âmbito do trabalho empí-
rico foi possível verificar que a atitude preconceituosa dos empregadores pode
conduzir à discriminação negativa mas também à excessiva protecção do traba-
lhador apoiado, concorrendo nas duas situações para a formação de um estigma
junto destes trabalhadores, que não é positivo nem complementa o trabalho téc-
nico e terapêutico desenvolvido em sede de tratamento e no âmbito da própria
mediação.

Há um conjunto de princípios e conceitos que devem ser apropriados
pelas organizações no seu todo, pelas chefias e pelos restantes trabalhadores,
com vista a introduzir alterações nas representações e preconceitos existentes
sobre os toxicodependentes, tornando mais profícuo o trabalho em parceria.

Na maioria dos casos, para um toxicodependente em tratamento con-
seguir e manter um emprego é um objectivo demasiado ambicioso, com riscos 
e vicissitudes que os empregadores nem sempre estão na disposição de com-
preender.

Para Luís Capucha (1999), as medidas de transição em emprego prote-
gido são uma estratégia facilitadora da inserção socioprofissional que contornam
estes obstáculos. Estas medidas têm efeitos directamente junto dos toxicode-
pendentes que delas beneficiam e junto dos empregadores. As inserções em
meio laboral constituem uma oportunidade para demonstrar as capacidades
efectivas destes indivíduos e inverter progressivamente as crenças em torno
deste grupo, obrigando a alguma distância crítica e aceitando que a alteração da
situação também é da responsabilidade do sistema laboral.

Em Portugal, uma parte significativa dos percursos de inserção profis-
sional de toxicodependentes faz-se com recurso a um programa de apoio à con-
tratação de toxicodependentes em fase final de tratamento, o Programa Vida
Emprego72. Trata-se de um Programa que faz parte do quadro das medidas acti-
vas de emprego e formação preconizadas pelo XIII Governo Constitucional e
que «visa potenciar a reinserção social e profissional de toxicodependentes,
como parte integrante e fundamental do processo de tratamento»73.

O Programa Vida Emprego é a tradução operativa do conceito de
mediação e conta com um conjunto de medidas substantivas de apoio à con-
tratação de toxicodependentes em fase final de tratamento. Representa uma
estratégia de mediação que faz a ponte entre os sistemas do tratamento e do
emprego e constitui o objecto empírico do presente estudo. Como já se viu,
entende-se que não é procedente actuar separadamente sobre estas duas
dimensões, de um lado a toxicodependência e os toxicodependentes e do outro
o emprego e os empregadores, mas na relação que se estabelece entre eles e a
benefício de ambos74. Importa estabelecer as articulações institucionais entre os
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72 O Programa Vida Emprego foi criado ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros 
n.o 136/98, de 4 de Dezembro.

73 Este objectivo vem enunciado na Resolução do Conselho de Ministros que cria o Programa.
74 É importante que quer os toxicodependentes quer os empregadores retirem mais valias do

benefício do Programa.



intervenientes e assegurar que as partes estão preparadas para se envolverem
nesta dinâmica.

Os destinatários directos do Programa são os toxicodependentes que
tenham estado ou estejam integrados em processos de tratamento75 e que, devi-
damente enquadrados pela entidade responsável pelo tratamento, estejam ates-
tadamente76 em condições de beneficiar do Programa.

O Programa Vida Emprego também funciona como plataforma e pólo
dinamizador de outras respostas na área da integração socioprofissional de toxi-
codependentes, inventariando os recursos passíveis de constituírem resposta,
nomeadamente as medidas gerais do Instituto de Emprego e Formação Profissio-
nal, bem como outras respostas na área da formação e emprego de outras enti-
dades públicas ou privadas.

Esgotadas as possibilidades de integração correntes, o Programa Vida
Emprego dispõe de um conjunto de medidas específicas de apoio à integração
sócio-profissional. Estas medidas específicas traduzem-se na comparticipação dos
encargos decorrentes da contratação, e no acompanhamento técnico da imple-
mentação das medidas, actuando directamente sobre os factores de risco asso-
ciados às recaídas e ligados ao acesso ao emprego.

Constituem as medidas específicas de apoio:

1. A «Mediação para a formação e emprego», enquanto medida estratégica do
Programa, traduz-se no apoio à contratação de técnicos mediadores77, por
parte das instituições de tratamento, para desenvolverem todo o trabalho de
mediação atrás explicitado. Com responsabilidades no desenvolvimento das
dinâmicas entre as estruturas de tratamento e as estruturas empregadoras,
os mediadores procedem ao acompanhamento personalizado dos utentes em
todas as fases do seu percurso de inserção – motivação, avaliação/balanço de
competências, selecção do local de trabalho, acompanhamento efectivo da
integração no local de trabalho, resolução de conflitos, entre outras acções
decorrentes dos processos de integração.

O apoio financeiro concedido à entidade de tratamento contratante é de 1,5
salários mínimos nacionais78, acrescido de despesas de segurança social e de
comparticipação nas despesas de deslocação e de material de expediente e
de secretaria.
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75 Não importa o tipo de tratamento por que passaram os toxicodependentes, desde que as
entidades estejam licenciadas pelo estado e autorizadas a funcionar.

76 A entidade de tratamento, através do terapeuta que acompanha o toxicodependente, declara
formalmente que este se encontra em condições, do ponto de vista da paragem dos consu-
mos, psicossocial e motivacional, de iniciar um percurso de inserção profissional, comprome-
tendo-se simultaneamente em assegurar o acompanhamento de retaguarda.

77 Os requisitos curriculares para a contratação destes mediadores são possuir licenciatura em
área compatível, curso técnico profissional adequado e/ou experiência profissional na área.

78 A entidade de tratamento é livre de praticar valores salariais superiores, de acordo com o
valor que entende ser justo.



Esta medida estratégica pretendia promover a criação do lugar de mediador
para a formação e o emprego, nos quadros de pessoal das entidades de trata-
mento. Desta forma esta vertente de intervenção seria incorporada nas activi-
dades e objectivos da instituição e seria desenvolvida para além do Programa.
Este objectivo foi alcançado junto das entidades privadas de tratamento. Junto
das entidades públicas verificaram-se muitas resistências, nomeadamente for-
mais, que nunca conseguiram uma solução estável, tendo recorrido a soluções
de contratação alternativas precárias79.

2. O «Estágio de integração socioprofissional» é uma medida específica que
apoia a formação prática remunerada, a decorrer em contexto real de traba-
lho. As entidades empregadoras são apoiadas através da comparticipação das
despesas com os orientadores de estágio, no valor de duas vezes o salário
mínimo nacional por orientador80 e com os tutores81 no valor de 20% do
salário mínimo nacional. Esta medida apoia financeiramente o pagamento do
vencimento dos estagiários no valor de um salário mínimo nacional, responsa-
biliza-se pelo pagamento de seguro de acidentes de trabalho, subsídio de ali-
mentação, despesas acrescidas de transporte e subsídio de alojamento. Esta
medida tem a duração de nove meses podendo, em casos especiais e devida-
mente fundamentados, ser alargada até aos doze meses.

3. A medida «Apoio ao emprego» traduz-se no apoio à contratação ao abrigo
de um contrato de trabalho a prazo. O apoio mensal, por um período de dois
anos, traduz-se em 80% do valor do salário mínimo nacional, acrescido do
valor da segurança social correspondente à comparticipação do trabalhador 
e 80% do valor da comparticipação da entidade empregadora.

4. Através do «Prémio de integração» apoia-se a contratação ao abrigo de um
contrato de trabalho sem termo. As entidades empregadoras recebem, por
cada posto de trabalho criado82, um subsídio destinado à remuneração dos
trabalhadores admitidos, no valor de doze vezes o salário mínimo nacional 
e respectivos encargos sociais.

5. O «Apoio ao auto-emprego» consiste na comparticipação nas despesas de
investimento, início da actividade e despesas iniciais de funcionamento de uni-
dades empresariais que, independentemente do seu estatuto jurídico, sejam
promovidas por toxicodependentes em fase final de tratamento, devidamente
enquadrados pelas entidades de tratamento.

As medidas específicas previstas no PVE podem suceder-se, permitindo
a mobilidade de medida para medida. Numa sequência de inserção um indivíduo
pode começar por beneficiar da medida estágio de integração83 e terminado o
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79 Quartenaire Portugal (2005).
80 Podem ter sob sua responsabilidade entre 6 a 12 estagiários.
81 Os tutores acompanham o toxicodependente no contexto profissional e têm como missão

ensiná-los a desempenhar as funções para que foram contratados.
82 A entidade empregadora compromete-se a manter o posto de trabalho por um período

mínimo de quatro anos.
83 O beneficiário do PVE, na óptica de que o trabalho do mediador não se deve restringir às

medidas do PVE, pode já ter beneficiado de outras medidas gerais do IEFP.



período de apoio transitar para a medida apoio ao emprego e assim sucessiva-
mente. O Programa impõe algumas restrições a esta mobilidade nomeadamente,
não permitindo que se acumulem as mesmas medidas para os mesmos indiví-
duos e determinando que não se verifique a ocupação dos mesmos postos de
trabalho por beneficiários sucessivos. Igualmente não é permitida a substituição
de postos de trabalho existentes por beneficiários do PVE.

No que diz respeito à operacionalização desta abordagem e à gestão
operativa dos financiamentos, a Resolução de Conselho de Ministros que cria o
PVE, atribui a responsabilidade da coordenação ao então Coordenador Nacional
do Projecto VIDA, actualmente ao Presidente do Conselho de Administração do
Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT)84 e ao Presidente do Instituto
de Emprego e de Formação Profissional (IEFP).

Este modelo de gestão pretende conciliar a experiência administrativa 
e financeira do IEFP, assim como a sua credibilidade junto do subsistema dos
empregadores, com o lado da toxicodependência e do agora IDT85 possuidor de
experiência na problemática da droga e o aporte técnico neste domínio, assim
como a articulação directa com o subsistema das estruturas do tratamento,
actualmente sob a sua tutela86.

De acordo com o Estudo de Avaliação do Programa Vida Emprego87,
a coordenação conjunta parece não ter resultado, ou melhor, não ter sido assu-
mida por uma das partes.Tendo em conta a informação disponibilizada por este
estudo, a intervenção do IDT na coordenação e acompanhamento do Programa
está muito aquém do inicialmente previsto e conceptualizado. O IDT parece 
ter-se demitido das suas funções e responsabilidades, com efeitos seguramente
empobrecedores na qualidade técnico-científica das respostas desenvolvidas.

Quanto ao financiamento do PVE os custos de funcionamento e dos
apoios concedidos no âmbito das medidas específicas são imputados ao orça-
mento do IEFP, recorrendo este, mediante candidatura, a fundos comunitários,
nomeadamente ao Programa Operacional do Emprego Formação e Desenvolvi-
mento Social (POEFDS).

A nível territorial o PVE estrutura-se em torno de cinco Agências
Regionais – Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve – responsá-
veis por desenvolver, coordenar e dinamizar o Programa. São elas que consti-
tuem a referência na mediação entre o tratamento e o emprego. Compete-lhes,
no âmbito desta mediação, desenvolver acções junto dos subsistemas, parceiros
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84 Importa referir que do lado das toxicodependências, tem-se assistido a várias alterações orgâ-
nicas, inclusivamente de tutela ministerial. Do lado do IEFP tem havido alguma estabilidade.

85 Actualmente o IDT é responsável por todos os serviços na área da toxicodependência, o que
não acontecia com o Coordenador Nacional do Projecto VIDA, na altura da criação do PVE.
Esta evolução parece representar à partida uma mais valia do ponto de vista estratégico, na
implementação do Programa.

86 O Instituto da Droga e da Toxicodependência resulta de uma recente fusão de serviços, abar-
cando neste momento todas as áreas de intervenção em toxicodependência, nomeadamente 
a área do tratamento.

87 Quartenaire Portugal (2005).



estratégicos na implementação de acções no domínio da reinserção. Assumem 
o protagonismo do Programa, sendo para o efeito dotadas de um grande con-
junto de competências e de grande autonomia, ainda maior desde que a estru-
tura de coordenação bicéfala deixou de funcionar como tal, com a omissão de
uma das partes.

No âmbito da presente tese optámos por desenvolver o estudo empí-
rico na área da Agência Regional do Programa Vida Emprego de Lisboa e Vale do
Tejo, por razões de proximidade geográfica, facilidade de consulta de processos 
e realização de entrevistas.

De acordo com as entidades responsáveis, o Programa tem-se revelado
fundamental ao processo de inserção dos toxicodependentes, traduzindo-se
numa resposta que pode garantir o sucesso do investimento feito nas fases 
anteriores de tratamento88. A possibilidade de beneficiar de um programa de
inserção deste género funciona como um complemento chave no processo de
tratamento, permitindo aos técnicos das instituições de saúde perspectivar inter-
venções e projectos de recuperação integrados, conducentes a resultados mais
consolidados e satisfatórios.

O quadro seguinte traduz os apoios concedidos no âmbito das medidas
específicas do Programa, desde a sua criação.

Quadro 1

Fonte: Relatórios de Actividades do IDT.

De acordo com dados oficiais, fornecidos pela estrutura de coordena-
ção89 estes números correspondem a graus de execução financeira na ordem
dos 95%, o que reflecte por um lado o excelente trabalho das estruturas ope-
rativas, mas por outro, também se constata uma grande oferta de oportunida-
des, fruto da adesão ao Programa por parte dos empregadores. O aumento do
número de apoios nas medidas apoio ao emprego e prémio de integração, medi-
das de maior comprometimento por parte das empresas, são espelho disso.
Estes níveis de execução também vêm corroborar a ideia dos responsáveis e dos
técnicos do Programa de que, se fossem dotados de maior orçamento, poderiam
efectivamente apoiar mais pessoas, uma vez que a adesão por parte do sistema
de emprego é grande.

Medidas específicas 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Estágio 343 787 869 624 572 3.195

Apoio ao emprego 50 305 652 775 746 2.528

Prémio de Integração 0 6 10 56 109 181

Apoio ao auto-emprego 6 19 20 24 25 94

Total 399 1.117 1.551 1.479 1.452 5.998

Mediação 56 75 142 105 93 471

Mediação – Programa Vida Emprego
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88 IPDT (2001),Vol. II. O processo de tratamento, como já se viu, envolve custos elevados, quer
ao nível dos indivíduos e das suas famílias, que fazem grandes esforços por suportar financei-
ramente esta situação, quer ao nível do Estado e dos custos suportados nestes processos.

89 Instituto da Droga e da Toxicodependência e Instituto de Emprego e de Formação Profissional.



O Programa estimula muito fortemente a componente da oferta de
oportunidades para a reinserção, pela via da negociação de projectos com os
empregadores, que começam por assentar na persuasão90 e no apelo ao sentido
de responsabilidade social. O modo negociado de construção dos projectos e 
o facto de serem pensados em função das necessidades do futuro trabalhador,
assegura que as condições mínimas de qualidade do emprego são cumpridas.

Ao promover o contacto com a experiência de trabalho e ao permitir 
a construção de um percurso profissional regular, a mediação assume-se como
uma vertente e um instrumento estratégico fulcral para a empregabilidade.
A forma como se estrutura a evolução do contacto com o emprego, a formação
profissional e relacional que proporciona, o acompanhamento de que beneficia o
trabalhador desde a fase de formação especial ou de estágio permite, para além
da aquisição de competências profissionais e relacionais, a recuperação da con-
fiança e da auto-estima. Trata-se de acompanhar de forma atenta e pedagógica,
o processo de transição entre uma situação de ruptura com os sistemas sociais,
com um modo de vida de exclusão e de acomodação face à dependência, para
uma progressiva aquisição de autonomia. Neste percurso estão implicados diver-
sos actores com responsabilidades distintas: o toxicodependente, os serviços de
tratamento que garantem o acompanhamento e o apoio num processo que é
complexo e relativamente prolongado e as entidades empregadoras que, sen-
tindo-se apoiadas no plano técnico, participam solidariamente no processo, com
benefícios próprios pelo alargamento do campo de recrutamento dos seus cola-
boradores.

Por fim, também cabe no papel da mediação todo um trabalho de mobi-
lidade da macroestrutura, para que as mudanças que se operam na microestru-
tura, na esfera dos indivíduos, tenham a sequência e o enquadramento potencia-
dor das aquisições conseguidas. Consegue-se deste modo criar um conjunto de
condições que garantam a eficácia e a sustentabilidade das políticas de trata-
mento da toxicodependência, levando um pouco mais longe a própria ideia de
recuperação. Deixa de se estar apenas centrado na correcção dos comporta-
mentos e das atitudes dos toxicodependentes, para se actuar na transformação,
não menos profunda, das instituições, dos agentes sociais e económicos.

Foi por via do Programa Vida Emprego que se procedeu à selecção da
amostra e se garantiu a homogeneização das condições de partida dos toxico-
dependentes, no momento de adesão ao Programa. Uma vez que o objecto de
estudo era as situações de trabalho, isolamos um grupo de indivíduos com per-
fis semelhantes, que obedeciam a características previamente definidas, como a
entidade de tratamento encaminhadora, a idade, os anos de consumo, o tipo de
drogas consumidas e a existência de recaídas prévias. Procurámos incluir casos
diversificados do ponto de vista do resultado dos percursos. Da mesma forma,
a base de dados da Agência Regional facilitou a escolha de casos de integração
em entidades empregadoras também diversificadas, pelo menos do ponto de
vista das características formais de constituição.
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90 Por exemplo, alertando o empregador para o facto de ele não conhecer o número de toxico-
dependentes que tem na sua empresa, o que não lhe permite agir, prevenindo os respectivos
efeitos, exactamente por não conhecer a incidência do fenómeno. No caso dos candidatos do
programa não apenas os conhece, como tem a garantia de que eles se trataram e são acom-
panhados pelas entidades de tratamento.



Capítulo V

Responsabilidade 
Social Organizacional 
(RSO)





Os responsáveis pela criação e implementação do Programa Vida
Emprego consideram que o contexto económico e social de lançamento do Pro-
grama foi favorável à experimentação das medidas específicas previstas. A situa-
ção de pleno emprego ou desemprego residual que caracterizou os anos de
1999 e 2000, colocou os beneficiários directos do Programa numa situação em
que não tinham que competir com outros desempregados, eventualmente em
melhores condições de conseguir os empregos disponíveis no mercado. Desde
então, como se sabe, os níveis de desemprego têm vindo a aumentar, implicando
o aparecimento de mais mão-de-obra disponível, por ventura melhor qualificada
do que os toxicodependentes em tratamento. Contudo, esta realidade não afec-
tou o desempenho do Programa, de acordo com os dados oficiais dos níveis de
execução.

O conceito de responsabilidades social surge no âmbito do papel fulcral
que as organizações têm vindo a assumir nas sociedades de hoje, na procura de
soluções para os problemas sociais emergentes e para o bem-estar geral das
populações. Parece assumir cada vez mais relevo a ideia de que depende em
grande parte da acção das organizações os níveis de desenvolvimento dos países.
As organizações do trabalho produzem a riqueza das nações, colocam à disposi-
ção dos consumidores bens e serviços, criam postos de trabalho fundamentais
para a sustentabilidade das famílias, contribuindo desta forma para a evolução
das sociedades onde se inserem.

Esta acção e este papel das organizações pode incorporar a dimensão
de responsabilidade social, ao contemplar uma maior preocupação ambiental e
social e contribuir para o desenvolvimento sustentado.

Nos dias de hoje, fruto da convergência de múltiplas variáveis, os con-
textos empresariais e as lógicas da organização do trabalho sofreram profundas
alterações. Apesar de não se terem abandonado definitivamente os modelos 
tayloristas e neotayloristas91, particularmente em Portugal, deram-se passos
importantes no sentido de ultrapassar o determinismo tecnológico da chamada
«organização científica do trabalho», onde a vertente tecnológica é priorizada
em detrimento do factor humano.

Responsabilidade Social Organizacional (RSO)
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91 No plano das teorias estes modelos já estão ultrapassados contudo as teorias não têm um
efeito imediato na realidade.



Os modelos de organização do trabalho evoluíram, tendo-se verificado
uma mudança de concepção do indivíduo enquanto trabalhador e consequente-
mente surgem modelos mais centrados na pessoa92, com estratégias e políticas
de desenvolvimento dos recursos humanos. Encara-se o trabalho e o exercício
de uma profissão não apenas como um modo de ganhar dinheiro e coloca-se a
tónica na satisfação de outras necessidades como a segurança, a saúde, o reco-
nhecimento, o enriquecimento e valorização pessoal, o estatuto social, entre
outros factores de ordem simbólica, como a cultura profissional e de empresa.

A globalização e as consequentes novas exigências de mercado tradu-
zem-se na evolução dos modos de fabrico e em reformas nos sistemas de orga-
nização do trabalho93. Aos agentes económicos, em particular às empresas, não
basta atender às variáveis estritamente financeiras, tecnológicas, comerciais e
organizacionais. Nem sequer é suficiente, como ocorria até há pouco tempo,
cuidarem das consequências sociais e ambientais decorrentes das suas práti-
cas de gestão e da actividade das organizações. «A importância que se atribui 
à variável contexto e às interacções que ocorrem em ambos os sentidos, faz da
organização parte integrante do sistema, que a impele a utilizar a qualidade social 
e ambiental como um bem em si mesmo e a integrar a responsabilidade social
como função essencial da acção da organização, como um activo económico
decisivo94.»

As mudanças nas sociedades a que se tem assistido nas últimas déca-
das95, com consequências directas na degradação ambiental, na qualidade de vida,
no desemprego e na exclusão social, suscitam novas preocupações e expectati-
vas, e contribuem para despoletar o interesse pelo estudo e reflexão sobre qual
o aporte das organizações, como parte do problema e da solução, na alteração
das consequências negativas decorrentes do desenvolvimento e da transforma-
ção global. É a partir da constatação do facto de que as organizações podem
assumir um papel na inversão destas disfunções, a nível preventivo e reparador,
que se define o campo da responsabilidade social.

Do ponto vista conceptual, consideram-se socialmente responsáveis as
organizações que se comprometem a desenvolver, numa base voluntária, mode-
los de gestão integrada96 que promovam actividades que contribuam para o
bem-estar dos trabalhadores e das comunidades onde se inserem, que revelem
preocupações ambientais criando e mantendo um ambiente mais limpo, supe-
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92 Os modelos mais centrados na valorização do papel do trabalhador receberam contributos
da evolução de outras ciências, nomeadamente a sociologia, a economia, a psicologia e a psi-
cossociologia, entre outras.

93 César Madureira (2000) – na prática estas novas formas de organização mantêm a ênfase na
esfera técnica e no lucro a curto prazo, em vez de apostarem em estruturas de produção
mais sólidas e com maior participação de todos os colaboradores.

94 Bento (2003, p. 34).
95 Temos assistido nas últimas décadas a diversas mudanças na vida em sociedade, com implica-

ções directas na vida das pessoas, particularmente ao nível de carências diversas, educacionais,
alimentares, profissionais, de saúde, de recursos de vida e por vezes de sobrevivência.

96 O que se pretende é que estas actividades estejam incorporadas na gestão da organização 
e não se traduzam em intervenções pontuais e casuísticas.



rando o estritamente exigido na letra de lei97. Também nas práticas quotidianas
de interacção com os clientes, fornecedores e outros parceiros, as empresas
socialmente responsáveis devem exigir destes o cumprimento das leis e privile-
giar a relação com aqueles que também estão formalmente comprometidos com
o conceito de responsabilidade social.

Para que se desenvolvam iniciativas enquadráveis na noção de responsa-
bilidade social, mais relevante do que a dimensão da organização98 ou o sector
de actividade em que desenvolve a sua acção, são variáveis como a inovação
organizacional, a gestão estratégica e o investimento na cultura e na ética empre-
sarial, que representam elementos facilitadores destas abordagens. «Um campo
onde essa realidade é imediatamente perceptível é o diálogo social e o diálogo
civil. As organizações mais inovadoras e modernas fazem do diálogo um ele-
mento central dos modelos de gestão»99. Os parceiros sociais e os trabalhado-
res são colaboradores da vida organizacional, que numa dinâmica de diálogo,
abertura, respeito, cumprimento das leis e transparência participam nos órgãos
de gestão.

Por fim, as preocupações sociais e ambientais fazem parte dos seus pla-
nos de actividades e estão incorporadas na cultura da organização. A vertente
interna das práticas organizacionais consubstancia-se no investimento no capital
humano, no investimento e desenvolvimento dos trabalhadores, na promoção da
saúde e da segurança, na educação e na formação. As práticas que contemplam
uma vertente ambiental centram-se sobretudo, na gestão responsável dos recur-
sos naturais explorados no processo de produção e na redução dos impactos
ambientais daí resultantes.

O desenvolvimento de acções no âmbito da responsabilidade social só
é passível de ser implementado em organizações com culturas criativas e inova-
doras, que valorizam os recursos humanos, onde os empresários e gestores com
formação adequada, incorporam os princípios de uma gestão de natureza flexível
e participativa, que não se limite a rectificar aspectos inerentes à capacidade pro-
dutiva no curto prazo, mas que repense o funcionamento organizacional na sua
globalidade, contando com todos os componentes enquanto factores únicos e
complementares.

Em organizações onde as lógicas de competitividade se sustentam na
redução e alienação de direitos dos trabalhadores, em relações e vínculos pre-
cários, no não cumprimento das normas legais mínimas exigidas por lei e numa
visão segmentada da organização, não é expectável a implementação de políticas

Responsabilidade Social Organizacional (RSO)
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97 Um dos requisitos da RSO é que a organização transcenda a própria lei no que diz respeito à
promoção do bem-estar dos trabalhadores, preservação ambiental e intervenção comunitária.
Este critério é claro no contexto de uma realidade nacional concreta. Numa análise interna-
cional, dada a heterogeneidade de enquadramentos legislativos, esta disposição assume um
carácter arbitrário, nomeadamente em momentos de análise, comparação e avaliação.

98 As empresas de grande dimensão têm uma maior capacidade de dar visibilidade às suas práti-
cas de responsabilidade social. Contudo também as PME e as microempresas reúnem condi-
ções para aderir ao conceito e implementar iniciativas deste género.

99 Portugal, Conselho Económico e Social (2003, p. 10).



com uma orientação social e ambiental, e que imputem uma parte do seu inves-
timento à promoção da saúde, do bem-estar dos trabalhadores, à articulação e
parceria com as entidades da comunidade local e à preservação ambiental.

Madureira (2000, p. 161), referindo Crozier, constata que «o investi-
mento continua a ser compreendido como um investimento material, e mesmo 
a educação é concebida como um investimento antes de mais quantitativo». Este
postulado é corroborado por um estudo100 realizado em Portugal, que revela
que a modernização das organizações se tem caracterizado, maioritariamente,
por investimentos ao nível de equipamentos e tecnologia. Com algumas excep-
ções, a importância que se atribui aos trabalhadores e à melhoria das suas con-
dições de trabalho tem sido residual.

«As estruturas de poder persistem em ignorar o homem como um
recurso escasso e cada vez mais essencial na transformação e na manipulação 
de outros recursos» (Madureira, 2000, p. 161). Da mesma forma, parecem igno-
rar que na origem de melhores performances está um contingente de trabalha-
dores satisfeito, com saúde, com uma auto-estima valorizada, instruído e com
formação, em funções consonantes com as suas competências e capacidades,
com graus de autonomia e de responsabilidade compatíveis.

As organizações que adoptam políticas de responsabilidade social fazem-
-no no pressuposto de que «existe uma articulação forte das interfaces do desen-
volvimento económico e social»101. Parece haver uma forte relação entre as 
práticas no domínio da responsabilidade social e a qualidade de vida dos traba-
lhadores e do colectivo, a qualidade dos produtos e dos serviços, a qualidade
ambiental. Estes impactos positivos podem resultar, por exemplo, de um ambiente
de trabalho gratificante, que leva a um maior empenho e identificação com os
objectivos da organização e consequentemente a uma maior produtividade dos
trabalhadores ou a uma utilização mais eficaz dos recursos naturais. Desta forma,
coloca-se uma atenção redobrada no desenvolvimento integral dos recursos
humanos, quer sob o ponto de vista das qualificações profissionais, quer das
competências pessoais e sociais, assegurando níveis de desempenho elevados, em
termos de qualidade e quantidade. Por sua vez, os efeitos de uma boa imagem 
da organização no mercado pode originar uma maior atenção dos consumidores
e investidores, o que aumenta as oportunidades de negócio.

Os sindicatos constituem um elemento estratégico na negociação de
políticas neste âmbito. Segundo Sainsaulieu (1997), a par de outras estruturas da
sociedade, os sindicatos podem constituir uma influência no funcionamento da
estrutura, na cultura e nas políticas organizacionais.

A interacção e as trocas da organização com o sistema e a comunidade
implicam e responsabilizam a organização no desenvolvimento local, no apoio a
projectos de intervenção comunitária cujo objectivo seja a melhoria da qualidade
de vida e o desenvolvimento das populações locais. Cabe aqui a participação em
iniciativas concretas de apoio a grupos desfavorecidos, onde as empresas podem
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100 Ministério do Trabalho e Solidariedade/DETEFP (2000).
101 (GRESI, 1994).



ter um papel na inversão dos ciclos de vida de desfavorecimento e exclusão
social, prestando-se a colaborar e apoiar indivíduos que, por força das caracterís-
ticas dos percursos102 pessoais vêem o acesso ao emprego dificultado. A adesão
a programas de activação baseada no princípio da discriminação positiva, como 
é o caso do Programa Vida Emprego, reflecte uma cultura organizacional preo-
cupada com as questões sociais que a rodeiam e com consciência do papel que
pode ter na solução dos problemas.

Como é sabido, em Portugal, o tecido empresarial é caracterizado maio-
ritariamente por pequenas e médias empresas, muitas com uma estrutura de
tipo familiar, com proprietários e responsáveis pouco habilitados do ponto de
vista da formação, limitando a adopção de politicas integradas de responsabili-
dade social. Esta realidade também se verifica nas entidades empregadoras que
aderiram ao Vida Emprego. De acordo com o Estudo de Avaliação já referido,
cerca de 78% são organizações de pequena e média dimensão, até 49 trabalha-
dores, e destas 50% são pequenas e muito pequenas organizações, até 9 traba-
lhadores. Ainda de acordo com dados deste relatório na região de Lisboa e Vale
do Tejo as empresas que têm entre 1 e 9 trabalhadores representam 55,6% do
universo.

Para uma organização aderir aos princípios de responsabilidade social
deve estar reunido um conjunto de factores objectivos que possibilitem a imple-
mentação destas abordagens. Em fases de conjunturas económicas desfavoráveis,
marcadas por períodos de recessão, em que muitas empresas lutam pela manu-
tenção no mercado, não é expectável que direccionem os seus investimentos
para estas dimensões. Estas iniciativas acabam por ver a implementação facilitada
em empresas com níveis de desenvolvimento elevados e com alguma margem,
que lhes permita equacionar e ensaiar estas dinâmicas. À semelhança da teoria
da motivação de Maslow, há um conjunto de condições básicas que as empresas
têm que reunir para almejar outros patamares de excelência.

Contudo, os pressupostos com base nos quais as organizações adoptam
políticas de responsabilidade social, passam pela crença de que esse investimento
pode permitir um desenvolvimento estrutural das suas organizações actuando
como um meio de prevenção dos efeitos das crises económicas. De acordo com
o Grupo de Paris103 «a responsabilidade social das empresas e organizações,
promove o desenvolvimento organizacional e os resultados económicos, pelo
que deve ser entendida como uma ferramenta de gestão que visa promover a
sustentabilidade nas suas múltiplas vertentes»104.

No actual contexto europeu e mundial, de liberalização económica 
e globalização, exige-se a cada organização níveis de produtividade e de com-
petitividade que não se compadecem com culturas de gestão conservadoras,
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102 Estamos a falar de ex-toxicodependentes, ex-reclusos, ou pessoas sem as qualificações míni-
mas por abandono escolar, entre outras situações de desfavorecimento efectivo.

103 Rede informal constituída por Universidades, Associações Profissionais de Técnicos e Gesto-
res de Recursos Humanos, por Institutos de Qualidade e Produção, por Empresas, por Insti-
tuições Sindicais, entre outros, e tem por objectivos promover a visão europeia da RSO.

104 Bento (2003, p. 35).



centradas exclusivamente na obtenção de lucro fácil, com quadros de pessoal
enfraquecidos, desmotivados, pouco instruídos e insatisfeitos, e em contextos
sociais subdesenvolvidos.

As organizações que investem no desenvolvimento estrutural da orga-
nização e do sistema social constituem instrumentos estratégicos globais de
mudança a nível societal.
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Capítulo VI

Cultura 
Organizacional





A noção de responsabilidade social está intrinsecamente associada ao
conceito de cultura organizacional, apresentando-se de forma complementar e
interdependente do ponto de vista operatório, condicionando-se mutuamente.

Do ponto de vista antropológico e numa perspectiva de pendor estru-
turalista, entende-se a cultura como um «sistema de padrões cognitivos aprendi-
dos, que auxiliam as pessoas nos processos de proceder, sentir e actuar e, como
tal, encontra-se localizado na mente das pessoas, como um sistema partilhado de
símbolos e de significados, patente nos pensamentos e nos significados partilha-
dos pelas pessoas de uma sociedade»105.

Sainsaulieu (1997, p. 176) refere que «a dimensão cultural das relações
sociais foi vista durante muito tempo de forma antagónica». Nesta perspectiva
entende que, por um lado, «a cultura articula o conjunto das representações 
de uma sociedade, através de sistemas de valores e de códigos simbólicos, ou
mesmo mitos, que tendem a reproduzir e a manter a ordem social. Por outro,
as representações colectivas da mudança propõem uma visão do mundo, uma
outra concepção da racionalidade, do papel dos grupos sociais e da distribuição
dos poderes». Refere ainda que o conceito de cultura parece estar intimamente
associado aos processos de mudança das relações sociais, existindo uma grande
inter-relação entre estas duas dimensões, que se influenciam e se determinam.
É pelas experiências vividas que se incorporam valores e crenças e se constroem
os quadros simbólicos de referência que orientam a compreensão da realidade,
as escolhas e a integração nos sistemas sociais.

A cultura aparece como uma reserva interiorizada, transmitida e elabo-
rada de valores, de regras e de representações colectivas que estão na base e
orientam o comportamento e as relações interpessoais e sociais, permitindo
uma vida social alicerçada numa certa estabilidade da condição humana. Trata-
-se de uma herança de quadros de referência, onde também é possível incluir,
de acordo com Anthony Giddens106, uma consciência critica sobre os contex-
tos anteriores de pertença, das idiossincrasias e identidades. Esta consciência 
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105 Neves (2000, p. 66): o autor considera que é à luz deste conceito que se deve compreender
e interpretar a sua aplicação no mundo das organizações.

106 Referido por Sainsaulieu (1997).



traduz-se na capacidade de analisar criticamente o passado e evoluir para a
modernidade, imprimir e incorporar novos valores e regras, que estejam mini-
mamente em consonância com as crenças, que façam sentido, e onde as pessoas
se consigam rever, acreditando que isso lhes trará segurança e estabilidade.

Sainsaulieu107 demonstra através dos seus estudos que a empresa, para
além de ser um sistema técnico e económico, é também, um sistema social. Ou
seja, tem todas as dimensões dos sistemas sociais, uma herança e uma história
própria, princípios e valores centrados no trabalho, identidades individuais e
colectivas em interacção com o meio local e comunitário. Há de facto uma dinâ-
mica cultural entre o contexto laboral e o meio em que se insere, influenciando-
-se e transportando nos dois sentidos experiências, crenças, valores e regras.
O funcionamento e o desenvolvimento de uma organização têm de contar com
as idiossincrasias e contingências do espaço108 onde se insere, na definição das
políticas e das estratégias económicas.

Estas contingências foram identificadas e reflectidas num colóquio reali-
zado em 1995 na Universidade de Montreal109 e passam pela constatação de que
existe uma grande interdependência entre a empresa e os outros subsistemas
societais, que ao estabelecerem trocas permanentes se influenciam mutuamente,
ao nível da estrutura social e da cultura organizacional.

Os trabalhadores, o empresário e os gestores como mentores das polí-
ticas que se implementam110, o contexto onde a organização se situa, a região e
o próprio país, transportam um património cultural próprio, que influencia e é
influenciado nas interacções que se estabelecem quotidianamente. Esta dinâmica
articula o conjunto das representações, o sistema de valores e de códigos sim-
bólicos, que funcionam de uma forma inconsciente111 nas relações humanas e
que tendem a manter a ordem social. Destas dinâmicas resultam apropriações
por parte dos diferentes actores intervenientes.

Sainsaulieu (1997) considera que as culturas nacionais influenciam as
formas de acção em organização. Verificam-se fenómenos de ajustamento das
estruturas de organização das empresas às especificidades nacionais. Referindo
Michel Crozier, Sainsaulieu considera que há uma forte relação entre a cultura
social, as características de uma nação e as dinâmicas laborais.

Duarte Pimentel (1988, p. 135) citando P. Bate vem reforçar o exposto
referindo que “os membros de uma organização, fruto das suas relações diá-
rias, criam um sistema de representações partilhado ou de definição colectiva 
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107 Sainsaulieu (1997, p. 179).
108 As características das organizações dependem do contexto onde se inserem – nacional,

regional e por vezes local; dentro dos limites de um país identificam-se as organizações têm
características culturais diferentes, dependendo se se encontram no interior ou no litoral,
no meio rural ou urbano.

109 Sainsaulieu (1997, p. 202).
110 O conceito de cultura da empresa também inclui o conjunto de políticas, regras e procedi-

mentos estabelecidos.
111 A que Giddens chamou «consciência prática».



e controlada da situação, que constitui a cultura da organização. Esta, uma vez
estabelecida, prescreve aos seus criadores e aos seus herdeiros modos de crer,
pensar e agir.”

Isto vem corroborar a ideia de que o contexto organizacional e laboral
é um espaço social com um papel a desempenhar na evolução das pessoas e 
das comunidades. Esta influência assume particular relevo quando se trata de
indivíduos que estão a passar por processos de inserção socioprofissional e
desejam promover mudanças nas suas vidas, colocando-se numa posição mais
permeável à mobilidade das suas atitudes e comportamentos. Ao proporcionar 
e permitir que estes indivíduos112 passem por experiências profissionais digni-
ficantes, de exercício de uma profissão enquadrada por uma organização, com
regras e rotinas estabelecidas no quotidiano de funcionamento, está a facilitar-se
a apropriação por parte destes da cultura, dos valores, da ética e dos referenciais
da organização, ajudando-os a evoluírem positivamente no percurso de integra-
ção social.

Sainsaulieu (1997) refere, a propósito dos modelos culturais do quoti-
diano organizacional, que as identidades culturais que se aglutinam no interior de
cada grupo social são múltiplas, existindo contudo algo comum que as liga entre
si e a organização, por força das dinâmicas sociais que se estabelecem e que são
incutidas pela própria organização. A organização enquanto reguladora da acção
do sistema social interno influencia a redefinição das identidades colectivas, pro-
curando estabelecer um denominador comum no universo social da empresa,
em que todos os colaboradores se conseguem rever e perpetuar. Este resultado
é alcançado através das imagens de marca, índices de performances, modelo e
políticas de gestão, modelo cultural, práticas de responsabilidade social, relação
com o exterior.

As aprendizagens organizacionais fazem evoluir os sistemas de repre-
sentações, alteram os referenciais culturais e promovem a evolução das identida-
des colectivas e das mentalidades.Tal como a escola, a família ou o bairro, o local
de trabalho é fonte de aprendizagem cultural. O papel regulador das empresas
configura um instrumento de desenvolvimento societal, ao produzir mudanças
culturais nos seus colaboradores, que as transportam para o exterior.

Quando se refere no âmbito de capítulos anteriores deste trabalho 
que ter um emprego representa, para além do sustento próprio e/ou da famí-
lia, a possibilidade de satisfazer outras necessidades pessoais e sociais, pretende-
-se acentuar, também, a importância da socialização e da resultante aculturação
por força da identificação e das aprendizagens que se operam neste espaço rela-
cional, em particular para indivíduos em processos de inserção e com experiên-
cias de vida de desfavorecimento social e de marginalidade. Enquanto espaço de
aprendizagem, o contexto laboral promove a aquisição de competências quer 
no desempenho das tarefas quer nas relações informais, o que representa um
factor impulsionador da mudança, que nestes casos é desejada. A formação das
identidades socioculturais passa muito pelo espaço onde se exerce a actividade
laboral, que representa um contexto de socialização significativo.

Cultura Organizacional

53

112 Estes indivíduos que passam por processos de inserção profissional através de programas de
apoio, estiveram durante muito tempo, por vezes anos, afastados das rotinas sociais e do
exercício da cidadania em determinados casos.



No quadro da interacção organizacional, as relações de poder e a
comunicação estão sempre presentes nas relações interpessoais e contribuem
para a formação de modelos culturais. As políticas de gestão são um factor de
influência na natureza da cultura organizacional porque condicionam as atitudes
e os comportamentos dos trabalhadores, a rede complexa de relações que
representa o sistema social interno, o exercício da autoridade, a definição e
assunção de papéis organizacionais, o plano de acção, os objectivos, a missão 
da organização e as situações concretas de trabalho.

A importância do papel das organizações no desenvolvimento comuni-
tário e societal113 aponta, numa óptica de responsabilidade social, para a imple-
mentação de estratégias de desenvolvimento interno dos recursos humanos.

Tendo em conta a riqueza da vida organizacional, os factores em pre-
sença e o produto da interacção, as heranças culturais, os objectivos em termos
de cultura prescrita114, afigura-se muito difícil tipificar modelos de culturas orga-
nizacionais, pois o resultado seria um número indeterminado de categorias, que
estaria sempre incompleto.

Uma tipologia de modelos de cultura organizacional é um esquema 
classificativo, através do qual diferentes organizações podem ser agrupadas em
função de características, traços ou dimensões culturais comuns115. A comple-
xidade do conceito de cultura organizacional116 e a não linearidade das práti-
cas, justificam o esforço de conceptualização destes modelos tipológicos, o que
segundo Neves (2000) permite de uma forma mais clara identificar contrastes e
paradoxos.

No âmbito desta tese, e meramente em termos orientadores, adopta-
mos o modelo teórico dos valores contrastantes apresentado por Neves (2000,
pp. 94-96).

O modelo dos valores contrastantes «pode representar-se por dois
eixos, à volta dos quais três dimensões se distribuem, de cuja dimensão resultam
quatro quadrantes»117.
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113 Falar de aprendizagem cultural significa que os quadros culturais estão em permanente trans-
formação, fazendo evoluir quadros de referência, valores, regras, herdados e transmitidos na
infância e na vida adulta; a empresa é um dos agentes dessa mudança.

114 Sainsaulieu refere-se a este termo como as orientações estratégicas para o futuro da empresa.
115 Neves (2000).
116 Idem.
117 Ibidem, p. 93.



Quadro 2 – Modelo dos Valores Contrastantes118

De acordo com os autores, a primeira dimensão está representada no
eixo horizontal, sendo a extremidade esquerda o posicionamento da orienta-
ção interna, em que a ênfase está colocada no desenvolvimento dos recursos
humanos e na tentativa de manter estável e cooperante o ambiente de trabalho.
O extremo direito revela um posicionamento da orientação externa onde o
objectivo organizacional é desenvolver actividades que possibilitem crescer e
adquirir recursos.

A segunda dimensão está representada no eixo vertical e varia entre 
a flexibilidade onde se acentua a importância da iniciativa individual, rapidez e
adaptabilidade organizacional e o controlo onde se enfatiza a necessidade de 
hierarquia e de controlo entre funções.

A terceira dimensão, segundo o autor, está representada por um eixo
invisível mas subjacente, que traduz os modelos teóricos implícitos em cada 
quadrante: a) modelo dos objectivos racionais, a que corresponde a cultura de
objectivos; b) modelo do sistema aberto, cultura da inovação; c) modelo das 
relações humanas, cultura de apoio; e d) modelo dos processos internos, cultura
de regras.

Modelo das
Relações Humanas

APOIO

Flexibilidade

Interno

participação

coesão

informação

estabilidade

rapidez

crescimento

produtividade

planeamento

Externo

Controlo

REGRAS

Modelo dos 
Processos Internos 

OBJECTIVOS

Modelo dos
Objectivos Racionais

Modelo dos
Sistemas Abertos

INOVAÇÃO
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O quadro seguinte pretende proceder a uma breve caracterização dos
modelos apontados, tendo em conta a conceptualização dos autores, traduzida
esquematicamente no Quadro 3119.

Quadro 3 – Caracterização das Culturas Organizacionais

Conceptualmente, e como é possível constatar, não existem modelos
puros e isolados. Existe como que um contínuo que liga o tipo de culturas opos-
tas, constituindo a cultura de apoio e a cultura de objectivos, quadros contras-
tantes, e a cultura de inovação e a cultura de regras outro exemplo de modelos
em oposição. Tudo indica que as organizações se caracterizam por combinações
de tipos de cultura, sendo uns tipos mais dominantes do que outros, o que per-
mite diferenciar as organizações120.

Tipo
de Cultura

Cultura
de Apoio

Cultura
de Inovação

Cultura
de Regras

Cultura
de Objectivos

Modelo
Teórico

Modelo
de Relações

Humanas

Modelo
dos Sistemas

Abertos

Modelo
dos Processos

Internos

Modelo
dos Objectivos

Racionais

Valores

Participação,
confiança,

sentimento
de pertença

Crescimento,
a aquisição

de recursos,
a criatividade
e a capacidade

adaptativa

Formalização
e segurança,

a uniformidade
e a centralização,

estabilidade
interna

Produtividade,
desempenho,

o alcance
dos objectivos,

realização

Objectivo/
/Motivação

Criação
e manutenção

da coesão
e empenho
das pessoas

Desafio e iniciativa
individual,

possibilidade
de inovar,

a variedade
de tarefas

e o crescimento
em termos do ter

Segurança,
a ordem, as regras

e as normas
de funcionamento

Capacidade
de competir
e alcançar

os objectivos

Liderança

Estimula
a participação

e o envolvimento
de todos

Capacidade
de correr riscos,
de fazer crescer
a organização

e de ter uma visão
estratégica

Conservadora

Orientada
para a tarefa

e alcance
dos objectivos

Critério
de Eficácia

Desenvolvimento
do potencial

humano
e do envolvimento

das pessoas

Cota de mercado
e crescimento

do volume
de negócios

Controlo,
estabilidade
e segurança

Produtividade,
planeamento
e eficiência

do funcionamento
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119 Ibidem, p. 95.
120 Neves (2000) refere ainda que quando um dos quadrantes é excessivamente enfatizado em

relação aos outros, a organização pode tornar-se disfuncional. Quanto maior for o número
de elementos que cada quadrante do modelo revelar, mais forte e intensa é a cultura.



Independentemente de uma identificação mais ou menos precisa destas
características organizacionais, o que se revela fundamental na incorporação da
cultura por parte dos subsistemas da organização, são as estratégias de comu-
nicação, de formação e informação, e a forma como se veiculam os valores, as
regras e as crenças da organização, que devem traduzir o modo como esta 
se posiciona face aos clientes, à comunidade local, ao ambiente, aos seus cola-
boradores.

Neves (2000) reitera a ideia de que os valores, as crenças, as atitudes 
e os pressupostos fundamentais, cujo significado é partilhado pelos membros 
de uma organização, constituem a essência da cultura organizacional. Tal partilha
traduz uma visão comum acerca de diversos aspectos da natureza e do funciona-
mento organizacional, como por exemplo: relacionamento interpessoal e inter-
grupal, objectivos, regras e normas da organização, comportamentos apropria-
dos, modos de resolver os problemas, entre outros.

Os processos utilizados para a incorporação das crenças e valores orga-
nizacionais têm repercussões na integração e socialização dos indivíduos no seio
da empresa. A este propósito Sainsaulieu (1997) identifica três formas de proce-
der. Designou por «transmissão» o recurso a práticas de informação, de forma-
ção e de comunicação destinadas à tomada de consciência dos valores, modelos
e normas em vigor na organização121. Por «aprendido» a experiência concreta
de usos e de maneiras de ser ou de pensar em relação com o exercício de
poder, o jogo nas comunicações, as colaborações técnicas, as formas de convívio,
de serviços ou de grupos espontâneos122. A cultura prescrita diz respeito à acti-
vidade da organização, das visões do mundo e das representações do futuro, em
mensagens que visam transmitir coerência e dinamismo à acção colectiva123.

Também aqui o interesse pelo estudo da cultura organizacional124 surge
quando emerge a percepção da importância dos factores culturais e simbólicos,
nos desempenhos individuais e na produtividade organizacional. Considera-se
que a cultura organizacional constitui um factor que diferencia as organizações
bem sucedidas das menos bem sucedidas125. As melhores performances atin-
gem-se no pressuposto de que a cultura organizacional de excelência materializa
uma elevada motivação e desempenho dos colaboradores.

Do ponto de vista do estudo dos contextos de trabalho e dos percursos
de inserção de toxicodependentes em tratamento, as características da cultura
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121 Esta transmissão está associada a momentos-chave – acolhimento, recrutamento, apreciação
e anotação, estágios ou períodos de aprendizagem – que ajudam o indivíduo a compreender
o que se deve fazer para ser aceite pelos grupos já constituídos.

122 Tais aprendizagens tanto podem reforçar os princípios transmitidos ou já incorporados pelas
experiências passadas, como modificar a cultura transmitida e apropriada.

123 Encontram-se nos textos regulamentares, projectos, planos, folhetos e brochuras destinadas a
promulgar recomendações escritas e ordens ao conjunto da empresa: discursos de dirigen-
tes, resumos de encontros, de acordos, posições face às políticas sociais, entre outros assun-
tos, nomeadamente as orientações internas.

124 Canavarro, 1996, enquadra a abordagem cultural no paradigma construtivista. Deste modo,
encara a organização como um sistema cultural e a organização como fonte de aprendizagens.

125 Neves (2000).



das organizações podem condicionar percursos consistentes e duradouros.
É legitimo esperar que os empregadores, ao contratarem trabalhadores com
apoio do Programa Vida Emprego, equacionem a possibilidade de dar continui-
dade à relação contratual e ao posto de trabalho, para além do período em que
beneficiam financeiramente com a situação. Isto é, findo o período de apoio, se
persiste a necessidade daquele posto de trabalho e se a experiência laboral por
que passaram foi importante para ambos, então à partida não existem razões
objectivas para cessar o contrato. Nesse momento é possível perceber quais as
reais motivações que estão por detrás da adesão dos empregadores a esta par-
ceria, se é ou não somente a componente financeira que pesa na decisão.

Se a relação laboral persistiu, isto pode querer dizer que a experiência
foi gratificante e que houve adaptação aos valores e à cultura da organização.
A satisfação destes trabalhadores pode passar por terem experiências em con-
textos laborais com climas organizacionais motivadoras, com lideranças fortes,
reconhecidas e impulsionadoras da evolução dos indivíduos enquanto trabalha-
dores e profissionais mas também enquanto pessoas.

A cultura organizacional parece colocar-se a dois níveis de influência
dos indivíduos toxicodependentes em tratamento. Por um lado, pelos valores
que transmite e que podem ser incorporados pelo indivíduo, o que pode repre-
sentar uma mais valia para o próprio. Por outro lado, determinado tipo de cul-
tura pode criar e promover relações laborais mais gratificantes e consequente-
mente mais duradouras.
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Capítulo VII

Contextos 
e Situações 
de Trabalho





Do ponto de vista das estruturas sociais, o mercado de trabalho
reflecte o nível de desenvolvimento e equilíbrio de uma sociedade. Enquanto
espaço que assegura a existência material e o funcionamento dos indivíduos e
das instituições, o mercado de trabalho possibilita a vida e as suas estruturas
dependem, em larga medida, do nível de satisfação das necessidades que é possí-
vel garantir a partir da situação profissional. Mas o mercado de trabalho vai para
além disso, configurando a estrutura de oportunidades de vida das pessoas.

Conforme já foi referido, do ponto de vista dos indivíduos e das famí-
lias, ter um emprego representa o acesso a uma remuneração, que tende a asse-
gurar autonomia na satisfação das necessidades, mas também o acesso a um
conjunto de outros benefícios – de protecção social e saúde, por exemplo – 
a uma identidade positiva e a um estatuto social, à participação em redes de
relações sociais, nos quadros culturais e nos contextos de integração que as
organizações de trabalho facilitam e promovem.

Os sectores da população atingidos pelo desemprego, por empregos
precários, pela ocupação de postos de trabalho pouco qualificados, ou pela 
economia subterrânea, clandestina, onde se gera o desemprego desprotegido,
tendem a ser os sectores mais vulneráveis à exclusão e a comportamentos 
problemáticos, incluindo a toxicodependência.

Da quantidade e da qualidade dos empregos disponíveis – quer em
número de empregos acessíveis, quer da riqueza dos conteúdos dos trabalhos,
da remuneração, das oportunidades de carreira, dos níveis de protecção que
proporciona, da estabilidade, das relações interpessoais que desencadeia, entre
outras – depende, em parte, a qualidade de outras dimensões da vida e da 
sociedade.

Para além das características globais da organização, da cultura e prá-
ticas de responsabilidade social, a forma como se encara e se gere a dimensão
emprego e os postos de trabalho reflecte-se na motivação, satisfação e desempe-
nho dos trabalhadores. Parece evidente, por isto, que não basta ter um emprego,
importa que este emprego configure uma situação que se enquadre, pelo menos,
nos parâmetros legais estabelecidos e em vigor.

As políticas de gestão de recursos humanos promovem uma forma de
estar e de ser nos elementos da organização que se repercute na dinâmica do
sistema social interno, nas formas e no exercício da autoridade, na definição e
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assunção de papéis organizacionais, na apropriação dos objectivos e da missão 
da organização e, evidentemente, nos contextos de trabalho, nos conteúdos das
tarefas, no desempenho, na organização do trabalho, nas condições de trabalho,
na qualidade do emprego.

Todos os autores são unânimes em exaltar o trabalho como uma
dimensão da vida humana, uma realidade social primordial, que assegura a sub-
sistência material das pessoas e das suas famílias, consolida a vida das colecti-
vidades e fornece quadros simbólicos de utilidade e de posicionamento social,
promovendo quadros de interacção social com carácter de continuidade.

O fenómeno trabalho, fundamental para a vida em sociedade, representa
uma realidade social mediadora de processos de socialização, de desenvolvi-
mento pessoal e colectivo. As organizações produtivas surgem da necessidade 
de criar uma dinâmica e uma estrutura específica, que enquadre e facilite o cum-
primento de objectivos económicos de produção, atribuindo e determinando a
cada trabalhador uma função, que lhe compete desempenhar na organização126.
Para além disto, esta estrutura institucional vai ainda «definir funções e com-
petências, dividir ou concentrar esforços, hierarquizar e classificar pessoas e
desempenhos, como vai também funcionar como mecanismo distribuidor 
de estatutos sociais, válidos para além das portas do escritório ou da fábrica»127.

Como já se referiu as organizações representam espaços autónomos,
capazes de influenciar o sistema societal. Constituem um instrumento de desen-
volvimento das sociedades, pois exercem a capacidade de produzir mudanças
culturais nos seus colaboradores, que as transportam para o exterior. Assume
um papel regulador, comparando-se a outras instituições que formam as men-
talidades colectivas. Por serem constituídas por pessoas e por grupos, por envol-
verem dinâmicas e relações afectivas entre os intervenientes, são lugares de
interdependências e influências mútuas, inclusive com o subsistema exterior,
e representam universos com pertinência em termos do sistema social.

João Freire (1997, p. 27) entende o trabalho como «uma actividade 
deliberadamente concebida pelo homem, consistindo na produção de um bem
material, na prestação de um serviço ou no exercício de uma função, com vista 
à obtenção de resultados que possuam simultaneamente utilidade social e valor
económico, através de dois tipos de mediações necessárias, uma técnica e outra
organizacional».

Por seu lado, as situações de trabalho representando subsistemas das
organizações, resultam de um conjunto de factores e de idiossincrasias que João
Freire (1997) classifica em dois grandes domínios: o do trabalho, actividade pro-
fissional ou posto de trabalho e o meio circundante, e do trabalhador enquanto
homem, no respectivo contexto.

Face às dimensões e variáveis que caracterizam as situações de traba-
lho, com dinâmicas e conexões sistemáticas, não é fácil a análise e compreensão
dos factos sociais, nomeadamente o nível da satisfação e da motivação dos tra-
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127 Idem, p. 22.



balhadores, as relações de conflito, os acidentes de trabalho, os desempenhos
alcançados e as disposições subjectivas dos indivíduos face à actividade laboral,
aos colegas e às chefias.

Tendo como base um estudo sobre as condições de Segurança, Higiene
e Saúde no local de trabalho128 foi possível isolar um conjunto de dimensões e
variáveis com grande relevância para o desenvolvimento da presente pesquisa,
nomeadamente na caracterização das situações de trabalho, que constituem o
nosso objecto empírico.

Para além das classificações sobre a natureza da actividade desenvol-
vida129 e da classificação referente às relações sociais formais de trabalho130,
Freire categoriza as situações de trabalho em trabalho-força, trabalho-saber e
trabalho-máquina.

Freire (1997, p. 29) entende que o trabalho-força «é a simples disponibi-
lidade física e/ou mental para uma utilização exterior ao sujeito, sem especiais
exigências de preparação, destreza ou aprendizagem». Representa as actividades
simples, subordinadas, parcelares, com baixos níveis de exigência intelectual e de
habilidades manuais131.

O trabalho-saber exige um processo prévio de aprendizagem132. É tra-
balho com alguma complexidade, que pode incluir componentes manuais e inte-
lectuais133, que tende a melhorar com a experiência prática, com reflexos nos
resultados.

O trabalho-máquina «consiste naquele tipo de tarefas e acções que pro-
gressivamente o homem tem sido capaz de transferir para dispositivos tecnoló-
gicos por eles criados e que ele, em última instância, controla»134.

O trabalho e a organização são dimensões que obrigatoriamente estão
em relação. Como João Freire (1997) refere, a organização assume um papel de
mediação ou, como já se viu, de facilitadora do trabalho.

O conceito de sistema de trabalho é vasto, remetendo para a análise
das situações de trabalho da organização e para as relações que estas estabele-
cem entre si.

João Freire (1997) faz uma análise das abordagens de vários autores às
situações de trabalho e encontra referências aos aspectos técnicos, sociais e
organizativos e, ainda, aos aspectos económicos, identificados e caracterizados 
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128 Freire (2001, p. 123).
129 Freire (1997, p. 28).
130 Ibidem, p. 29.
131 Trabalho braçal ou para fins de vigilância.
132 Este processo de aprendizagem é relativamente longo, de caracter mais prático ou mais teó-

rico, que pode ser realizado na escola ou em contexto de trabalho.
133 A componente intelectual tem uma maior preponderância.
134 Freire (1997, p. 30).



na descrição das situações de trabalho. Focaliza ainda outros aspectos que con-
sidera relevantes, embora de ordem mais específica e concreta da execução 
da actividade e das tarefas, como por exemplo o quadro ambiental do espaço,
a natureza das tarefas, as relações interpessoais, intergrupais e hierárquicas,
o ensino e a formação, e o desempenho. Dá especial atenção à influência das
interacções entre o trabalhador, os instrumentos e o espaço físico de trabalho,
a todos os níveis e tipos de realização, não numa óptica de determinismo tec-
nológico, mas encarando o conjunto destes factores como um subsistema do 
sistema de trabalho.

Cada um destes factores por si e em inter-relação, representa dimen-
sões pertinentes, a identificar e estudar, no âmbito da realização de diagnósti-
cos dos contextos de trabalho, para uma melhor compreensão dos fenómenos
sociais e comportamentais da realidade vivida, das interacções, de afinidades,
de conflitos, de melhores ou piores desempenhos, de comportamentos mais 
ou menos ajustados, entre outros fenómenos que ocorrem em contexto orga-
nizacional.

O que se pretende aqui é proceder à definição de factores ou tipolo-
gias de sistemas de trabalho, sob parâmetros suficientemente latos, aplicáveis a
todas as organizações, independentemente do sector de actividade em que se
inserem135, e que permitam a caracterização das organizações e dos contextos
de trabalho a estudar nesta pesquisa.

A proposta que João Freire faz, no domínio de uma possível caracteriza-
ção dos sistemas de trabalho, utilizada no âmbito de um estudo sobre as Condi-
ções de Segurança, Higiene e Saúde no Local de Trabalho (1993)136, representa
um contributo para os propósitos desta pesquisa. Efectivamente, as dimensões 
e variáveis de análise identificadas e propostas configuram um instrumento de
base, que por si representa uma tentativa alargada de identificação e de definição
de postos de trabalho, de conteúdos das tarefas, do estabelecimento dos modos
operatórios, bem como do meio físico e psicossocial que envolve directamente
as situações de trabalho. As dimensões e as varáveis que os autores do estudo
isolaram e que constituem um ponto de partida e de orientação na elaboração
dos instrumentos de recolha de informação, utilizados para a caracterização e
análise das situações e contextos de trabalho em que foram inseridos os toxico-
dependentes em tratamento, ao abrigo do Programa Vida Emprego. Procedeu-se
sempre que necessário a adaptações, que tornaram mais abrangente o alcance 
da tipificação, procurando servir as realidades laborais dos diversos sectores de
actividade.

As condições físicas e ambientais do posto de trabalho, o conteúdo e 
as condições de execução das tarefas, as condições organizacionais, os factores
psicossociais e os factores de natureza social são as dimensões cuja desagrega-
ção viabiliza o aprofundamento da análise das situações de trabalho. O que se
pretende e vem ao encontro das necessidades desta investigação é procurar, face
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135 Importa aqui referir que os autores que abordam o tema dos sistemas de trabalho fazem-no
tendo como pano de fundo o sector industrial, e especificamente as dinâmicas de produção
fabril. Alain Torraine é um exemplo.

136 Freire (2001, pp. 123-126).



aos mesmos parâmetros, caracterizar diferentes organizações, e poder daqui
produzir uma análise aprofundada.

Assim, a dimensão condições físicas e ambientais do posto de traba-
lho137, contempla um conjunto de variáveis que procuram caracterizar o posto
de trabalho quanto ao ruído, ambientes nocivos, temperatura e humidade do ar,
iluminação, agressões por agentes naturais, materiais e humanos, riscos de aci-
dentes e doenças imputáveis às variáveis anteriores.

Estas variáveis permitem descrever objectivamente as características
físicas, as condições do ambiente e do espaço circunscrito de execução das tare-
fas138. Traduzem as condições de maior ou menor dureza e de comodidade na
execução, e as preocupações e políticas organizacionais neste domínio. Da des-
crição do posto de trabalho pode inferir-se se estão ou não reunidas as condi-
ções promotoras de um bom desempenho dos trabalhadores e se contribuem
para a motivação e satisfação no trabalho.

A dimensão conteúdo do trabalho e condições de execução das tarefas
procura ir mais longe na caracterização do posto de trabalho, orientando a aná-
lise para as tarefas propriamente ditas, para variáveis como cargas físicas, exigên-
cias mentais, repetitividade das tarefas, riscos inerentes ao manuseamento de
materiais e substâncias139.

O estudo destas variáveis traduz a natureza das tarefas executadas,
o que permite extrapolar para o grau de criatividade e de inovação do posto de
trabalho e coloca em evidência as políticas e as medidas implementadas de segu-
rança, higiene e saúde no trabalho, aplicadas a uma situação laboral em concreto.

A dimensão condições organizacionais surge associada a factores de
carácter estratégico, no âmbito das políticas de gestão, da organização e defini-
ção de regulamentos internos. As variáveis são a duração dos horários de traba-
lho, a divisão, definição de tarefas e funções, regime de trabalho nocturno, entre
outras140.

As variáveis identificadas relacionam-se com questões de ordem estru-
tural e organizacional, enquadradas nas opções estratégicas ao nível do funcio-
namento interno, em termos da gestão global. Esta caracterização permite um
conhecimento mais aprofundado sobre o objecto empresarial, assim como o tipo
de estrutura e de funcionamento interno.

Os factores psicossociais merecem um destaque próprio, face à sua
importância no contexto de estudo. Neste domínio são analisadas variáveis
como as relações hierárquicas, relações com os colegas, remuneração, controlo
da execução, graus de exigência, definição de problemas operatórios141.
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138 Esta caracterização é independente da natureza da organização e das tarefas.
139 Freire (2001, p. 126).
140 Idem.
141 Ibidem.



Os factores psicossociais contemplam a vertente relacional e de inte-
racção na situação de trabalho, com as inerentes relações interpessoais de carac-
ter formal e informal. Sendo o local de trabalho um espaço de socialização e de
aprendizagem cultural por excelência, implica trocas permanentes a níveis dife-
rentes, a caracterização desta dimensão pode permitir aferir a influência que
estes factores têm no desempenho e na satisfação dos trabalhadores. Por outro
lado, esta dimensão da vivência laboral coloca à prova as competências pessoais
e sociais dos colaboradores, independentemente do estatuto que possuem,
a capacidade de adaptação aos diferentes interlocutores e os níveis de execução
das funções. Esta dimensão facilita a caracterização da empresa em termos de
grau de autonomia, de responsabilidade e de participação dos trabalhadores,
conduzindo uma maior aproximação ao tipo de cultura organizacional.

Por último, surge a dimensão que procura caracterizar os factores de
natureza social. Aqui cabe analisar o estatuto ou condição perante o trabalho,
o tipo de vínculo, sistema de valorização, segurança social e seguros, efeitos 
da diversidade regional, variáveis sócio-demográficas dos trabalhadores, entre
outras142. Estes factores de natureza social têm um peso importante ao nível da
valorização e motivação dos trabalhadores. A caracterização dos sistemas inter-
nos de valorização, qualificação e protecção dos trabalhadores assim como o
comportamento do mercado de trabalho, são variáveis que podem ter efeito
condicionador junto do trabalhador.

Este esforço conceptual de caracterização dos postos de trabalho tem
como objectivo avaliar as condições efectivas do trabalho e introduzir medidas
correctivas, reparadoras e cada vez mais de carácter pró-activo, tendo em vista
melhorar os níveis de qualidade da prestação, da satisfação na execução, promo-
vendo um clima social de entendimento e melhoria de indicadores de cariz mais
económico como anomalias no funcionamento, acidentes de trabalho, doenças
profissionais entre outras situações que sendo negativas para o trabalhador tam-
bém o são para o empregador.

Para além da disparidade das necessidades, objectivos e interesses, entre
os trabalhadores e empregadores, a melhoria das condições e da qualidade na
execução do trabalho interessa a ambos e por isso é importante que ambas as
partes participem e negoceiem essas condições a benefício da elevação da qua-
lidade de vida do trabalhador e simultaneamente da produtividade, qualidade e
competitividade da empresa, com benefícios para todos.

Neste ponto e tendo presente o actual contexto económico-laboral,
de liberalização económica e de globalização, de risco para alguns trabalhadores
menos qualificados, assume especial importância assegurar a manutenção dos
postos de trabalho.

No âmbito da presente pesquisa empírica é muito importante desen-
volver o estudo comparativo da influência destas variáveis específicas dos con-
textos de trabalho, nos percursos de integração dos toxicodependentes em 
tratamento.
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2.ª PARTE

EX-TOXICODEPENDENTES
EM CONTEXTO DE TRABALHO





Capítulo VIII

Apresentação 
do Estudo





A integração socioprofissional de toxicodependentes em tratamento está facili-
tada em contextos de trabalho que valorizam e promovem o bem-estar dos recursos
humanos, é a hipótese que se colocou no âmbito deste estudo empírico.

Terminada a fase do trabalho em que se procuraram clarificar os con-
ceitos, dimensões e variáveis da matéria teórica com base na qual vamos operar,
estavam reunidas as condições para se avançar para o terreno e fazer o levanta-
mento de dados, que permitiram relacionar analiticamente as dimensões identi-
ficadas, elaborar algumas observações e enunciar algumas conclusões.

1. Modelo de análise

O modelo de análise procurou correlacionar a realidade dos percur-
sos de integração dos toxicodependentes143, com as características organizacio-
nais e dos sistemas de trabalho onde decorreram os processos de integração
profissional.

O Programa Vida Emprego assumiu no âmbito deste estudo empírico
um papel instrumental de variável de contexto e foi no quadro do seu funciona-
mento que se realizou a análise aprofundada do objecto empírico da pesquisa,
que são as situações de trabalho onde ocorreram os processos de integração.

A pesquisa teve várias etapas. Numa primeira fase a análise documental
e a produção de conteúdo teórico permitiu identificar as dimensões analíticas
que estiveram na base da elaboração dos guiões de entrevista e dos estudos 
de casos. Para este efeito recorremos à consulta de bibliografia vária, legislação
produzida no âmbito dos problemas e programas, dados estatísticos de serviços
públicos, nomeadamente do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT),
relatórios de actividades do IDT e do Programa Vida Emprego, dados provenien-
tes de estudos e de pesquisas anteriores, realizadas por organizações nacionais 
e internacionais.
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143 Aqui também foram tidas em conta as histórias de vida de cada toxicodependente, a caracte-
rização da família nuclear do ponto de vista socioeducacional e socioprofissional, percurso 
de toxicodependência e de tratamento.



Na recolha de informação, e uma vez que se pretendeu aprofundar o
estudo de cada caso, optou-se pela técnica da entrevista semi-directiva. O com-
promisso entre o conhecimento prévio das matérias em causa e o aprofunda-
mento de algumas delas, que esta técnica permite, justificou a escolha. Simultanea-
mente a observação directa de alguns locais e dos intervenientes, apresentou-se
como fonte de informação complementar aos dados recolhidos nas entrevistas.

A abordagem exploratória constituiu a segunda fase do plano de traba-
lho. Depois de se ter procedido à selecção dos casos, de acordo com critérios
previamente definidos144, contactámos os mediadores responsáveis pelo acom-
panhamento dos casos seleccionados, expusemos a nossa intenção e encetamos
a realização das entrevistas. Cada estudo de caso implicou a realização de entre-
vistas junto dos actores com participação directa em cada caso – o técnico
mediador do PVE, um elemento designado pela entidade empregadora145 e o
trabalhador apoiado.

A entrevista realizada junto do mediador para o emprego deu a conhe-
cer a perspectiva deste técnico sobre o processo de integração, captando a
óptica da entidade de tratamento, aspectos relacionados com as característi-
cas do percurso terapêutico do trabalhador, razões da escolha da organização,
percepção avaliativa do processo e do resultado. Com a entrevista ao empre-
gador recolhemos dados sobre as características da organização, do sistema 
de trabalho e a perspectiva do empregador sobre o processo de integração,
do desempenho pessoal e profissional. Quanto ao trabalhador apoiado preten-
demos conhecer a história pessoal, o percurso de toxicodependência e a forma
como avalia a experiência profissional na organização em que foi inserido.

Recolhida a informação houve que a trabalhar, categorizar, tipificar, con-
ferir-lhe lógica e coerência. Este processo passou por vários procedimentos de
apuramento da informação146 que resultaram em sinopses que a seguir se apre-
sentam e numa grelha de leitura mais apurada, que nos permitiu elaborar algu-
mas observações analíticas.

2. Homogeneização das condições de partida dos trabalha-
dores apoiados – toxicodependentes em fase final de tra-
tamento

A selecção dos quinze estudos de caso foi realizada procurando garan-
tir homogeneidade das situações de partida dos trabalhadores apoiados, numa
tentativa de controlar o mais possível variáveis que, do nosso ponto de vista,
podiam condicionar e enviesar os resultados do estudo empírico.
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144 Na selecção dos casos contou-se com a colaboração da Agência Regional do PVE de Lisboa 
e Vale do Tejo.

145 Este elemento devia estar apto a responder a questões sobre a organização e sobre o traba-
lhador apoiado.

146 Elaboramos uma primeira matriz com todas as variáveis correspondentes à informação reco-
lhida, por forma a torná-la comparável e relacionável. Posteriormente elaboramos mais duas
matrizes que possibilitaram a agregação da informação, tendo como objectivo facilitar a aná-
lise, a elaboração das históricas de cada caso e a correlação entre os percursos. Digamos que
foi um trabalho de amadurecimento de toda a informação recolhida nas entrevistas.



Para este efeito foram definidos alguns critérios que presidiram à esco-
lha dos casos a estudar, a saber, consumo de heroína, tempo de dependência
superior a cinco anos, tratamentos e recaídas prévias, idades entre os 28 e os 
45 anos, último tratamento em regime de comunidade terapêutica com modelo
bio-psico-social. Desta forma isolou-se um grupo indivíduos com perfis seme-
lhantes no que diz respeito à história de dependência e com trabalho terapêu-
tico recente idêntico.

Os critérios para a escolha dos casos foram definidos tendo em vista a
homogeneidade do grupo a analisar mas também procurando que os toxicode-
pendentes em tratamento tivessem já passado por um conjunto de experiências
facilitadoras de um percurso bem sucedido. No capítulo sobre toxicodependên-
cia refere-se que o processo de reabilitação de um toxicodependente, nomea-
damente de heroína, é sempre longo, com várias recaídas, e várias tentativas de
tratamento, que devem ser encaradas com alguma normalidade, uma vez que
fazem parte de um percurso típico de reabilitação. Por outro lado, e de acordo
com os especialistas, cada tratamento em toxicodependência contempla uma
abordagem a nível do desenvolvimento pessoal, que mesmo que acabe numa
recaída é sempre uma mais valia. Um toxicodependente com várias tentativas 
de tratamento e com recaídas, teoricamente está em melhores condições de
conseguir completar o processo de tratamento e consequentemente integrar-se
profissionalmente, comparativamente com um toxicodependente que encara o
tratamento pela primeira vez.

Da mesma forma o período de tempo de dependência também apre-
senta dimensões que vale a pena ter em conta na definição dos critérios de
selecção da amostra. Raramente as pessoas toxicodependentes têm um efectivo
desejo de se tratar antes de passarem por perdas significativas. A fase de lua-de-
-mel e os primeiros tempos de consumo são vividos pelos toxicodependentes
com prazer. Só após algum tempo de consumo e quando surgem as dificulda-
des148, é que o desejo de mudança aparece, embora continue polarizado149.

Pensámos que era importante definir um intervalo etário em que o
desejo, o potencial e a capacidade de mudança estivessem associados e foi neste
pressuposto que se definiu o intervalo de ano de nascimento entre 1960 e 1977,
ou seja, indivíduos com idades compreendidas entre os 28 anos e os 45 anos.
Com 28 anos é desejável que se tenha, ou se procure, uma mais sólida maturi-
dade, responsabilidade e autonomia.Também se entende que no período da fase
adulta até aos 45 anos, existe um maior potencial e capacidade para se investir 
e se projectar no futuro.

Também se entendeu que era importante os toxicodependentes, cujos
percursos de integração foram estudados, terem passado por processos terapêu-
ticos idênticos, com o mesmo modelo de intervenção, duração dos tratamentos
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147 A fase de lua-de-mel foi referida e explicada no Capítulo II.
148 Após algum tempo de dependência acabaram os recursos para adquirir drogas, a família des-

cobre, surgem complicações de saúde, perda ou abandono do emprego ou da escola, ressaca,
mal-estar psicológico, entre outras situações que tornam mais efectivo o desejo do toxico-
dependente se tratar.

149 O desejo de se tratar polarizado quer dizer que por um lado o toxicodependente deseja
parar com os consumos e por outro lado não, é um desejo ambivalente.



e períodos de abstinência semelhantes. A escolha de comunidades terapêuticas
que seguem o modelo terapêutico bio-psico-social150 prende-se com o facto de,
em nossa opinião, este modelo de tratamento ser, no quadro dos modelos exis-
tentes, aquele que mais se adequa à generalidade das situações de toxicodepen-
dência, o que tem mais história em Portugal, é menos radical nos seus princípios
e não tem inspiração religiosa.

Em todos os casos o terapeuta responsável pelo acompanhamento do
toxicodependente em tratamento avaliou positivamente o percurso de trata-
mento, que ocorreu em regime de internamento em comunidade terapêutica e
apartamento de reinserção. Cada terapeuta responsável atestou151 que o toxico-
dependente, candidato a beneficiar das medidas específicas do PVE, estava em
condições de iniciar o processo de integração profissional.

3. Categorização das dimensões e variáveis

Pareceu-nos pertinente conhecer a realidade dos contextos de origem
dos toxicodependentes, nomeadamente as características da família de origem 
e dos recursos que asseguraram a existência ao longo dos tempos. Procurámos
tipificar as dimensões socioeducativa, socioprofissional e classe social do traba-
lhador apoiado e da família. Para este efeito socorremo-nos e adoptamos a tipo-
logia proposta por Firmino da Costa (1999) na investigação sociológica que reali-
zou no Bairro de Alfama, em Lisboa e que resultou na obra Sociedade de Bairro.

Na tipificação das organizações recorremos às categorias área de activi-
dade, estatuto jurídico e dimensão, usando as modalidades comummente utiliza-
das pelas organizações estatais, nomeadamente o Instituto Nacional de Estatística.

Para a definição das dimensões e das variáveis dos sistemas de traba-
lho e das organizações inspirámo-nos no conteúdo dos capítulos desta pesquisa
sobre Responsabilidade Social, Cultura Organizacional e Sistemas de Trabalho.

Os casos estudados que a seguir se apresentam contemplaram todos 
os requisitos aqui referidos.

4. Estudos de caso

4.1. Estudo de Caso I – Manuel

Neste caso I, vamos chamar Manuel ao trabalhador apoiado pelo Pro-
grama Vida Emprego. O Manuel tinha 32 anos e sempre viveu com os pais, casa-
dos até o pai falecer há oito anos. O pai se fosse vivo teria 59 anos e a mãe
tinha 58 anos. Ambos os pais possuíam o 1.o ciclo do ensino básico. A mãe era
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151 De acordo com o regulamento do PVE, para poder beneficiar do apoio das medidas específi-
cas o terapeuta responsável pelo tratamento tem de atestar que o toxicodependente está
em condições de celebrar um contrato de trabalho.



doméstica e nunca tinha exercido profissão, o pai exercia profissão por conta de
outrem, era galvanizador na administração pública, o que o colocava na classe
social dos operários.

Quanto ao trabalhador apoiado, adquiriu o nível de ensino secundário 
e a experiência profissional que possuía antes do último tratamento não tinha
relevância.

Teve uma infância que considerou normal e iniciou precocemente o
consumo de substâncias psicoactivas, aos 12 anos, por curiosidade e com os
amigos.Teve um período de dependência de mais de 10 anos e um processo de
tratamento que se pode considerar típico, com várias recaídas e diversos pro-
cessos de tratamento.

Foi contratado para desempenhar funções administrativas na secretaria
da entidade onde fez o último tratamento. Primeiro realizou um estágio de seis
meses, em regime de voluntariado, após o qual beneficiou das medidas específi-
cas do PVE de Estágio de Integração Profissional, Apoio ao Emprego e Prémio 
de Integração. O empregador considerou que a preparação do trabalhador no
momento de admissão na organização era boa.

A entidade empregadora reunia excelentes condições do ponto de vista
psicossocial, proporcionou ao trabalhador apoiado um ambiente contentor e
facilitador do desenvolvimento pessoal e social, dando continuidade à consolida-
ção do percurso de tratamento, por um período de tempo mais alargado.

A entidade empregadora era uma organização de pequena dimensão,
com estatuto jurídico de instituição particular de solidariedade social e desen-
volvia a actividade na área da toxicodependência – prevenção, tratamento e 
reinserção de toxicodependentes. Em termos de caracterização social da orga-
nização o nível etário de 90,5% dos trabalhadores encontrava-se entre os 22 
e os 50 anos. O nível de ensino de 47,6% era médio/superior, 33,3% tinham o 
2.o ciclo, 9,5% tinham o secundário e 9,5% tinham o 3.o ciclo. Quanto à natureza
do vínculo laboral dos trabalhadores, 66,6% tinham vínculo permanente e os 
restantes estavam contratados ao abrigo de contrato a termo certo. Ao nível 
da política salarial cumpriam a tabela salarial definida pelo estatuto das IPSS.
O horário de trabalho também obedecia a esse estatuto, mas existia interna-
mente flexibilidade no seu cumprimento.

De acordo com o trabalhador a dimensão ergonómica, as condições
físicas e ambientais do posto de trabalho, propiciavam comodidade na execução
das tarefas. A complexidade do conteúdo do trabalho e as condições de exe-
cução das tarefas caracterizavam-se essencialmente pela exigência mental, pois
para além das tarefas administrativas também se ocupava de tarefas de divul-
gação e de marketing. O trabalhador tinha alguma liberdade e autonomia no
desempenho das tarefas e uma dimensão de criatividade e inovação. Havia por
parte do trabalhador o conhecimento da entidade empregadora como um todo,
tinha participação activa e em equipa na dinâmica organizacional.

Do ponto de vista das condições organizacionais a entidade emprega-
dora tinha uma estrutura hierárquica simples, com a assembleia-geral, o conse-
lho fiscal e direcção, tendo o director executivo responsabilidade sobre todas 
as áreas.
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Do ponto de vista do trabalhador a remuneração que auferia era satis-
fatória.

No domínio da cultura organizacional a organização tinha características
contentoras e empáticas, humanistas, que encaravam o trabalhador com respeito,
tolerância, flexibilidade e solidariedade. Tendo como referência o modelo dos
valores contrastantes152, identificava-se nesta organização uma cultura de apoio
baseada no modelo de relações humanas, que preconizava valores como a con-
fiança, participação, sentimento de pertença, com o objectivo de criar e manter 
a coesão e o empenho das pessoas, com uma liderança que estimulava a partici-
pação e o envolvimento de todos, e onde os critérios de eficácia passavam pelo
desenvolvimento do potencial humano. No funcionamento da organização tam-
bém encontrámos características de outros modelos de culturas organizacionais,
nomeadamente o modelo dos sistemas abertos, o modelo dos processos inter-
nos racionais e o modelo dos objectivos.

Em termos de responsabilidade social da organização (RSO) a entidade
não se comprometia formalmente em cumprir os requisitos formulados e defi-
nidos pelo conceito. Contudo, de uma forma involuntária e pouco estruturada,
acabava por adoptar e desenvolver na gestão quotidiana e na cultura organiza-
cional, princípios e práticas que se enquadravam no domínio da RSO nomeada-
mente, a valorização dos recursos humanos, o desenvolvimento de iniciativas 
que iam para além do exigido na lei e tinham como objectivo o bem-estar dos
trabalhadores, o envolvimento, cooperação e participação na vida comunitária,
a integração de pessoas em situação de desfavorecimento social, as preocupa-
ções ambientais, e a garantia de que os parceiros cumprem a lei.

Do ponto de vista pessoal, o trabalhador apoiado reunia características
facilitadoras do relacionamento interpessoal positivo, era extrovertido, colabo-
rante, respeitador, muito diligente e cumpridor. Era muito bem aceite por todos
e criou laços de amizade com os colegas. Readquiriu uma auto-estima positiva,
melhorou a auto imagem e o auto-conceito.

As chefias consideraram o desempenho profissional conseguido e mani-
festaram satisfação sob todos os níveis da prestação do Manuel, referindo que
estavam reunidas as condições para a continuidade na organização. Os objecti-
vos definidos no projecto de integração foram plenamente alcançados. O traba-
lhador tinha características excelentes como pessoa e profissional e que tinha
muito boas perspectivas dentro ou fora da organização, pois possuía capacidades
e potencial.

A avaliação do mediador também foi muito positiva. O processo de
integração socioprofissional em ambiente protegido correu bem, permitiu-lhe
readquirir competências de vida, de relacionamento interpessoal e competências
profissionais.

Na altura da realização das entrevistas continuava a exercer a mesma
profissão na organização, ao abrigo de um contrato sem termo, beneficiando da
medida específica do PVE de Prémio de Integração. Pretendia continuar na orga-
nização a trabalhar nas mesmas funções ou em funções de outra natureza. Do
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ponto de vista social e comunitário estava bastante bem integrado, fez um bom
percurso de tratamento e permanecia em abstinência. Em termos familiares
estava a viver com a mulher.

O percurso no PVE foi importante e a passagem pela organização con-
tribuiu para a consolidação da recuperação. Estava muito satisfeito com a expe-
riência e manifestou uma apreciação global do percurso no PVE bastante positiva.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomeada-
mente a dimensão, o funcionamento organizado e enquadrador, com funções e
circuitos bem definidos, o clima organizacional positivo e o bom relacionamento
interpessoal, as preocupações sociais, a cultura humanista de respeito pelo tra-
balhador, a política de desenvolvimento dos recursos humanos, de informação 
e reflexão, o contexto físico de execução das tarefas, as práticas que desenvol-
vem, parecem ter criado um ambiente protegido auspicioso, que parece ter con-
corrido para a continuidade na organização, para a consolidação do tratamento,
para a plena integração profissional e pessoal do trabalhador apoiado.

4.2. Estudo de Caso II – José

O José tem 31 anos e viveu sempre com os pais, que só recentemente
se divorciaram. O pai tinha 59 e a mãe 58 anos, ambos sem escolaridade. A mãe
sempre foi doméstica e o pai exercia profissão por conta de outrem, como pin-
tor da construção civil. O José adquiriu o 2.o ciclo do ensino básico, e tinha for-
mação e experiência profissional na área da construção civil. Viveu sempre com
os pais e uma irmã, teve uma infância que considerou normal e inicia precoce-
mente o consumo de substâncias psicoactivas, com 14 anos, por curiosidade e
com os amigos. Teve um período de dependência de cerca de dez anos seguido
de um percurso típico de recuperação, com vários tratamentos em ambulatório
e em comunidade terapêutica.

Foi contratado para desempenhar funções como pedreiro da constru-
ção civil. Antes de se concretizar e iniciar o apoio do PVE, a entidade emprega-
dora admitiu-o em regime experimental durante um mês. Posteriormente bene-
ficiou das medidas específicas do PVE de Estágio de Integração Profissional e
Apoio ao Emprego. O empregador considerou que a preparação do trabalhador
na altura da admissão na organização era boa.

Na sequência das entrevistas realizadas pode dizer-se que, do ponto de
vista psicossocial, a entidade empregadora reunia muito boas condições, propor-
cionou um ambiente contentor e facilitador do desenvolvimento pessoal e social
do trabalhador, dando continuidade, por um período de tempo mais alargado,
à consolidação do processo de tratamento.

A entidade empregadora era uma microempresa do sector de activi-
dade da construção e obras públicas, com estatuto jurídico de empresário em
nome individual. Em termos da dimensão ergonómica, as condições físicas e
ambientais do posto de trabalho não propiciavam comodidade na execução das
tarefas, eram desconfortáveis para um bom desempenho e podem ter contri-
buído para a insatisfação e desmotivação no trabalho. A complexidade do con-
teúdo do trabalho e as condições de execução das tarefas caracterizavam-se
essencialmente pela exigência física e alguma repetitividade, exigindo alguma
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capacidade de adaptação a situações adversas. O trabalhador tinha alguma liber-
dade e autonomia no desempenho das tarefas e consequentemente uma dimen-
são de criatividade e inovação. Do ponto de vista do trabalhador a dimensão
económica não era satisfatória.

A estrutura hierárquica da entidade empregadora era simples, com 
a cadeia de comando bem definida. Era o proprietário que orientava, coorde-
nava e acompanhava toda a execução dos trabalhadores. Tinha dois trabalha-
dores, ambos com apoio do PVE, o outro trabalhador tinha 34 anos e possuía 
o 2.o ciclo. Quanto à natureza do vínculo laboral o trabalhador apoiado tinha
contrato a termo certo e o outro trabalhador tinha vínculo permanente. A polí-
tica salarial da organização era flexível havendo uma parte do ordenado que
dependia dos trabalhos que tinham em carteira. O horário de trabalho também
dependia do volume de trabalho no momento.

Era uma entidade cujo funcionamento tinha características familiares,
com um relacionamento interpessoal de amizade e de grande proximidade entre
todos. Tendo como referência o modelo dos valores contrastantes, deparámo-
-nos predominantemente com uma cultura de objectivos, baseada no modelo 
dos objectivos racionais, que preconiza valores como a produtividade, desem-
penho, o alcance dos objectivos e a realização. A liderança era muito orientada
para a tarefa e para o alcance dos objectivos. A cultura de apoio também era
partilhada pelos membros da organização e operacionalizada no funcionamento
e nas medidas de gestão.

Foi possível aferir que a entidade empregadora não assumia e não se
comprometia formalmente no desenvolvimento de acções no âmbito da respon-
sabilidade social. Contudo, a cultura organizacional de apoio acima identificada,
traduzia-se numa atitude e em algumas práticas que se aproximavam do conceito
de responsabilidade social, como por exemplo, integrava pessoas em situação de
desfavorecimento social153, tinha preocupações ambientais e tinha preocupações
a nível da higiene, segurança e saúde no trabalho.

O trabalhador apoiado revelou características pessoais que não se des-
tacavam especialmente mas que eram facilitadoras do relacionamento interpes-
soal. Era medianamente extrovertido, colaborante, respeitador, honesto, interes-
sado. O relacionamento interpessoal na organização era positivo, o trabalhador
era bem aceite e estabeleceu laços de amizade. Sentia-se mais confiante, útil e
melhorou a auto-estima.

O superior hierárquico considerou que o José podia melhorar o desem-
penho profissional e que tinha atingido um bom nível no desempenho pessoal.
A avaliação do mediador sobre o processo de integração na organização foi
positiva. O trabalhador apoiado teve a possibilidade de experimentar situações
novas, em contexto real de trabalho, com acompanhamento de um técnico da
área do tratamento, o que foi fundamental para a integração. Estabeleceu novas
relações de amizade e este emprego permitiu-lhe regressar à área de residência.

Este período complementar de tratamento, de integração profissional e
social, foi facilitador da consolidação do tratamento, favorecendo o desenvolvi-
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mento de um conjunto de competências de vida, de relacionamento interpessoal
e consequentemente a autonomização do José.

Por iniciativa do trabalhador cessou o contrato de trabalho e conse-
quentemente terminou o apoio do PVE. As razões que levaram o trabalhador a
desistir prenderam-se com o facto de estar insatisfeito com as tarefas que reali-
zava, com a remuneração e por lhe ter surgido outro emprego com condições
que considerou mais satisfatórias.

Para o trabalhador apoiado a experiência laboral por que passou foi
importante e trouxe mais valias à consolidação da recuperação.A apreciação glo-
bal do percurso no PVE foi positiva. Do ponto de vista do empregador a expe-
riência também foi muito positiva. Na sua opinião, o José tem boas perspectivas
futuras, está em condições de manter a autonomia e de manter um emprego
sem apoio.

Parece-nos legítimo afirmar que neste caso as características da orga-
nização, nomeadamente a dimensão, o funcionamento de tipo familiar em que 
há uma grande proximidade entre todos, a existência e a definição dos proce-
dimentos, a comunicação directa dos objectivos e das tarefas, a centralização 
e a participação dos trabalhadores, o relacionamento interpessoal, a existência
de preocupações sociais e a cultura de respeito pelo trabalhador, parecem ter
concorrido para a consolidação do tratamento e para a actual plena integração
profissional e pessoal.

Como dimensões menos favoráveis da organização podemos apontar 
as más condições do contexto físico de trabalho, as políticas e estratégias orga-
nizacionais pouco direccionadas para o desenvolvimento e bem-estar dos tra-
balhadores, assim como a ausência de participação na vida comunitária. Parece
importante ressalvar o facto de que esta organização preencheu as necessidades
de mão-de-obra recorrendo ao Programa Vida Emprego.

O José estava integrado sem qualquer tipo de apoio especial, em situa-
ção estável, a exercer a mesma profissão. Continuava abstinente e sem acompa-
nhamento terapêutico. Estava a viver com a mãe e do ponto de vista social e
comunitário estava integrado.

4.3. Estudo de Caso III – Pedro

O trabalhador apoiado ao abrigo do PVE no estudo de caso III cha-
mava-se Pedro e tinha 37 anos. Pertencia a uma família em que ambos os pais
estavam na categoria dos adultos com mais de 60 anos. A mãe tinha nível de
ensino médio/superior e sempre exerceu profissão. Antes de se reformar foi
empresária na área dos têxteis. O pai tinha nível de ensino secundário e exer-
cia profissão numa empresa privada em que era chefe dos serviços administra-
tivos, enquadrando-se no grupo profissional do pessoal administrativo e simila-
res. Quando os pais se separaram o Pedro era muito novo e ficou a viver com 
a mãe e com dois irmãos154. Considera que teve uma infância normal e iniciou 
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o consumo de substâncias psicoactivas aos 12 anos, por curiosidade e com os
amigos. O período de dependência durou cerca de 10 anos, contou com inúme-
ros tratamentos em ambulatório e em comunidade terapêutica, em Portugal e
no estrangeiro.

Adquiriu o nível de ensino secundário e teve experiência profissional
diversa em funções executantes. Teve um percurso de vida onde pôde contar
com recursos familiares de retaguarda, financeiros e culturais, facilitando-lhe a
aquisição de um conjunto de experiências e de competências que o protegeram
em determinados momentos em que a degradação pessoal era incontornável.

Foi contratado para desempenhar funções de monitoria, administrativas
e de secretariado na Comunidade Terapêutica onde fez o último tratamento. Foi
no âmbito desse contrato que beneficiou das medidas específicas do PVE de
Estágio de Integração,Apoio ao Emprego e Prémio de Integração. O responsável
pela organização considerou que a preparação do Pedro, na altura em que ini-
ciou funções na organização, era suficiente.

A entidade empregadora era uma associação privada de interesse
público, de pequena dimensão, que desenvolvia a actividade na área da toxico-
dependência – prevenção, tratamento e reinserção social de toxicodependentes.

As condições físicas e ambientais do posto de trabalho do Pedro propi-
ciavam comodidade na execução das tarefas, reunindo condições agradáveis ao
bom desempenho, à satisfação e motivação no trabalho.A complexidade do con-
teúdo do trabalho e as condições de execução das tarefas caracterizavam-se
essencialmente pela exigência mental e psicológica, particularmente as de moni-
tor, de maior relevância.

Tinha uma posição na base da cadeia de comando e os procedimentos
gerais estavam definidos e escritos. Contudo, tinha autonomia no desempenho 
e consequentemente uma dimensão de criatividade e inovação. Do ponto de
vista das condições organizacionais, a estrutura hierárquica e funcional da enti-
dade empregadora era simples e bem definida155, em termos de áreas, de fun-
ções, circuitos, cadeias de comando e de responsabilidades.

Quanto à caracterização social, 53,8% dos trabalhadores tinham idades
entre os 31 e os 50 anos, 30,8% entre os 22 anos e os 30 anos e 15,4% entre 
os 51 e os 60 anos. O nível de ensino que predominava, com 61,5% dos traba-
lhadores, era o nível médio/superior, 23% dos trabalhadores tinham o secundário
e 15,4% o 3ª ciclo do ensino básico. Quanto à natureza do vínculo laboral 46,2%
estavam em regime de prestação de serviços, 23% com contrato a termo certo
e 30,8% com vínculo permanente, o que traduzia a precariedade da estabilidade
dos vínculos. Ao nível da política salarial cumpriam a tabela salarial definida pelo
estatuto das IPSS. O horário de trabalho também obedecia a esse estatuto, mas
existia internamente flexibilidade no seu cumprimento. Face à natureza da activi-
dade havia necessidade de se trabalhar por turnos.

No âmbito das entrevistas realizadas ficámos ainda com a percepção 
de que a entidade empregadora reunia muito boas condições do ponto de vista
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psicossocial, proporcionando um ambiente facilitador do desenvolvimento pes-
soal e social, e da consolidação do percurso de tratamento. Existia um relacio-
namento interpessoal positivo e o trabalhador era relativamente bem aceite 
por todos.

O trabalhador apoiado considerava a remuneração insuficiente. A enti-
dade empregadora tinha essa percepção e alegou que, por ser uma IPSS com
orçamentos limitados, não podia compensar financeiramente os colaboradores
como desejava e como entendia ser justo.

A entidade empregadora incorporava características que promoviam 
o desenvolvimento e a valorização dos recursos humanos. Incutia um espírito 
e um ambiente favorável e as chefias relacionavam-se com os trabalhadores de
uma forma contentora, empática e humanista. Para o Pedro pode ter funcionado
como a continuidade do espaço terapêutico anterior e não verdadeiramente um
local de trabalho. A cultura de apoio baseada no modelo de relações humanas
destacava-se no quotidiano organizacional, com valores como a confiança, parti-
cipação, sentimento de pertença, com o objectivo de criar e manter a coesão e
o empenho das pessoas. Concomitantemente identificaram-se características de
outro tipo de modelos culturais, nomeadamente o modelo dos sistemas abertos
ou da inovação, o modelo dos processos internos racionais ou das regras e o
modelo dos objectivos.

Sem haver comprometimento formal com a implementação de práticas
de RSO, foi possível identificar um conjunto de orientações estratégicas e ope-
racionais que se enquadravam no âmbito deste conceito, nomeadamente, a valo-
rização dos recursos humanos, o envolvimento, cooperação e participação no
desenvolvimento do meio envolvente, as preocupações ambientais, a garantia de
que os parceiros cumpriam a lei.

O Pedro tinha características de personalidade que a entidade empre-
gadora referiu como de alguma introversão, o que não o impedia de manifestar
com frequência pontos de vista discordantes dos colegas e das chefias e de ter
uma atitude por vezes considerada como provocatória. Tinha uma atitude que
era percepcionada pelos colegas e chefias como arrogante e indiferente para
com o trabalho, e por esta razão as relações com os colegas acabaram por ser
de alguma distância. Os colegas tinham uma atitude de ligeira desconfiança, de
alguma censura e intolerância.

As chefias consideraram que o desempenho do trabalhador apoiado
podia ter sido melhor e caracterizaram-no como de alguma passividade, resis-
tência e negligência. Ocorreram alguns conflitos, atribuídos ao descontentamento
do trabalhador com as tarefas, que mais tarde resultaram na desistência. Apesar
de tudo, não lhe foram apontadas faltas graves e as relações interpessoais eram
medianamente satisfatórias.

Os objectivos do percurso de integração do Pedro foram parcialmente
cumpridos. Desistiu do emprego apoiado numa altura em que tinha conseguido um
vínculo contratual estável, por não estar satisfeito com as condições contratuais.

No momento da realização das entrevistas estava desempregado, ins-
crito no centro de emprego a aguardar colocação e a receber subsídio de
desemprego. Não equacionava voltar à organização. Estava confiante, tranquilo e
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a perspectivar-se no futuro. Do ponto de vista social e comunitário estava bas-
tante bem integrado, tinha feito um bom percurso e permanecia em abstinência.
Vivia com a companheira, ex-toxicodependente, com um filho dela e um dos
dois. A mulher estava integrada profissionalmente.

Considerou que o percurso no PVE foi importante e a passagem pela
organização trouxe mais valias à sua vida. Apesar de alguns episódios desagra-
dáveis vividos no contexto de trabalho, estava satisfeito e tinha uma apreciação
global da experiência de trabalho com o apoio do PVE positiva.

O empregador também considerou que no cômputo geral a experiên-
cia foi positiva, apesar de não ter sido pacífica. O Pedro adquiriu hábitos de tra-
balho, responsabilidade, aprendeu a lidar com colegas e chefias. Do seu ponto 
de vista, num próximo emprego o Pedro tem de se esforçar mais mas está em
condições de andar sozinho.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomeada-
mente a dimensão da organização, o clima organizacional positivo e pedagógico,
o bom relacionamento interpessoal, as preocupações sociais da organização,
a cultura de respeito pelo trabalhador, o trabalho em equipa e de permanente
troca de informação e reflexão, a comodidade do contexto físico de execução
das tarefas, as práticas que se identificam com a RSO, parecem ter concorrido
para a consolidação do tratamento.

4.4. Estudo de Caso IV – João

O João tinha 32 anos e viveu com os pais, recentemente separados.
A mãe, com 55 anos, tinha o nível de ensino secundário e exercia profissão por
conta de outrem, na função pública, como administrativa. O pai tinha 59 anos, nível
de ensino médio/superior e exercia profissão em regime liberal como consultor.

Até ao início do consumo de substâncias psicoactivas, o João teve um
percurso de crescimento que considerou normal e teve a primeira experiência
com drogas aos 17 anos, por curiosidade e com os amigos. Aos 20 fica depen-
dente de heroína e cocaína fumada e o período de dependência dura cerca de 5
anos, com inúmeros tratamentos em ambulatório e em comunidade terapêutica.

Como nível de ensino tinha o 3.o ciclo do ensino básico e complemen-
tarmente tinha formação profissional em informática. Como experiência profis-
sional tinha exercido profissão na área comercial e de serviços, na distribuição e
apoio técnico de equipamento informático.

O João, no projecto de reinserção que definiu para si, pretendia trabalhar
numa cooperativa agrícola da zona, desejo que foi possível satisfazer uma vez
que a entidade em questão aceitou aderir à iniciativa. Desta forma beneficiou da
medida específica do PVE de Estágio de Integração e desistiu por razões imputa-
das ao empregador, por incumprimento deste nas obrigações com o Estado156.
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ciou da medida de Apoio ao Emprego.



A entidade empregadora era uma cooperativa agrícola, com estatuto
jurídico privado e de pequena dimensão, do sector de actividade da Agricultura,
Silvicultura, Caça e Pescas que, apesar da boa vontade, não reunia condições do
ponto de vista da estrutura organizacional e do funcionamento que contribuís-
sem para o desenvolvimento pessoal e profissional do trabalhador. Não estava
organizada, não havia planeamento e não dava referenciais de trabalho, não havia
regras e o funcionamento não era coerente, o que também contribuiu para a
desistência do trabalhador apoiado.

O João foi contratado para desempenhar funções de trabalhador não
qualificado da agricultura e pescas, com tarefas específicas de cargas, descargas 
e manutenção do armazém, atendimento a clientes, apoio na produção de vinho.
O empregador considerou que a preparação do trabalhador na altura da contra-
tação era boa.

Numa tentativa de caracterização do sistema de trabalho, a nível da
dimensão ergonómica, o trabalhador considerava as condições físicas e ambien-
tais do posto de trabalho medianamente agradáveis, reunindo as condições bási-
cas ao bom desempenho. A complexidade do conteúdo do trabalho e as condi-
ções de execução das tarefas caracterizavam-se essencialmente pela exigência
física, as tarefas podiam ser previstas e tinham alguma repetitividade.

O trabalhador tinha grande autonomia na execução das tarefas, tinha a
possibilidade de fixar as regras. Existia um relacionamento interpessoal positivo,
o trabalhador era bem aceite por todos e o trabalho que desenvolvia era bas-
tante apreciado.

Do ponto de vista das condições organizacionais a estrutura hierárquica
era simples, em pirâmide, com o director no topo, abaixo os encarregados e na
base da pirâmide, os trabalhadores. Os trabalhadores tinham idades compreen-
didas entre os 31 e os 50 anos, cerca de 10% tinham o 1.o ciclo, 40% tinham o
3.o ciclo, 33,3% o secundário e 16,7% eram licenciados, todos com vínculo per-
manente. O horário de trabalho era de 40 h por semana.A dimensão remunera-
tória não era satisfatória, o trabalhador considerava o salário insuficiente.

No domínio da cultura organizacional e tendo como referência o
modelo dos valores contrastantes, não se conseguiu identificar a predominân-
cia de um modelo e isto parece ter a ver com a desorganização funcional da
organização. Encontrámos algumas características da cultura de regras e dos pro-
cessos internos, como por exemplo uma liderança conservadora, a centralização
das decisões e a importância dada à estabilidade interna, contudo com muitas
lacunas no âmbito destes modelos. Nomeadamente, não cumpria outros requi-
sitos por força do mau funcionamento, como por exemplo a organização dos
processos internos, a ordem, a definição de regras e procedimentos.

Em termos de responsabilidade social não se identificaram na organiza-
ção as dimensões que o conceito contempla. Logo à partida estava em situação
de incumprimento para com o Estado. A razão que esteve na origem da cessa-
ção da relação contratual com o trabalhador apoiado foi o facto de a entidade
empregadora estar devedora à segurança social, e não ter conseguido regulari-
zar essa situação. Este facto é impeditivo da atribuição de benefícios e subsídios,
ao abrigo do regulamento do Programa Vida Emprego. No âmbito de acções 
inspectivas realizadas pelas entidades competentes, foram detectadas diversas
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irregularidades, salários em atraso e dividas à segurança social. Acresce o facto
de que, pela análise dos dados recolhidos, não se identificou especial preocupa-
ção com uma gestão que valorize e promova o bem-estar e a qualidade de vida
dos trabalhadores. Não tinha exemplos de boas práticas no domínio da gestão
de recursos humanos. Revelou preocupações com os impactos ambientais e às
vezes integrava pessoas em situação de desfavorecimento. Não tinha história de
participação na vida comunitária.

De acordo com o João a integração na organização foi importante e
trouxe-lhe mais valias, permitindo-lhe dar o salto para outras experiências labo-
rais. Considerou que a experiência teve muita importância na evolução pessoal 
e foi medianamente importante na evolução profissional.

O empregador também considerou que a experiência foi muito positiva.
O João surpreendeu pela positiva, era muito empenhado, diligente, organizado,
tinha iniciativa e desempenhava as funções com responsabilidade. Era um ele-
mento quase de chefia.

Neste caso o trabalhador teve um percurso de integração com alguns
momentos críticos, que contudo parecem ter contribuído positivamente para a
aquisição e reforço de competências pessoais e sociais, para a evolução positiva
da integração social e dos objectivos de tratamento. As características de per-
sonalidade do trabalhador apoiado parecem ter facilitado a aceitação junto dos
colegas e das chefias, era cordial, prestável e trabalhador.

Estava integrado profissionalmente, a exercer profissão por conta de
outrem, numa empresa do sector de actividade dos transportes, armazenagem 
e comunicações, onde era camionista de longo curso de materiais perigosos.
Não tinha qualquer tipo de apoio. Encontrava-se integrado do ponto de vista
social e comunitário, e permanecia em abstinência.Vivia com a companheira que
também teve um percurso de dependência de drogas e que, também, estava 
abstinente e integrada.

As características disfuncionais da organização, apesar de terem provo-
cado uma ruptura na relação contratual, parecem não ter afectado o percurso
de integração do trabalhador. O bom relacionamento e o clima de amizade,
o reconhecimento do valor do trabalhador e do trabalho que desenvolvia,
o acompanhamento próximo do mediador, podem ter ajudado a manter a esta-
bilidade e a consolidação do tratamento. Importante pode ter sido a substitui-
ção da entidade empregadora por outra onde o trabalhador continuou a bene-
ficiar do PVE. O João foi admitido na Comunidade Terapêutica onde tinha feito 
o último tratamento, como monitor de actividades ocupacionais.

Resumidamente, a segunda entidade empregadora157 reunia um con-
junto de características estruturadoras que parecem ter sido importantes para 
o percurso do João.Tinha um modelo de cultura organizacional de apoio, huma-
nista e contentor, tinha um funcionamento claro e previsível, a estrutura hierár-
quica era simples e conhecida por todos. Posteriormente o trabalhador também
desistiu por não estar satisfeito com as condições contratuais, nomeadamente
com a remuneração, e conseguiu o emprego onde estava na altura da realização
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das entrevistas, onde lhe ofereceram melhores condições contratuais. Nesta
situação a desistência deve ser encarada como uma situação positiva reveladora
de maturidade, de afirmação, autonomia e de ambição pessoal.

4.5. Estudo de Caso V – Hélder

O trabalhador apoiado aqui em referência chamava-se Hélder e tinha 
28 anos de idade.Viveu sempre com os pais que foram casados até o pai falecer.
Ambos os pais tinham como nível de ensino o 1.o ciclo do ensino básico. A mãe
tinha 51 anos e sempre exerceu profissão por conta de outrém, era empre-
gada de balcão num café. O pai teria 50 anos se fosse vivo, possuía o 1.o ciclo 
do ensino básico e exercia profissão por conta de outrém, como camionista 
de veículos pesados. Era alcoólico e por se encontrar com nível elevado de
alcoolémia no desempenho das funções foi compulsivamente reformado e fale-
ceu passado um ano.

O Hélder teve uma infância que considerou um pouco rebelde e iniciou
o consumo de substâncias psicoactivas aos 13 anos, por curiosidade e com os
amigos.Teve um período de dependência de mais 5 anos e no percurso de rea-
bilitação contou com inúmeros tratamentos em ambulatório e em comunidade
terapêutica. Durante o período de consumo e dependência de drogas teve pro-
blemas judiciais e estava a cumprir uma pena suspensa de 3 anos. O confronto
com os tribunais fê-lo encarar a vida de outra maneira, mudar a atitude face à
droga e inverter a situação de degradação pessoal em que se encontrava.

O Hélder tinha o 2.o ciclo do ensino básico e tinha experiência pro-
fissional que considerou irrelevante, pequenos trabalhos que fez pontualmente.
Ao abrigo do PVE beneficiou das medidas específicas de Estágio de Integração,
Apoio ao Emprego e Prémio de Integração, como serralheiro da construção 
civil. O empregador considerou que a preparação do trabalhador na altura da
contratação era suficiente.

A entidade empregadora era uma microempresa, com estatuto jurídico
de empresa privada, em que os sócios eram dois irmãos, cada um responsável
por uma área de negócio, construção civil e comércio. Em termos da dimensão
ergonómica, as condições físicas e ambientais do posto de trabalho do Hélder,
não sendo excelentes, reuniam as condições básicas ao bom desempenho e o
trabalhador considerava-as aceitáveis. A complexidade do conteúdo do trabalho
e as condições de execução das tarefas caracterizavam-se essencialmente pela
exigência física, pela necessidade de possuir conhecimentos técnicos na área e
por alguma repetição. Quanto à autonomia, apesar do patrão lhe comunicar o
que queria e como queria que o trabalho fosse executado, o trabalhador tinha
alguma liberdade e autonomia no desempenho das tarefas, o que o colocou
perante desafios que ultrapassou com satisfação e empenho.

Do ponto de vista das condições organizacionais o funcionamento da
entidade empregadora tinha características familiares, com uma estrutura hierár-
quica muito simples, em que o proprietário coordenava directamente o trabalho.

Em termos de caracterização social o nível etário dos outros dois tra-
balhadores era na faixa etária dos 30 anos, e tinham como nível de ensino o 
3.o ciclo do ensino básico. Só o Hélder é que tinha uma situação contratual 
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estável, de contrato sem termo, os outros dois eram chamados quando havia
trabalho que o justificasse. O horário de trabalho era de 8 h por dia à excepção
de quando havia trabalhos extraordinários.

A entidade empregadora reunia excelentes condições do ponto de vista
psicossocial, proporcionando um ambiente promotor do desenvolvimento pes-
soal e social, contribuindo para a consolidação do percurso durante um período
de tempo mais alargado. O relacionamento interpessoal era positivo e o traba-
lhador era muito bem aceite por todos. O proprietário articulava frequente-
mente com o mediador do PVE e transportava muitas das técnicas de trabalho 
a nível terapêutico para a rotina da organização. Semanalmente realizavam uma
reunião com a presença do mediador, tendo em vista a identificação precoce de
situações a corrigir e o reforço positivo do que estava a correr bem.

A cultura que predominava era a cultura de objectivos, baseada no
modelo dos objectivos racionais, pois preconizava valores e uma liderança vol-
tada para a produtividade, o desempenho, o alcance dos objectivos e a realização
de tarefas. Características de outro tipo de culturas organizacionais e de outros
modelos surgem na análise dos dados recolhidos, em particular da cultura de
apoio, em que se encara o trabalhador com respeito, tolerância, flexibilidade e
solidariedade, num clima humanista e de valorização das pessoas.

Encontrámos práticas de gestão pouco sistematizadas que, de uma
forma por vezes ingénua, foram reveladoras de uma atitude organizacional de
responsabilidade social. A cooperação e participação no desenvolvimento do
meio envolvente, as preocupações ambientais, a admissão de pessoas em situa-
ção de desfavorecimento social, e a garantia de que os parceiros cumprem a lei,
foram alguns exemplos de práticas que se identificaram no contexto organiza-
cional e que se enquadram no âmbito do conceito. Em termos da gestão dos
recursos humanos o responsável procurava compensar financeiramente os tra-
balhadores pelo desempenho, concretamente no caso do trabalhador apoiado
complementava o valor atribuído pelo PVE. De facto, o trabalhador considerava
satisfatória a dimensão remuneratória. Para além disso fornecia as refeições aos
trabalhadores (no restaurante do pai) e garantia o transporte nos trajectos pen-
dulares.Tinha uma relação próxima com os trabalhadores, envolvia-os, implicava-
os e responsabilizava-os pela execução das tarefas, era tolerante e flexível, con-
tudo não investia na valorização profissional.

O Hélder tinha uma relação fácil quer com os colegas quer com a che-
fia. Estava muito satisfeito com o trabalho e com a organização, e estava nos seus
planos continuar depois do apoio do PVE acabar. O trabalhador tinha caracterís-
ticas de personalidade facilitadoras da aceitação junto dos outros, era prestável,
colaborante e pouco afirmativo, contudo expressava sempre as opiniões no que
dizia respeito ao trabalho.A atitude dos colegas e da chefia também eram muito
positivas. O empregador estava satisfeito com todo processo e considerou que
quer o desempenho profissional quer o pessoal tinham sido conseguidos. O tra-
balhador readquiriu regras, hábitos de trabalho e responsabilidade. Admitiu que 
o Hélder estava em condições de se autonomizar e arranjar outro trabalho, sem
apoio, se assim o desejasse.

O Hélder continuava integrado profissionalmente, na medida prémio 
de integração do PVE, na mesma organização e com as mesmas funções. O per-
curso no PVE foi importante e a experiência profissional permitiu-lhe consolidar
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a recuperação, alcançar os objectivos traçados no projecto de reinserção e per-
manecer em abstinência.

Estava a viver com a companheira, ex-toxicodependente, com quem
pretendia continuar. Em termos sociais e comunitários estava integrado no meio
onde vivia, em condições de vida dignas, em consonância com as ambições indi-
viduais e familiares.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomeada-
mente a dimensão da organização e o registo de funcionamento familiar, o clima
de amizade entre todos, as preocupações sociais e o desenvolvimento de práti-
cas de apoio na vida comunitária, a cultura de respeito e de promoção do bem-
-estar do trabalhador, o trabalho em equipa, o acompanhamento próximo do
mediador, as práticas de responsabilidade social, parecem ter contribuído para
criar um ambiente protegido onde foi possível o trabalhador evoluir, consolidar 
a recuperação e cumprir os objectivos de integração.

4.6. Estudo de Caso VI – Sérgio

O Sérgio tinha 44 anos, viveu sempre com os pais, casados, ambos com
idades superiores a 60 anos, o pai com 69 e a mãe com 65 anos, e ambos com
nível de ensino do 1.o ciclo do ensino básico.A mãe foi doméstica e nunca exer-
ceu profissão. O pai exercia profissão de operário da construção civil, por conta
de outrem.

O Sérgio teve uma infância que considerou normal e iniciou o consumo
de substâncias psicoactivas precocemente, com 13 anos, por curiosidade e no
grupo de amigos. Teve um período de dependência de 15 anos e um percurso 
de reabilitação típico, com vários tratamentos em regime de ambulatório e em
comunidade terapêutica.

O Sérgio começou a trabalhar na organização em regime experimental
durante um mês, após o qual foi admitido formalmente ao abrigo do PVE, onde
beneficiou das medidas específicas Estágio de Integração, Apoio ao Emprego e
Prémio de Integração. Foi contratado para desempenhar funções de pedreiro 
da construção civil, área em que já tinha experiência profissional. Como nível de
ensino possuía o secundário. Na altura da admissão o empregador considerou
que o trabalhador estava bem preparado.

A entidade empregadora tinha estatuto jurídico de empresa privada em
nome individual, com uma dimensão micro, do sector de actividade da constru-
ção e obras públicas. Em termos da dimensão ergonómica, as condições físicas e
ambientais do posto de trabalho não propiciavam comodidade na execução das
tarefas, reunindo condições desconfortáveis ao bom desempenho e podendo por
si contribuir para a insatisfação e desmotivação no trabalho. A complexidade do
conteúdo do trabalho e as condições de execução das tarefas caracterizavam-se
essencialmente pela exigência física e por alguma repetição, exigindo capacidade
de adaptação a situações adversas. O trabalhador tinha alguma liberdade e auto-
nomia no desempenho.

A dimensão económica, do ponto de vista do trabalhador, era satisfató-
ria e a remuneração dependia dos trabalhos em carteira.
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A entidade empregadora estava bem organizada e tinha uma estrutura
funcional bem definida, em termos de áreas, de funções, circuitos, cadeias de
comando e de responsabilidades.Tinha uma estrutura hierárquica simples, com o
proprietário a orientar, coordenar e chefiar toda a execução. O Sérgio na altura
da realização das entrevistas era o único trabalhador na organização e tinha 
vínculo permanente. Tinha tido um colega, contratado ao abrigo do PVE, que
entretanto desistira. Esse colega tinha 31 anos e o 2.o ciclo do ensino básico.
A política salarial era flexível havendo uma parte do ordenado que dependia 
do volume de trabalho. O horário de trabalho também dependia do volume de
trabalho no momento.

A entidade empregadora reunia boas condições do ponto de vista psi-
cossocial. O ambiente organizacional era favorável e facilitador da consolidação
do percurso de tratamento. O próprio Sérgio tinha características pessoais que
facilitaram o relacionamento interpessoal. Era medianamente introvertido, cola-
borante, respeitador, muito trabalhador e cumpridor. Existia um relacionamento
interpessoal muito positivo, o trabalhador era muito bem aceite.

A organização tinha características de funcionamento familiares, com
um relacionamento interpessoal de grande proximidade. Deparámo-nos com
uma cultura de objectivos, baseada no modelo dos objectivos racionais cujos
valores e a liderança que preconizava centravam-se na produtividade, no alcance
dos objectivos e na concretização dos trabalhos que estavam a desenvolver 
nos prazos acordados.Também identificámos características da cultura de apoio,
onde se valorizava a dimensão humana da organização, ao promover-se um
ambiente de respeito mútuo, de tolerância, de flexibilidade e de solidariedade.

Encontrámos alguns requisitos definidos no conceito de responsabili-
dade social, nomeadamente a valorização dos recursos humanos, o desenvolvi-
mento de iniciativas que iam para além do exigido na lei e tinham como objec-
tivo o bem-estar dos trabalhadores, o envolvimento, cooperação e participação
na vida comunitária, a integração de pessoas em situação de desfavorecimento
social, preocupações ambientais, e a garantia de que os parceiros cumprem a lei.

A entidade empregadora estava muito satisfeita, a todos os níveis, com
o desempenho do Sérgio, desejava dar continuidade à relação contratual e tinha
a intenção de o promover. Considerava que o trabalhador tinha atingido todos
os objectivos definidos para a integração e que estava em condições, se dese-
jasse, de se perspectivar no futuro sem apoio.

A avaliação do mediador também foi muito positiva. Considerou que o
Sérgio cumpriu os objectivos, adquiriu liberdade e autonomia para decidir sobre
a sua vida. O percurso no PVE foi importante e a passagem pela organização
trouxe-lhe grandes mais valias, permitiu-lhe consolidar a recuperação. Igualmente
o trabalhador apoiado estava muito satisfeito com a experiência e manifestou
uma apreciação global, do caminho que percorreu no PVE e da progressão a que
foi assistindo, bastante positiva. Melhorou a auto-estima, a auto imagem e auto-
-conceito, sentia-se mais confiante nas capacidades e potencialidades que tinha 
e sentia-se útil.

Continuava na organização no mesmo grupo profissional, ao abrigo de
um contrato sem termo, em Prémio de Integração, e pretendia continuar nas
actuais funções ou mesmo em funções de outra natureza.
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Do ponto de vista social e comunitário estava bem integrado, perma-
necia em abstinência e vivia sozinho.

As características da organização, nomeadamente a dimensão, o funcio-
namento de tipo familiar onde havia um contacto muito próximo entre todos,
o espírito de entreajuda, o bom funcionamento, a dinâmica laboral, a definição
dos procedimentos, a comunicação directa dos objectivos e das tarefas, a centra-
lização, o envolvimento e participação, o relacionamento interpessoal, as preo-
cupações sociais, a cultura de respeito pelo trabalhador e a aliciante financeira,
parecem ter concorrido para a permanência do Sérgio e para a plena integração
profissional e pessoal.

Como dimensões menos favoráveis e que poderiam ter condicionado 
o percurso do trabalhador apoiado podemos apontar o contexto físico de tra-
balho e a inexistência de algumas práticas de responsabilidade social, como polí-
ticas de recursos humanos direccionadas para o desenvolvimento e bem-estar
dos trabalhadores, assim como a ausência de participação na vida comunitária.

4.7. Estudo de Caso VII – Paula

A Paula tinha 36 anos, viveu sempre com os pais, a mãe com 58 e o pai
com 64, ambos com o nível de ensino do 1.o ciclo do ensino básico. A mãe era
doméstica e o pai exercia profissão por conta de outrem, como serralheiro da
construção civil.

A Paula tinha como nível de ensino o secundário e chegou a frequentar
o ensino universitário, tendo completado o 1.o ano do curso de Serviço Social.
Tinha experiência profissional diversa, sempre em situações precárias e indife-
renciadas. Teve um percurso de desenvolvimento que considera normal e inicia
precocemente o consumo de substâncias psicoactivas, aos 12 anos, por curiosi-
dade e com os amigos. Durante o período de dependência teve várias situações
judiciais e aquando da realização da entrevista tinha um processo em tribunal,
sobre o qual iria responder brevemente. O período de dependência de drogas
durou cerca de 5 anos e, em termos de processo de tratamento, enquadrou-se
no padrão normal, contou com vários tratamentos em regime de ambulatório,
esteve em programa de metadona, em comunidade terapêutica e em aparta-
mento de reinserção.

Como preparação para a integração esteve em regime experimental e
de voluntariado num estágio na organização, e em reuniões de reinserção. Con-
siderou que o processo de aprendizagem em contexto real de trabalho correu
bem mas que já sabia executar as tarefas. Beneficiou das medidas específicas do
PVE de Estágio de Integração, Apoio ao Emprego e Prémio de Integração, como
ajudante familiar. O empregador considera que a preparação da Paula na altura
da adesão era suficiente.

A entidade empregadora era uma associação privada de interesse
público, de pequena dimensão, que tinha como actividades principais um lar de
idosos e apoio domiciliário.As condições físicas e ambientais do posto de traba-
lho eram aceitáveis em termos da comodidade na execução das tarefas, reunindo
condições medianamente agradáveis ao bom desempenho. A complexidade do
conteúdo do trabalho e as condições de execução das tarefas caracterizavam-se
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essencialmente pela exigência física e disponibilidade emocional. A trabalhadora
tinha uma posição de executante, os chefes comunicavam-lhe o que esperavam
do seu trabalho, mas na execução das tarefas tinha alguma autonomia e as tare-
fas eram um pouco repetitivas.

Do ponto de vista das condições organizacionais a entidade emprega-
dora parecia estar bem organizada, com uma estrutura funcional simples e com
definição de áreas, de funções, circuitos, cadeias de comando e de responsabi-
lidades. Tinha uma estrutura hierárquica simples, com um director técnico e 
responsáveis operacionais por área de intervenção. Ao nível da caracterização
social o nível etário de cerca de 77% dos trabalhadores situava-se entre os 31 
e os 50 anos, cerca de 9% tinham entre os 22 e os 30 anos, 9% tinham entre 
51 e 60 anos, e 4,5% tinham mais de 61 anos. Quanto ao nível de ensino 81%
tinham o 1.o ciclo do ensino básico, 13,6% o secundário e 4,5% o nível médio/
/superior.A natureza do vínculo laboral de 54,5% dos trabalhadores era contrato
a termo certo e 45,4% tinham vínculo permanente. A política salarial cumpria 
a tabela salarial definida pelo estatuto das IPSS assim como o horário de traba-
lho também obedecia a esses normativos. A remuneração não era satisfatória,
a trabalhadora apoiada considerava o salário insuficiente, mas foi superando a
situação.

A organização reunia excelentes condições do ponto de vista psicos-
social, com um ambiente salutar e propiciador de momentos gratificantes, de
entreajuda, facilitador da consolidação do percurso de recuperação da trabalha-
dora apoiada. O relacionamento interpessoal entre os trabalhadores e a chefia
era positivo. A Paula era bem aceite por todos e sentia que pertencia ao grupo.

Deparámo-nos com uma cultura de apoio baseada no modelo de rela-
ções humanas, onde identificámos valores como a confiança, participação, senti-
mento de pertença, com o objectivo de criar e manter a coesão e o empenho
das pessoas. O tipo de liderança estimulava a participação de todos na vida e na
dinâmica organizacional, valorizando o desenvolvimento do potencial humano.
Também identificámos características da cultura de regras, com procedimentos 
e regras bem definidos, planeamento, controlo e supervisão do desempenho 
das tarefas.

A cultura organizacional contemplava uma atitude e uma postura que,
sob determinadas dimensões, se aproximava do conceito de responsabilidade
social, nomeadamente a dimensão relacional positiva e de entre ajuda, a valo-
rização dos recursos humanos, a implementação de iniciativas direccionadas 
aos trabalhadores com o objectivo de promoção do bem-estar, o envolvimento,
cooperação e participação em iniciativas de apoio à comunidade local, assim
como a garantia de que os parceiros cumpriam a lei. A protecção e preservação
ambiental não era uma preocupação da organização, assim como não o era a
problemática da deficiência e das acessibilidades.

A Paula tinha uma boa relação pessoal com todos na organização, estava
bem integrada no grupo e desempenhava bem as tarefas. Considerava que a
organização tinha tido uma importância muito grande na esfera profissional e
ainda mais na pessoal. As chefias consideraram o desempenho da Paula conse-
guido e caracterizaram a atitude para com o trabalho e as chefias como muito
respeitadora, muito extrovertida, dinâmica, cooperante, confiante, honesta, cum-
pridora, interessada e aplicada.
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Continua integrada na mesma organização, a desempenhar as mesmas
funções, ao abrigo de um contrato de trabalho sem termo, na medida Prémio 
de Integração e a auferir o vencimento de acordo com os quadros da entidade.

O percurso no PVE foi uma experiência muito importante que lhe
trouxe mais valias significativas. Estava a viver com o filho conforme sempre
tinha desejado, iniciou um ciclo de vida em liberdade e com autonomia.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomea-
damente o clima organizacional, o bom relacionamento interpessoal, as preo-
cupações sociais da organização, a cultura de solidariedade e de respeito pelo
trabalhador, o trabalho em equipas pequenas, o contexto físico de execução das
tarefas, as práticas de responsabilidade social, parecem ter concorrido para a
permanência do trabalhador na organização e consequentemente para a conso-
lidação do percurso de recuperação.

4.8. Estudo de Caso VIII – Fernanda

Neste caso a trabalhadora apoiada ao abrigo do PVE chamava-se 
Fernanda e tinha 37 anos. A Fernanda pertencia a uma família muito desestrutu-
rada em que a mãe, já falecida, era alcoólica, e, por isso, sempre viveu com uma
tia e com a prima.A tia tinha 59 anos e o 1.o ciclo do ensino básico. Exercia pro-
fissão por conta de outrem como ajudante familiar. A Fernanda teve uma histó-
ria de desenvolvimento que se desviou do padrão normal, tendo passado toda 
a infância e juventude sem o enquadramento da família biológica e referiu que 
se sentia sempre muito abandonada, com fracas referências. Iniciou o consumo
de substâncias psicoactivas no fim da adolescência, com 16 anos, por curiosi-
dade e com os amigos.Teve um período de dependência de cerca de cinco anos.
O processo de tratamento pode considerar-se típico, com várias recaídas, tra-
tamentos em regime de ambulatório, em comunidade terapêutica e em aparta-
mento de reinserção.

A trabalhadora apoiada tinha o 3.o ciclo do ensino básico e possuía
experiência profissional diversa, sempre em situações precárias e indiferenciadas.
Celebrou um contrato de trabalho no âmbito das medidas específicas de Estágio
de Integração e Apoio ao Emprego, para desempenhar funções de ajudante fami-
liar. Previamente e como preparação para a integração esteve em regime experi-
mental e de voluntariado num estágio na organização. O empregador considerou
que a preparação da trabalhadora no início era suficiente.

A entidade empregadora era a mesma do caso anterior158, pelo que as
características eram as mesmas.

Também do ponto de vista psicossocial, conforme já se viu, as carac-
terísticas eram favoráveis. A Fernanda era bem aceite por todos e sentia que
pertencia ao grupo. Considerava que a organização teve uma importância muito
grande na sua evolução pessoal e profissional. A relação com os colegas e as
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chefias era boa, estava bem integrada no grupo e desempenhava bem as tarefas.
As chefias consideraram que o desempenho foi conseguido e caracterizaram a
atitude do trabalhador para com o trabalho e a chefia de total respeito, media-
namente extrovertida, pouco dinâmica, cooperante, confiante, honesta, cumpri-
dora, interessada e aplicada.

O percurso de integração permitiu-lhe adquirir e desenvolver um con-
junto de competências de vida, profissionais, relacionais, pessoais. Mantinha-se
insatisfeita com o salário e também com aspectos funcionais da organização,
uma vez que considerava que participava pouco nos processos de reflexão e
decisão. Pretendia ir mais longe e evoluir na organização. Continuava integrada
na mesma organização ao abrigo de um contrato de trabalho a termo, no âmbito
da medida específica do PVE de Apoio ao Emprego e o mediador considerava
que a trabalhadora reunia todas as condições para mudar a natureza do vínculo
laboral e passar a contrato sem termo, ao abrigo da medida de prémio de inte-
gração.A entidade empregadora corroborou desta opinião.

O percurso no PVE foi uma experiência muito importante e a passagem
pela organização permitiu-lhe autonomizar-se da família e viver sozinha.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomeada-
mente o clima organizacional favorável ao bom relacionamento interpessoal, as
preocupações sociais da organização, a cultura de solidariedade e de respeito
pelo trabalhador, o trabalho em equipas de dimensão reduzida, o contexto físico
de execução das tarefas, a cultura organizacional com algumas características que
se aproximavam do conceito de responsabilidade social, parecem ter concorrido
para a permanência do trabalhador na organização e consequentemente para a
consolidação do percurso de recuperação.

4.9. Estudo de Caso IX – Danilo

Neste caso o trabalhador apoiado chamava-se Danilo e tinha 32 anos.
O pai tinha 60 e a mãe 59 anos e ambos tinham o 1.o ciclo do ensino básico.
A mãe era costureira por conta própria e o pai exercia profissão por conta de
outrem, na construção civil. O Danilo teve uma infância que considerou normal
e iniciou precocemente o consumo de substâncias psicoactivas, aos 13 anos,
por curiosidade e com os amigos. Teve um período de dependência de cerca 
de 7 anos e teve um percurso de tratamento da toxicodependência dentro dos
parâmetros habituais, com tratamentos em regime de ambulatório e em comu-
nidade terapêutica.

Foi contratado para desempenhar funções como auxiliar de educação,
com tarefas de dinamização dos espaços extra-curriculares de crianças e jovens.
No âmbito destas funções beneficiou das medidas específicas do PVE de Estágio
de Integração, Apoio ao Emprego e Prémio de Integração. O Danilo já tinha 
trabalhado nesta organização, com as mesmas funções, ao abrigo de outro pro-
grama de apoio. Apesar de ter considerado que o processo de aprendizagem
correu bem, do ponto de vista do conteúdo das tarefas que tem que desenvol-
ver, não lhe trouxe nada de novo. A entidade empregadora considerou que a
preparação do trabalhador apoiado na altura da admissão era boa.
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O Danilo tinha o 2.o ciclo do ensino básico e tinha formação profissio-
nal em áreas diferentes da profissão para a qual foi admitido.

A entidade empregadora era uma Associação Privada de Interesse
Público de pequena dimensão, que tinha como área de intervenção a dinamiza-
ção de actividades dirigidas a crianças provenientes de famílias em situação de
desfavorecimento social. As condições físicas e ambientais do posto de trabalho
propiciavam comodidade na execução das tarefas e reuniam condições confortá-
veis ao desempenho. A complexidade do conteúdo do trabalho e as condições
de execução das tarefas caracterizavam-se essencialmente pela exigência mental
e física. O trabalhador tinha alguma liberdade e autonomia no desempenho e
consequentemente uma dimensão de criatividade e inovação.

A entidade empregadora tinha uma estrutura hierárquica composta 
por um director de serviços que reportava à direcção, coordenadores, responsá-
veis de áreas, técnicos e pessoal de apoio. Parecia estar bem organizada e tinha
uma estrutura funcional bem definida em termos de áreas, de funções, circuitos,
cadeias de comando e de responsabilidades. O nível etário de 53,3% dos traba-
lhadores era entre os 31 e os 50 anos, 33,3% entre os 22 e os 30 anos e 13,3%
entre os 51 e os 60 anos. O nível de ensino de cerca de 30% dos trabalhado-
res era o nível médio/superior. Aproximadamente 30% tinham o nível secundá-
rio, 30% tinham o 3.o ciclo e 10% tinham o 1.o ciclo ou menos. Quanto à natu-
reza do vínculo laboral 80% tinham vínculo permanente e 20% tinham contrato 
a termo certo. Ao nível da política salarial cumpria a tabela salarial definida 
pelo estatuto das IPSS, que do ponto de vista do trabalhador era insatisfatória.
O horário de trabalho também obedecia ao estatuto das IPSS, mas existia inter-
namente flexibilidade no seu cumprimento.

Do ponto de vista psicossocial, a entidade propiciava um ambiente favo-
rável e facilitador do desenvolvimento do trabalhador, contribuindo para a con-
solidação do percurso de tratamento. A cultura organizacional tinha característi-
cas humanistas, em que o trabalhador era considerado com respeito. Havia um
clima de tolerância, entreajuda, flexibilidade e solidariedade. A cultura organiza-
cional era mais uma vez uma cultura de apoio baseada no modelo de relações
humana. Identificámos valores como a confiança, participação, sentimento de per-
tença, com o objectivo de criar e manter a coesão e o empenho das pessoas.
Identificámos ainda características de outros modelos, nomeadamente de inova-
ção, de regras e de objectivos.

De uma forma involuntária e pouco sistematizada, a organização orien-
tava a gestão para o desenvolvimento de práticas de responsabilidade social.
Podemos destacar alguns exemplos como o desenvolvimento de iniciativas que
vão para além do exigido na lei e que tinham como objectivo o bem-estar dos
trabalhadores, o envolvimento, cooperação e participação na vida comunitária,
a integração de pessoas em situação de desfavorecimento social.

No contexto organizacional existia um relacionamento interpessoal
muito positivo, o trabalhador era muito bem aceite por todos e estabeleceu
laços de amizade com os colegas. O Danilo era extrovertido, colaborante, res-
peitador, muito trabalhador e cumpridor, características pessoais facilitadoras do
relacionamento interpessoal. Contudo, tinha uma atitude crítica perante determi-
nadas decisões da chefia com as quais não concordava, mas deixou transparecer
que não havia muito espaço para se comunicarem as opiniões. Apesar de gostar
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do trabalho que realizava não pretendia continuar na organização, uma vez que
queria melhorar a condição financeira.

Por seu lado, as chefias gostavam que continuasse na organização e con-
sideraram o desempenho do Danilo conseguido. A avaliação do mediador tam-
bém foi muito positiva, referindo que o percurso de integração foi conseguido.
O Danilo adquiriu competências de vida, de relacionamento interpessoal e com-
petências profissionais.

Na altura da realização das entrevistas o Danilo continuava na organiza-
ção, a desempenhar as mesmas funções, ao abrigo de um contrato sem termo,
na medida específica do PVE Prémio de Integração. Do ponto de vista social 
e comunitário estava bastante bem integrado, tendo feito um bom percurso 
de tratamento e permanecia em abstinência. Em termos familiares vivia com 
a mulher e uma filha, em casa própria.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomea-
damente a dimensão, o funcionamento, os aspectos organizativos, a definição 
das funções e circuitos, o clima organizacional, o relacionamento interpessoal,
as preocupações sociais, a cultura de respeito pelo trabalhador, a politica de
desenvolvimento dos recursos humanos, de informação e reflexão, o contexto
físico de execução das tarefas, as práticas de responsabilidade social, parecem 
ter concorrido para a consolidação do tratamento, para a integração profissional
e pessoal do trabalhador apoiado.

4.10. Estudo de Caso X – Sílvia

A Sílvia tinha 31 anos, viveu sempre com os pais, ambos com idades
superiores a 60 anos e com o 1.o ciclo do ensino básico. A mãe era doméstica 
e o pai era trabalhador por conta própria, exercendo a profissão de mecânico
de automóveis. A Sílvia teve uma infância que considerou normal e iniciou pre-
cocemente o consumo de substâncias psicoactivas, aos 13 anos, por curiosidade
e no grupo de amigos. Teve um período de dependência de mais de 10 anos 
e passou por um percurso típico de reabilitação, com vários tratamentos em
ambulatório, em comunidade terapêutica e em apartamento de reinserção.
Associado à dependência de drogas ilícitas também tinha problemas de consumo
excessivo de álcool.

Beneficiou das medidas específicas Estágio de Integração e Apoio ao
Emprego e enquanto o processo de candidatura ao PVE decorria a Sílvia passou
por um período experimental na organização. Foi admitida para desempenhar
funções de ajudante familiar e referiu que o processo de aprendizagem correu
muito bem. O empregador considerou que a preparação da Silvia na altura da
entrada na organização era suficiente. A trabalhadora não tinha qualquer expe-
riência profissional e tinha o 3.o ciclo do ensino básico.

A entidade empregadora era uma associação privada de interesse
público, de média dimensão, que tinha um centro de dia e prestava apoio de
higiene pessoal, alimentação e outros cuidados a pessoas idosas e acamadas 
no domicílio. Tinha ainda outras respostas sociais dirigidas a crianças e jovens 
– creche, jardim-de-infância, pré-escolar, ATL.
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As condições físicas e ambientais do posto de trabalho propiciavam
comodidade na execução das tarefas, reunindo condições agradáveis ao bom
desempenho. A complexidade do conteúdo do trabalho e as condições de exe-
cução das tarefas caracterizavam-se essencialmente pela exigência física e dispo-
nibilidade emocional. A trabalhadora desempenhava as tarefas que os chefes lhe
atribuíam, mas tinha alguma autonomia na forma como o fazia. As tarefas eram
repetitivas e exigiam esforço físico. A dimensão económica não era satisfatória,
a Sílvia considerava a remuneração que auferia insuficiente.

Do ponto de vista das condições organizacionais a entidade emprega-
dora estava bem organizada e tinha uma estrutura funcional bem definida, em
termos de áreas, de funções, circuitos, cadeias de comando e de responsabilida-
des.Tinha uma estrutura hierárquica simples, com um director por área de inter-
venção que reporta à assembleia-geral. Ao nível da caracterização social, o nível
etário de 52,1% dos trabalhadores era entre os 31 e os 50 anos, 25% entre os 22
e os 30 anos, 14,6% entre os 51 e os 60 anos e 4,2% entre os 16 e os 22 anos 
e 4,1% tinham mais de 60 anos. Quanto ao nível de ensino 31,3% tinham nível
secundário, 25% o 2.o ciclo, 18,8% nível médio/superior, 14,6% o 3.o ciclo do
ensino básico e 10,4% o 1.o ciclo do ensino básico. A natureza do vínculo labo-
ral para 83,3% era permanente e os restantes 16,6% tinham contrato a termo
certo. Ao nível da política salarial cumpriam a tabela salarial definida pelo esta-
tuto das IPSS. O horário de trabalho também obedecia a este estatuto, mas exis-
tia internamente flexibilidade no seu cumprimento. Face à natureza da actividade
havia necessidade de fazer horário por turnos.

Do ponto de vista psicossocial encontrámos um ambiente positivo, faci-
litador da consolidação do percurso de recuperação. O relacionamento inter-
pessoal era bom e o trabalhador apoiado era bem aceite por todos.

A cultura organizacional tinha características humanistas, na qual os tra-
balhadores eram tratados com respeito, tolerância, flexibilidade e solidariedade.
Identificámos uma cultura organizacional de apoio baseada no modelo de rela-
ções humanas. A cultura de regras também surgia na organização, uma vez que
na gestão da organização deparámo-nos com acções planeadas, regras e procedi-
mentos definidos, e com circuitos de comunicação bem definidos que indiciam
um tipo de funcionamento previsível e referenciador.

Mais uma vez, constatamos que a cultura de apoio incorporava uma 
atitude e uma postura organizacional que se aproximava do conceito de RSO,
como por exemplo, a valorização da dimensão relacional e dos recursos huma-
nos, a implementação de iniciativas com o objectivo de promover o bem-estar
dos trabalhadores, a participação em iniciativas de apoio à comunidade local, as
preocupações ambientais e a garantia de que os parceiros cumprem a lei.

A trabalhadora tinha uma boa relação com todos, estava bem integrada
no grupo e desempenhava bem as suas tarefas.Tinha uma atitude positiva perante
o trabalho, era agradável, introvertida, pouco dinâmica, respeitadora, cumpridora,
honesta e interessada. As chefias consideraram o seu desempenho conseguido,
contudo, por vezes, deixava-se envolver em discussões com as colegas.

O percurso no PVE foi importante e a passagem pela organização foi
uma experiência muito importante. Adquiriu e desenvolveu um conjunto de
competências de vida, profissionais, relacionais e pessoais.
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A Sílvia parecia satisfeita com as funções que lhe estavam atribuídas,
apesar de ficar muito abalada quando os idosos a quem prestava cuidados mor-
riam. O empregador considerou que no cômputo geral, a experiência foi posi-
tiva, a trabalhadora era bastante responsável no desempenho das funções. Ficou
surpreendido quando a Sílvia desistiu, uma vez que o percurso estava a decorrer
conforme previsto e a trabalhadora estava a corresponder às exigências.

A Sílvia passou por períodos de desmotivação e tentou redireccionar 
o percurso de reinserção, mas de uma forma precipitada e pouco consistente.
Desistiu do emprego para regressar à área de residência, onde arranjou outro
emprego, precário, e tentou voltar a estudar, sem qualquer tipo de acompanha-
mento. Pouco tempo depois recomeçou a consumir drogas, teve uma recaída e
voltou a procurar ajuda.

No momento em que se realizaram as entrevistas para o estudo deste
caso, a Sílvia estava integrada numa Instituição Particular de Solidariedade Social,
através de um POC159, a aguardar ser chamada para frequentar um curso de 
formação profissional. Voltou a ter acompanhamento terapêutico e foi admitida
no apartamento de reinserção.

As características da organização e do contexto de trabalho onde
esteve integrada com apoio do PVE (o clima organizacional de bom relaciona-
mento interpessoal, as preocupações sociais, a cultura de respeito pelo traba-
lhador, o trabalho em equipa e de permanente troca de informação e reflexão,
o contexto físico de execução das tarefas, a cultura organizacional com caracte-
rísticas que se aproximam do conceito de responsabilidade social) parecem não
ter sido suficientes para a permanência por um período de tempo mais longo 
e para consolidação do percurso de recuperação da Sílvia.

O facto de existir a problemática do alcoolismo associada pode ter
condicionado o percurso de integração da Sílvia. Acresce ainda o facto de a
natureza das tarefas ter sido sentida como muito violenta, nomeadamente
quando se confrontava com a morte dos idosos a quem prestava cuidados.

4.11. Estudo de Caso XI – Alfredo

Este caso refere-se ao trabalhador apoiado Alfredo. Com 36 anos, viveu
com os pais, casados, ambos com idades superiores a 60 anos e com nível de
ensino do 1.o ciclo do ensino básico. A mãe era doméstica e o pai exercia pro-
fissão por conta de outrem, como operário fabril. O Alfredo teve uma infância
que considerou normal, mas iniciou precocemente o consumo de substâncias
psicoactivas aos 13 anos, por curiosidade e com os amigos. O período de depen-
dência do Alfredo durou mais de 10 anos, durante os quais realizou várias tenta-
tivas de paragem de consumos, em ambulatório e em comunidade terapêutica,
enquadrando-se na situação típica de tratamento em toxicodependência.
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O trabalhador apoiado foi admitido como monitor das actividades tera-
pêuticas e ocupacionais, na Comunidade Terapêutica onde ele próprio esteve
pela última vez internado. O processo de aprendizagem do conteúdo funcional
do trabalho correu medianamente, uma vez que já conhecia as tarefas. Beneficiou
das medidas específicas do PVE de Estágio de Integração, Apoio ao Emprego 
e Prémio de Integração. O empregador considerou que, na altura da admissão,
a preparação do Alfredo era suficiente. Não tinha experiência profissional rele-
vante e possuía o 3.o ciclo do ensino básico.

A entidade empregadora era uma associação privada de interesse
público, de pequena dimensão, a mesma do Pedro, cuja área de actividade era 
a intervenção em toxicodependência – prevenção, tratamento e reinserção.

A caracterização psicossocial, assim como todos os aspectos gerais da
organização e do posto de trabalho, eram os já enunciados no caso do Pedro.

No que é específico deste caso e que se prende com factores inerentes
ao Alfredo, importa referir que existia um relacionamento interpessoal no con-
texto de trabalho positivo. O trabalhador era bem aceite por todos, pelo menos
até determinada altura.

O Alfredo teve um percurso que oscilou e que provocou nos colegas 
e chefias atitudes diferentes. De um momento para o outro muda a forma 
de estar, o que se reflecte na atitude dos colegas e das chefias para com ele.
A razão para tal situação foi o envolvimento emocional do trabalhador com uma
utente do serviço, actualmente sua companheira. Esta situação provocou instabi-
lidade no grupo dos utentes e no próprio staff, que tem sempre muita dificul-
dade em lidar com situações destas. Ocorreram alguns conflitos, atribuídos a
esta situação e às condições contratuais, nomeadamente à remuneração, o que
mais tarde resultou na desistência do Alfredo.

Em termos de desempenho o Alfredo era um bom colaborador, com
um desempenho profissional considerado pelo responsável melhor do que o 
dos colegas.

O percurso de integração foi conseguido. O Alfredo desenvolveu e
adquiriu capacidades e competências de relacionamento interpessoal. Global-
mente sentiu-se muito satisfeito com todo o processo mas para o fim não viu o
esforço reconhecido. Ao longo do percurso tornou-se uma pessoa mais extro-
vertida e mais segura. A evolução foi notória quer em termos pessoais quer 
profissionais. Desistiu do emprego apoiado por ter conseguido outro emprego
que lhe oferecia melhores condições contratuais e por estar descontente com 
a entidade empregadora.

Quando foi entrevistado estava integrado profissionalmente, por conta
de outrem, como serralheiro da construção civil. Do ponto de vista social e
comunitário estava bastante bem integrado, tinha feito um bom percurso de 
tratamento e permanecia em abstinência. Vivia com a companheira, ex-toxico-
dependente, e com um filho dos dois.

Apesar da situação de conflito na organização, estava satisfeito e tinha
uma apreciação global da experiência de trabalho com o apoio do PVE muito
positiva.
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O empregador também considera que a experiência foi muito positiva,
apesar de a partir de determinada altura, e fruto da relação que estabeleceu na
Comunidade, tudo se ter complicado.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomeada-
mente a dimensão, o clima organizacional de bom relacionamento interpessoal,
as preocupações sociais, a cultura de respeito pelo trabalhador, o trabalho em
equipa e de permanente troca de informação e reflexão, o contexto físico de
execução das tarefas, as práticas de responsabilidade social, parecem ter con-
corrido para a consolidação do tratamento, para o cumprimento dos objectivos
do processo de integração e para a autonomização do trabalhador.

4.12. Estudo de Caso XII – Paulo

O Paulo tinha 34 anos e sempre viveu com os pais que eram casados,
o pai tinha 60 anos e a mãe tinha 59 anos. A mãe possuía o 1.o ciclo do ensino
básico e o pai o 3.o ciclo. Ambos trabalhavam numa empresa própria, eram pro-
prietários de uma agência funerária. O Paulo teve uma infância que considerou
normal, protegida e sem privações, e iniciou precocemente o consumo de subs-
tâncias psicoactivas, aos 14 anos, por curiosidade e com os amigos. O período
de dependência durou mais de 10 anos e passou por inúmeros tratamentos 
em ambulatório e em comunidade terapêutica, percurso de tratamento que se
insere no padrão normal. Teve problemas judiciais e estava a cumprir uma pena
suspensa. O confronto com os tribunais levou-o a reflectir sobre o tipo de vida
que levava e motivou-o para a mudança.

Foi contratado para exercer funções de empregado numa loja de roupa,
funções que se alargaram posteriormente à organização de passagens de mode-
los, escolha das colecções e decoração das montras. Para este efeito beneficiou
da medida específica do PVE de Estágio de Integração e já tinha estado integrado
na organização por um período de 9 meses, em regime de estágio, sem apoio do
PVE mas a ser remunerado. A entidade empregadora considerou que a prepara-
ção do Paulo na altura da entrada na organização era boa. Tinha o 11.o ano de
escolaridade e apresentava alguma experiência profissional pontual na área do
turismo e do lazer nocturno. Desistiu do contrato e do apoio do PVE por estar
insatisfeito com a dimensão económica e por lhe ter surgido uma oportunidade
muito aliciante, que ia ao encontro do seu desejo. Não hesitou em aceitar.

A entidade empregadora, uma loja de venda ao público de vestuário
pronto-a-vestir, era uma microempresa privada, cujos sócios são dois irmãos
cada um responsável por uma área do negócio, construção civil e comércio,
e com experiência na contratação de toxicodependentes em fase final de tra-
tamento, com e sem apoio do PVE160.

As condições físicas e ambientais do posto de trabalho eram encaradas
pelo trabalhador como agradáveis, reunindo condições para o bom desempenho.
A complexidade do conteúdo do trabalho e as condições de execução das tare-
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fas caracterizavam-se essencialmente pelo contacto com o público e pela dina-
mização de eventos de divulgação dos produtos, o que tinha pouca exigência
física, muita criatividade e inovação. As tarefas eram pouco repetitivas. O tra-
balhador tinha total liberdade, autonomia e responsabilidade no desempenho 
das tarefas, o que o colocava perante desafios muito aliciantes e motivadores.
Contudo, a dimensão remuneratória era considerada pelo trabalhador apoiado
insuficiente.

Do ponto de vista das condições organizacionais, a entidade emprega-
dora tinha um funcionamento de características familiares, com uma estrutura
hierárquica muito simples uma vez que na área funcional do trabalhador apoiado
o Paulo era o único trabalhador. Quanto ao nível etário dos outros dois traba-
lhadores que na altura trabalhavam na empresa, na área da construção civil, um
tinha 28 anos e outro estava na casa dos 30 anos sendo o nível de ensino o 2.o
e o 3.o ciclo do ensino básico respectivamente. Quanto à natureza do vínculo
apenas um trabalhador tinha vínculo permanente. O horário de trabalho era de
8 h por dia, exceptuando quando estavam em fase de organizar eventos.

A entidade empregadora reunia boas condições psicossociais o que 
fez com que o Paulo se sentisse bem naquele contexto, protegido e com pos-
sibilidades de experiênciar situações novas, sentidas como gratificantes e poten-
ciadoras das suas capacidades. Os proprietários da organização eram muito
jovens, articulavam muito bem com o mediador do PVE, tendo adoptado algumas
regras e práticas de acompanhamento dos casos. Todas as semanas havia uma
reunião entre o proprietário, o mediador e o trabalhador apoiado, para balanço
da semana anterior e para planear a semana seguinte. Existia um relacionamento
interpessoal positivo, o trabalhador era muito bem aceite por todos na organi-
zação. A atitude do trabalhador apoiado perante o trabalho era apreciada, era
extrovertido, muito respeitador, dinâmico, cooperante e interessado.

No domínio da cultura organizacional e tendo como referência o
modelo dos valores contrastantes, o modelo identificado foi o baseado no
modelo dos objectivos racionais com características do modelo humanista,
conforme já tínhamos descrito no caso V, em que se trata da mesma entidade
empregadora.

Em termos de responsabilidade social repete-se o mesmo cenário, em
que a entidade implementava iniciativas de responsabilidade social, apesar de o
fazer de uma forma involuntária e pouco sistematizada. Fazia-o porque estava
intrinsecamente associada à natureza humanista da cultura organizacional. Em
termos da gestão dos recursos humanos procurava compensar financeiramente
os trabalhadores pelo esforço e empenhamento, disponibilizava-lhes refeitório161.
Tinha uma relação próxima com todos, existia um clima de tolerância e flexibili-
dade, de envolvimento, participação e responsabilização pela execução das tare-
fas, contudo não investia na valorização profissional.

O empregador considerou que o desempenho do Paulo foi conseguido
e mostrou-se muito satisfeito com a experiência. O Paulo readquiriu regras,
hábitos de trabalho e responsabilidade, enquadrou-se muito bem e cumpriu
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todos os parâmetros. Gostou muito do trabalho desenvolvido mas havia uma
desadequação entre os interesses pessoais do trabalhador e o trabalho efectivo.
Considera que tem muito boas perspectivas futuras.

Da mesma forma, o Paulo gostou muito da experiência e considerou
que foi muito importante terem-lhe dado a oportunidade de desenvolver um
trabalho que lhe deu muito prazer e lhe demonstrou que tinha capacidade.
Melhorou a auto-estima e a auto-confiança.

O Paulo teve um percurso de integração ao abrigo do PVE curto, mas
que permitiu adquirir e desenvolver um conjunto de competências pessoais 
e sociais, que lhe facilitaram experiências posteriores. Estava a frequentar um
curso profissional, numa área que o satisfazia plenamente e lhe permitirá no
futuro exercer a profissão que efectivamente deseja, cabeleireiro. Está integrado
do ponto de vista social e comunitário, fez um bom percurso, permanece em
abstinência e vive com o companheiro.

As características humanistas da organização e do contexto de traba-
lho, a dimensão e o funcionamento em registo familiar, o clima de amizade entre
todos, as preocupações sociais, o respeito pelo trabalhador, o trabalho em
equipa, o acompanhamento próximo do mediador, as práticas de responsabili-
dade social, parecem ter concorrido para a consolidação do tratamento e para 
a continuidade da integração em abstinência.

4.13. Estudo de Caso XIII – Hugo

Neste caso o trabalhador apoiado chamava-se Hugo e tinha 32 anos.
Os pais tinham mais de 60 anos e tinham o 1.o ciclo do ensino básico. A mãe
sempre foi doméstica e o pai exercia profissão por conta de outrem, como ser-
ralheiro da construção civil.Viveu sempre com os pais e uma irmã. Descreveu o
ambiente familiar como violento e desestruturado na sequência do alcoolismo
do pai.

O trabalhador apoiado iniciou precocemente o consumo de substâncias
psicoactivas, aos 12 anos, por curiosidade e com os amigos.Teve um período de
dependência de mais de 10 anos, com inúmeras tentativas de paragem de con-
sumo em ambulatório e em comunidade terapêutica.

O Hugo tinha o 1.o ciclo do ensino básico e tinha experiência profissio-
nal na área da construção e obras públicas. Foi admitido na medida específica de
Estágio de Integração como serralheiro da construção civil. A escolha da organi-
zação contratante teve a ver com o facto de, no leque das organizações na zona,
esta ser do sector de actividade de interesse do trabalhador. O empregador
nunca tinha colaborado neste domínio mas face à abordagem do mediador deci-
diu participar e aderir ao PVE.

A entidade empregadora era uma microempresa privada, do sector 
de actividade da construção e obras públicas. Funcionava em instalações precá-
rias, num anexo da casa do proprietário. Em termos da dimensão ergonómica,
as condições físicas e ambientais do posto de trabalho eram pouco confortá-
veis, não reuniam condições agradáveis ao bom desempenho. A complexidade 
do conteúdo do trabalho e as condições de execução das tarefas caracteriza-
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vam-se essencialmente pela exigência física e pela repetição. Os trabalhadores
não tinham autonomia no desempenho das tarefas. O trabalhador considerava 
a dimensão económica satisfatória, provavelmente por não se ter passado da
medida de estágio de integração.

Do ponto de vista das condições organizacionais a entidade emprega-
dora estava bem organizada e tinha uma estrutura funcional bem definida, muito
centralizada no proprietário. A estrutura hierárquica era muito simples, com-
posta pelo proprietário no topo da hierarquia e dois operários, um deles o
Hugo. Ambos os trabalhadores tinham idades entre os 31 e os 50 anos e o 
1.o ciclo do ensino básico. Quanto à natureza do vínculo laboral o Hugo tinha
um contrato de estágio de 9 meses e o outro trabalhador tinha um contrato 
a termo certo.

A organização tinha um contexto de funcionamento pouco afectivo,
pouco sensível e pouco tolerante face às necessidades específicas do trabalhador
apoiado. O ambiente era de exigência e rigor, apesar de inicialmente ter havido
um esforço por parte do proprietário para conhecer melhor o fenómeno da
toxicodependência. O relacionamento interpessoal era pobre também por força
da natureza e das características do trabalhador, que tinha uma atitude muito
defensiva e não permitia grandes proximidades. Inicialmente houve uma tentativa
de relacionamento interpessoal positiva, de entreajuda, mas o trabalhador iso-
lava-se muito e não participava. Mesmo com o colega de trabalho tinha uma 
relação distante.

A cultura organizacional tinha característica muito rígidas, voltadas para
dentro, muito centralizadas no proprietário, sem a participação dos trabalhado-
res. Era uma cultura do modelo dos processos internos racionais, muito conser-
vadora, com valores de centralização, uniformidade, segurança, com objectivos
focalizados na ordem, nas regras e nas normas de funcionamento, com uma lide-
rança conservadora e fechada, e com critérios de eficácia centrados no controlo.

Em termos de responsabilidade social a entidade não desenvolvia práti-
cas que se enquadrassem no conceito. Não valorizava os recursos humanos, não
participava na vida comunitária, não lhe foram conhecidas preocupações ambien-
tais. Assegurava que os parceiros cumpriam a lei e tinha preocupações na área 
da higiene e segurança no trabalho, possuindo todos os equipamentos de pro-
tecção.Aderiu ao Programa Vida Emprego.

Não foi possível conhecer a versão da entidade empregadora uma vez
que o proprietário se recusou a ser entrevistado no âmbito desta tese. Estava
muito decepcionado com a experiência e não quis colaborar. O facto de ter tido
que repor as verbas que lhe tinham sido antecipadamente atribuídas, na sequên-
cia da desistência do Hugo, deixou-o ainda mais descontente com todo o pro-
cesso e com o PVE. De acordo com o mediador responsável por este caso, atra-
vés do qual foi possível recolher algumas informações tendentes à caracterização
da organização, o proprietário era um indivíduo com preconceitos em relação 
à toxicodependência. Inicialmente parecia que a experiência ia correr bem mas 
a escolha desta organização foi uma má opção.

O trabalhador apoiado era um indivíduo com problemas de saúde gra-
ves que o condicionavam do ponto de vista físico e da mobilidade. Tinha carac-
terísticas de personalidade que não facilitaram a integração, era muito passivo,
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introvertido e inseguro, com uma auto-imagem muito negativa que se reflectia
no auto-conceito e na forma como se relacionava com os outros.

Não conseguiu cumprir os objectivos definidos para o percurso de inte-
gração. Desistiu no decorrer do estágio de integração pouco tempo depois de o
ter iniciado, por não estar satisfeito, e porque não se conseguiu adaptar ao ritmo
de trabalho. O empregador era muito exigente e autoritário, e o trabalhador
começou a faltar. Depois de ter abandonado o emprego e desistido do apoio,
o trabalhador mudou-se para outra cidade com uma companheira que consumia
e acabou por recomeçar a consumir e recaiu. Na altura da entrevista estava nova-
mente a tentar uma reabilitação e tinha iniciado um programa com metadona.

As características da organização parecem não ter contribuído posi-
tivamente para o percurso de integração socioprofissional e para a consolida-
ção do tratamento do trabalhador. O trabalhador apoiado nunca se integrou na
organização, não aproveitou a oportunidade e não retirou benefícios da expe-
riência. A entidade empregadora nunca tinha tido contacto com esta realidade 
e o mediador pensou que podia inverter a imagem preconceituosa que o empre-
gador tinha dos toxicodependentes. O proprietário tinha um nível etário acima
dos 60 anos e, no início do processo, houve um esforço de parte a parte para
que a experiência corresse bem. Inicialmente a atitude da chefia e do colega era
colaborante. Quando o trabalhador começou a falhar, o empregador revelou-se
uma pessoa muito intransigente e intolerante.

O mediador considerou que o empregador aceitou aderir ao PVE uni-
camente pelas contrapartidas financeiras que daí poderia retirar. O mediador
tinha a percepção que outro trabalhador apoiado mais cumpridor também teria
tido muitas dificuldades.

4.14. Estudo de Caso XIV – Ana

A Ana tinha 34 anos e pertencia a uma família em que o pai tinha 70 
e a mãe 69 anos, ambos com o 1.o ciclo do ensino básico e ambos reformados.
Quer a mãe quer o pai sempre exerceram profissão, a mãe como ajudante fami-
liar e o pai como auxiliar de monitor num centro de apoio a deficientes. Os 
pais eram casados, mas estiveram separados durante 10 anos, entre os 14 e os
24 anos da Ana, período em que ninguém soube do paradeiro do pai. Apesar
deste facto, a Ana considera que teve uma infância normal e iniciou o consumo
de substâncias psicoactivas aos 15 anos, por curiosidade e com os amigos. Teve
um meio-irmão do lado do pai que era toxicodependente e refere que a mãe
devia ser alcoólica porque bebia muito. O período de dependência da Ana durou
mais de 10 anos e passou por um processo de reabilitação típico, com vários
tratamentos em ambulatório.

Antes de começar a beneficiar do apoio do PVE esteve a estagiar na
entidade empregadora, sem apoio, ao abrigo de um protocolo162 celebrado com
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a entidade de tratamento encaminhadora. Beneficiou da medida específica de
Estágio de Integração, como auxiliar administrativa. A escolha da organização
teve que ver com o facto de ser uma entidade que tem participado e apoiado a
integração de toxicodependentes em tratamento, mesmo sem apoio do PVE. No
leque das organizações disponíveis esta adequava-se às necessidades específicas,
às motivações profissionais e ao perfil da Ana. O processo de aprendizagem em
contexto real de trabalho correu bem, permitiu-lhe desenvolver as competências
profissionais. A Ana tinha o ensino secundário e formação em informática, aten-
dimento ao público, secretariado e expediente geral. Exerceu profissão na área
administrativa e como operador de caixa.

A entidade empregadora era uma autarquia de grande dimensão. As
condições físicas e ambientais do posto de trabalho propiciavam comodidade 
na execução das tarefas, reunindo condições medianamente agradáveis ao bom
desempenho. A complexidade do conteúdo do trabalho e as condições de exe-
cução das tarefas caracterizavam-se essencialmente por alguma exigência física 
e repetição. A trabalhadora apoiada tinha uma posição de executante na base da
pirâmide hierárquica, os chefes comunicavam-lhe o que esperavam dela, mas na
execução das tarefas tinha alguma autonomia. A dimensão económica era satis-
fatória, a trabalhadora apoiada considerava a remuneração adequada.

Do ponto de vista das condições organizacionais a entidade emprega-
dora estava bem organizada e tinha uma estrutura funcional pesada mas bem
definida, em termos de áreas, de funções, circuitos, cadeias de comando e de 
responsabilidades. O nível etário da maioria dos trabalhadores era inferior a 
50 anos, o nível de ensino que predominava era o 3.o ciclo seguido do nível
médio/superior e, quanto à natureza do vínculo laboral, cerca de 98% tinham 
vínculo permanente, estando os restantes com contrato a termo certo. A polí-
tica salarial cumpria a tabela salarial da função pública assim como o horário 
de trabalho.

Do ponto de vista psicossocial reunia condições favoráveis à integração,
com um bom ambiente e uma boa relação entre as pessoas. A atitude dos cole-
gas, das chefias e do tutor foi sempre positiva e empática. A Ana era bem aceite
por todos.

Tinha uma cultura de regras baseada no modelo teórico dos processos
internos, com uma componente do modelo humanista. Conjugava característi-
cas destes dois modelos em que, por um lado, existia uma grande formalização 
e estabilidade interna e, por outro, apelava-se à participação dos trabalhadores,
encarando o trabalhador com respeito, tolerância, flexibilidade e solidariedade,
promovendo o desenvolvimento respectivo e a valorização. O tipo de cultura
identificada incorpora uma atitude e uma postura organizacional que se apro-
xima do conceito de responsabilidade social, nomeadamente na dimensão rela-
cional, na valorização dos recursos humanos, na implementação de iniciativas
direccionadas para a promoção do bem-estar dos trabalhadores, no envolvi-
mento, cooperação e participação em iniciativas de apoio à comunidade local 
e aos grupos desfavorecidos, nas preocupações ambientais e na garantia de que
os parceiros cumprem a lei.

A Ana tinha uma boa relação com todos, estava bem integrada no grupo
e desempenhava bem as tarefas. Considerou que a organização teve uma impor-
tância muito grande na esfera pessoal e profissional. Do ponto de vista das chefias
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a Ana tinha que melhorar o desempenho, pois consideraram a Ana muito passiva,
embora muito cooperante, cumpridora e interessada. De acordo com informa-
ção fornecida pela mediadora, a Ana tinha um ritmo muito próprio de aprendi-
zagem e no desempenho, denotando dificuldades intelectuais específicas.

A Ana desistiu do PVE porque sabia que não podia transitar para outra
medida naquela organização, por razões imputadas à própria entidade empre-
gadora que não carecia de pessoal nem tinha possibilidade legal de proceder à
admissão de trabalhadores.

O percurso de integração e a experiência profissional que vivenciou foi
muito importante, contribuiu para uma evolução significativa em todas as dimen-
sões do processo de integração, especialmente ao nível da valorização pessoal 
e da autonomização.

Entretanto foi admitida noutra organização, em regime de part-time e
sem apoio de programa específico, como administrativa, com funções idênticas 
às desempenhadas durante o estágio de integração. Simultaneamente estava a
frequentar um curso de formação profissional no IEFP.

Não se registou nenhuma recaída de consumo de drogas durante o
processo de integração e a situação face ao consumo era de abstinência. Estava 
a viver com uma amiga numa casa que alugaram, com quem dividia as despesas.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomeada-
mente o clima organizacional, o bom relacionamento interpessoal, as preocupa-
ções sociais com grupos desfavorecidos, a cultura de regras e de respeito pelo
trabalhador, o trabalho em equipa e de permanente troca de informação e refle-
xão, o contexto físico de execução das tarefas, a cultura organizacional com
características que se aproximam do conceito de responsabilidade social, pare-
cem ter concorrido para a consolidação do percurso de recuperação.

Apesar de a organização não ter dado continuidade à contratação,
o ambiente protegido em que decorreu a experiência profissional, o acompanha-
mento permanente do mediador, a proximidade do tutor e a boa relação inter-
pessoal no contexto de trabalho ajudaram a Ana a integrar-se na sociedade de
uma forma autónoma e em liberdade.

4.15. Estudo de Caso XV – Mário

O último caso refere-se ao Mário, que tinha 37 anos e pertencia a uma
família em que o pai tinha 70 anos e a mãe, já falecida, teria 60 anos.A mãe tinha
o 1.o ciclo do ensino básico e exercia profissão por conta de outrem, como ope-
rária fabril. O pai com o 3.o ciclo do ensino básico, sempre exerceu profissão
como trabalhador por conta própria, era joalheiro e fabricante.

O Mário viveu com os pais, que entretanto se divorciaram, e com a
família alargada – avós maternos, avós paternos e tios. O avô era alcoólico. Con-
sidera que teve uma infância normal e iniciou o consumo de substâncias psicoac-
tivas aos 18 anos, por curiosidade e com os amigos. Passou por um período de
dependência de 10 anos e até agora conta com uma única tentativa de paragem
de consumos, em que recaiu. Esteve em situação de sem-abrigo durante os últi-
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mos 8 anos.Antes de começar a beneficiar do apoio do PVE esteve a estagiar na
entidade empregadora durante um ano ao abrigo de um protocolo163 celebrado
entre a entidade de tratamento encaminhadora e a entidade empregadora e,
simultaneamente, mantinha as reuniões de reinserção. Posteriormente beneficiou
da medida específica de Estágio de Integração, como porta-minas, no Departa-
mento de Urbanismo da mesma autarquia do caso anterior.

Mais uma vez, a escolha da organização teve que ver com o facto de ser
uma entidade com quem se tem articulado ao nível da toxicodependência e por
efectivamente existir um lugar vago nos quadros da organização que correspon-
dia às motivações profissionais e à formação prévia do trabalhador apoiado. No
leque das organizações disponíveis, esta organização adequava-se às necessidades
específicas e ao perfil do trabalhador. O processo de aprendizagem em contexto
real de trabalho correu muito bem, permitiu-lhe relembrar e melhorar as com-
petências profissionais que já tinha, mas que estavam esquecidas havia muito
tempo. O trabalhador apoiado como nível ensino tinha o secundário e tinha for-
mação e experiência profissional de porta-minas. Tinha exercido profissão na
área dos transportes e da armazenagem.

Como já se referiu a entidade empregadora era uma autarquia, a mesma
do caso anterior (Estudo de caso XIV – Ana). As tarefas executadas pelo Mário
eram de medição dos níveis das ruas, por isso havia muito trabalho que era
desenvolvido no exterior, fora da autarquia. O Mário considerou as condições
físicas e ambientais do posto de trabalho no exterior medianamente agradáveis 
e pouco agradáveis nas instalações da autarquia. A complexidade do conteúdo
do trabalho e as condições de execução das tarefas caracterizavam-se essencial-
mente por alguma exigência física. As tarefas eram medianamente repetitivas.
O trabalhador apoiado tinha uma posição de executante, os chefes comunica-
vam-lhe o que esperavam dele, mas no desempenho tinha uma autonomia média.
A dimensão económica era satisfatória, o Mário considerava a remuneração 
adequada.

As características da organização já foram referidas no estudo de caso
anterior e mantiveram-se inalteradas neste caso.

O ambiente de trabalho onde o Mário executava as tarefas era bom,
havia uma boa relação interpessoal entre todos. A atitude dos colegas, das che-
fias e do tutor foi sempre positiva e empática. Era muito bem aceite por todos.
Estava bem integrado no grupo e desempenhava bem as tarefas que lhe eram
atribuídas. Considerou que a organização teve uma importância muito grande a
nível da evolução pessoal e profissional. As chefias também manifestaram satisfa-
ção com o trabalho desenvolvido pelo Mário e consideraram que o desempenho
estava a ser conseguido e era idêntico ao dos colegas. Caracterizaram o Mário
por alguma passividade, mas muito cooperante, cumpridor e interessado.

O trabalhador apoiado tinha um passado recente muito pesado. Teve
problemas judiciais relevantes, com duas detenções, uma de um ano e outra de
sete meses de duração, e pena suspensa de três anos.
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O percurso de integração e a experiência profissional que vivenciou 
foi muito importante, contribuiu para uma evolução significativa em todas as
dimensões, especialmente ao nível da valorização pessoal e da autonomização
enquanto cidadão activo e participante.

Aquando da recolha desta informação continuava a exercer profissão na
mesma organização, com todas as possibilidades de vir a integrar os quadros res-
pectivos, ao abrigo de um contrato sem termo. Os objectivos da integração esta-
vam a ser alcançados, tinha um desempenho profissional de rigor e de grande
responsabilidade.A nível da vida pessoal inverteu uma situação social de desfavo-
recimento extremo. Vivia de uma reforma de invalidez da qual teve de abdicar
para ingressar no mercado de trabalho activo. Entretanto conseguiu autonomi-
zar-se e passou a viver num quarto alugado, estabeleceu novas relações estáveis,
adquiriu viatura própria, participava na vida e no crescimento da filha.Tinha uma
vida digna, autónoma, sentia-se útil e participante na vida em sociedade.

Não se registou nenhuma recaída de consumo de drogas durante o
processo de integração e a sua situação face à toxicodependência era de absti-
nência.

As características da organização e do contexto de trabalho, nomeada-
mente o clima organizacional, o bom relacionamento interpessoal, as preocupa-
ções sociais com grupos desfavorecidos, a cultura de regras e de respeito pelo
trabalhador, o trabalho em equipa e de permanente troca de informação e refle-
xão, o contexto físico de execução das tarefas, a cultura organizacional com
características que se aproximam do conceito de responsabilidade social, pare-
cem ter concorrido para a permanência na organização e para a consolidação 
do percurso de recuperação.
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Capítulo IX

Síntese 
e Notas Finais





1. Síntese dos dados

Nesta síntese do estudo empírico vamos sistematizar analiticamente 
as dimensões, as variáreis e os dados recolhidos junto dos actores intervenien-
tes nos processos de integração socioprofissional. Num primeiro momento 
iremos proceder à qualificação da amostra: caracterização dos indivíduos e 
das famílias de origem, dos percursos de toxicodependência dos trabalhadores
apoiados, dos sistemas de trabalho de integração e resultado dos percursos.
Num segundo momento vamos correlacionar os vectores analíticos do modelo
de análise, as trajectórias socioprofissionais e as situações de trabalho onde
ocorreram as inserções socioprofissionais.

Começamos por analisar os recursos e condições de existência social 
e posicionamentos relativos das famílias de origem dos toxicodependentes, pai 
e mãe, ou na ausência destes, a quem foi entregue a tutela164.

O nível etário de ambos os pais situava-se entre os 50 e os 70 anos e
as idades dentro de cada casal eram aproximadas entre si. As idades dos traba-
lhadores apoiados situavam-se entre os 28 e os 44 anos. A relação entre estes
dois vectores, idade dos pais e idade dos filhos, estava entre os 20 e os 30 anos,
à excepção da Ana em que a diferença de idades entre a média do casal e o filho
era de 36 anos. Não encontrámos nascimentos de gravidezes precoces, apenas
detectámos um nascimento tardio face aos restantes.

A análise dos níveis de escolarização das famílias indicou uma preponde-
rância significativa no 1.o ciclo do ensino básico, mais acentuada na mãe. Existia
um pai e uma mãe sem escolaridade, da mesma família, em que o filho possuía 
o 2.o ciclo do ensino básico. Um pai e uma mãe de famílias distintas atingiram 
o nível de ensino médio/superior e os filhos atingiram, respectivamente, o 3.o
e o 2.o ciclo do ensino básico. Existia um caso em que o filho possuía o 1.o ciclo
do ensino básico, o mesmo nível de ensino que os pais. Quanto ao caso em que
o filho atingiu o nível superior os pais tinham ambos o 1.o ciclo.
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Quadro 4 – Origens socioeducacionais

Os quadros seguintes traduzem a realidade socioprofissional das famílias.

Quadro 5 – Condição perante o trabalho durante a idade activa

Da análise deste quadro ressalta que todos os pais exerceram profissão.
Oito mães exerceram profissão e sete eram domésticas. A condição de patrão
surge no caso do Pedro em que os pais são divorciados e a mãe, com nível de
ensino médio/superior, criou um negócio próprio na indústria têxtil. No caso do
Paulo a mãe era patroa porque a família era proprietária de uma Agência Fune-
rária. A mãe trabalhadora por conta própria traduz uma situação em que, por
questões de necessidade, fazia arranjos de costura no domicílio. Para além da
situação já referida em que o pai e a mãe tinham um negócio próprio, existe
outro pai em situação de trabalhador por conta própria que era profissional
liberal e tinha escolaridade de nível superior (João). Os outros dois pais exer-
ciam profissão por conta própria em negócios familiares, nos grupos profissio-
nais de operadores de instalações e dos operários (Sílvia e Mário).

Quadro 6 – Grupos profissionais da família de origem

Profissão principal (grandes grupos profissionais)166 Pai Mãe

Quadros superiores de administração pública, dirigentes 
e quadros superiores de empresas

Pessoal administrativo e similar
Pessoal dos serviços de protecção e segurança, pessoais 

e domésticos
Operários, artífices e trabalhadores similares
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores 

de montagem
Trabalhadores não qualificados dos serviços e do comércio
Trabalhadores não qualificados da construção, indústria 

e transportes

2
0

1
8

2
0

1

2
1

2
2

0
1

0

Condição perante o trabalho Pai Mãe

Trabalhador por conta de outrem
Trabalhador por conta própria
Patrão
Não exerce profissão

10
03
01

5
1
2
7

Níveis de escolaridade Pai165 Mãe Filho

Sem escolaridade
1.o Ciclo do básico
2.o Ciclo do básico
3.o Ciclo do básico
Secundário
Médio/Superior

1
9
–
3
1
1

01
12
–
–
01

1 (freq.)

–
1
3
5
5

1 (1.o ano)
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lia nuclear. Esta situação repete-se em todos os quadros e análises.

166 Costa (1999, p. 64).



À excepção de dois pais e duas mães, que correspondiam a três famí-
lias, os restantes pais e mães exerciam actividade profissional no âmbito de pro-
fissões indiferenciadas e pouco qualificadas.

Quadro 7 – Classe social por indicador socioprofissional

Legenda: EE – empregado executante; TI – trabalhador independente; TIpl – trabalhador inde-
pendente pluriactivo; AEpl – assalariado executante pluriactivo.

Quanto à classe social por conjugação das classes dos cônjuges depa-
rámo-nos com um cenário idêntico. Nove famílias enquadravam-se na classe
social dos operários, assalariados executantes pluriactivos, empregados executan-
tes. Em dois casos a família pertencia à classe social dos trabalhadores indepen-
dentes pluriactivos, em que um membro da família, considerado individualmente,
pertencia à classe dos operários ou dos empregados executantes.A Sílvia enqua-
dra-se na classe dos trabalhadores independentes, em que só o pai exercia pro-
fissão como mecânico de automóveis. Em três famílias a classe social conjugada
era a classe dos empresários, numa das quais um dos cônjuges era empregado
executante e na outra era operária.

Em termos de enquadramento familiar e do ponto de vista dos recur-
sos socioeducacionais e socioprofissionais estamos perante uma amostra rela-
tivamente homogénea, na maioria caracterizada por indivíduos e famílias com
baixos recursos educacionais e profissionais, que se traduzem em fracos recur-
sos materiais e simbólicos de existência e posicionamento social. Os casos con-
trários, minoritários, ilustram a ideia de que a toxicodependência, sendo inter-
-classista, não constitui factor de risco idêntico para todas as categorias sociais.

Caso

I – Manuel
II – José

III – Pedro
IV – João

V – Hélder
VI – Sérgio
VII – Paula

VIII – Fernanda
IX – Danilo
X – Sílvia

XI – Alfredo
XII – Paulo
XIII – Hugo
XIV – Ana

XV – Mário

Classe social167

Pai Mãe Família168

Operário
Operário

EE
TI

Operário
Operário
Operário

–
Operário

TI
Operário

Empresário
Operário

EE
Empresário

Doméstica
Doméstica
Empresária

EE
EE

Doméstica
Doméstica

EE
TI

Doméstica
Doméstica
Empresária
Doméstica

EE
Operária

Operários
Operários

Empresários
TIpl
AEpl

Operários
Operários

EE
TIpl
TI

Operários
Empresários
Operários

EE
Empresários
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No total da amostra quatro casais estavam divorciados. Um dos casais
tinha-se divorciado recentemente e outro esteve divorciado durante dez anos,
tendo voltado a juntar-se. No caso da Fernanda desconhece-se a situação conju-
gal dos pais uma vez que o enquadramento familiar foi assegurado por uma tia.
Em dez casos os pais permaneciam casados.

Quanto ao género, em onze casos os trabalhadores apoiados eram do
sexo masculino e quatro eram do sexo feminino, proporção equivalente à que 
se encontra na caracterização sociodemográfica da população toxicode-
pendente169.

Dos quinze estudos de caso onze tinham a escolaridade obrigatória,
dez tinham conseguido atingir o 3.o ciclo do ensino básico e o secundário, e um
o nível médio/superior. Catorze referiram que já tinham exercido profissão,
a maioria em situação de precariedade e quatro referiram que a experiência
profissional que possuíam não tinha relevância. Apenas a Sílvia referiu que não
tinha experiência profissional.

A idade em que ocorreu o primeiro consumo de substâncias psicoacti-
vas, em quatro casos foi aos 12 anos, em cinco casos aos 13 anos, em dois aos
14 anos e num caso aos 15 anos. Os restantes casos tiveram o primeiro con-
sumo aos 16 anos ou mais. Em todos os casos a primeira vez ocorreu com os
amigos e por curiosidade.

Em nove casos o período de dependência foi de cerca de 10 anos, em
quatro casos foi de 5 anos e no caso VI foi de 15 anos. À excepção do Mário
todos tiveram um percurso de reabilitação típico, caracterizado por várias ten-
tativas de tratamento em regime de ambulatório e de comunidade terapêutica.
Todos os casos fizeram o último tratamento em regime de internamento de
longa duração, em comunidade terapêutica e apartamento de reinserção,
de modelo bio-psico-social.

Em todos os casos o terapeuta responsável atestou que o toxicodepen-
dente em tratamento estava em condições de beneficiar das medidas específicas
do PVE. Foi sempre possível conciliar as motivações profissionais do trabalhador
apoiado com as oportunidades de emprego. Em onze casos houve lugar a um
período prévio de integração laboral, que decorreu em regime experimental 
ou de estágio, ao abrigo de outro programa de apoio ou sob responsabilidade
exclusiva da entidade empregadora. O Pedro, o João, o Hélder e o Hugo não
passaram por este período de experiência. Quanto aos grupos profissionais no
âmbito dos quais os trabalhadores foram contratados, deparámo-nos com profis-
sões com poucas exigências qualificacionais, onde se destaca, em maior número
de casos, o grupo profissional do pessoal dos serviços de protecção e segurança,
pessoais e domésticos170, seguido do grupo profissional dos operários171, artífi-
ces e trabalhadores similares, e do pessoal administrativo e similares.
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Quanto à dimensão das organizações onde ocorreram as integrações
profissionais cinco eram microempresas, com o número de trabalhadores igual
ou inferior a três, sete eram de pequena dimensão, com o número de trabalha-
dores a variar entre doze e quarenta e oito, uma era de média dimensão, com
cerca de oitenta trabalhadores. Duas colocações ocorreram numa organização
de grande dimensão, com cerca de mil trabalhadores. Nove dos casos foram
integrados em organizações cuja área principal de actividade era a prestação 
de serviços à colectividade, serviços sociais e serviços domésticos, quatro em
organizações da área da construção e obras públicas, um na área da agricultura,
silvicultura, caça e pescas e outro na área do comércio por grosso, retalho, res-
taurantes e hotéis. Sete organizações tinham estatuto jurídico de sociedades e
associações privadas de interesse público, cinco eram empresas privadas, duas
pertenciam à administração local e uma tinha estatuto jurídico de empresário
em nome individual.

2. Percursos de integração

Para efeitos deste estudo considerámos três categorias de resultados 
da integração socioprofissional dos trabalhadores apoiados: integração conse-
guida, em vias de ser conseguida, integração não conseguida.

Entendemos que a integração foi conseguida quando no momento da
entrevista o trabalhador apoiado estava integrado profissionalmente e em absti-
nência de consumo de drogas. Nesta categoria estavam incluídos os casos que
ainda estavam a beneficiar da medida Prémio de Integração, com contrato de
trabalho sem termo.

A categoria da integração em vias de ser conseguida incluía os trabalha-
dores que ainda estavam a beneficiar do PVE, na medida Apoio ao Emprego e
tudo indicava que reuniam as condições para cumprir os objectivos do percurso
de integração.Também faziam parte desta categoria as situações em que o traba-
lhador estava abstinente relativamente ao consumo de drogas e, apesar de não
estar integrado profissionalmente, tinha desenvolvido esforços no sentido de
conseguir um emprego.

Quando a integração não foi conseguida ocorreram recaídas, com aban-
dono do Programa Vida Emprego.

2.1. Integração conseguida

Considerámos que os de caso I (Manuel), II (José), IV (João),V (Hélder),
VI (Sérgio),VII (Paula), IX (Danilo), XI (Alfredo), XII (Paulo) e XIV (Ana) cumpri-
ram os objectivos definidos de integração conseguida.
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Quadro 8 – Integração conseguida – situação do trabalhador apoiado

* PI – Prémio de Integração.

À excepção do caso da Ana, todos os outros, do ponto de vista do
mediador e da entidade empregadora, conseguiram atingir os objectivos de
desempenho, durante o processo de integração. A Ana não o terá conseguido
por dificuldades próprias, tal como referido na pág. 104 na apresentação do seu
caso. Em cinco casos de integração conseguida os trabalhadores desistiram por
motivos de insatisfação com as condições contratuais.

Dos cinco abandonos do PVE que estavam integrados, três mudaram 
de grupo profissional e dois mantiveram-se no mesmo grupo profissional.

Quadro 9 – Abandono do PVE

Casos

II – José

Integração conseguida com abandono do PVE

Dimensão
económica

Razões da desistência

Insatisfatória Insatisfação com as condições contratuais

IV – João Insatisfatória
Incumprimento da entidade empregadora e posteriormente

por insatisfação com as relações contratuais

XI – Alfredo Insatisfatória Outro emprego com melhores condições contratuais

XII – Paulo Insatisfatória Investir numa área de maior interesse profissional

XIV – Ana Satisfatória A entidade empregadora não ia dar continuidade ao contrato

Casos

I – Manuel

Dimensões

Aval.
mediador

Aval.
empregador

Está
em PI*

Grupo profissional
actual

Conseguido Conseguido Sim
Pessoal administrativo

e similar

Mudou
de grupo

profissional

Não

II – José Conseguido Conseguido Não
Operários artífices

e similares
Não

IV – João Conseguido Conseguido Não
Trabalhadores

não qualific. transportes
Sim

V – Hélder Conseguido Conseguido Sim
Operários artífices

e similares
Não

VI – Sérgio Conseguido Conseguido Sim
Operários artífices

e similares
Não

VII – Paula Conseguido Conseguido Sim
Serviços pessoais

e domésticos
Não

IX – Danilo Conseguido Conseguido Sim
Serviços pessoais

e domésticos
Não

XI – Alfredo Conseguido Conseguido Não
Operários artífices

e similares
Sim

XII – Paulo Conseguido Conseguido Não Formação profissional Sim

XIV – Ana A melhorar A melhorar Não
Pessoal administrativo

e similar
Não
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Dos casos de integração conseguida em que ocorreram desistências,
apenas um considerava a dimensão económica satisfatória. Nesta situação con-
creta a desistência ocorreu porque a entidade empregadora não carecia de pes-
soal e não ia renovar o contrato de trabalho, pelo que o trabalhador apoiado
antecipou-se, cessou o contrato e conseguiu outro emprego. Nessa altura estava
a beneficiar da medida de Estágio de Integração.

Nos outros casos a ambição profissional, quer em termos da natureza
da profissão quer pelas condições contratuais, presidiu às razões para abandonar.

Esta realidade confirma que a situação de desistência não pode ser ana-
lisada desgarrada do contexto. O acto de desistir pode ser um progresso no 
tratamento e na integração do indivíduo, indiciar maturidade, autonomização,
ambição pessoal, auto-confiança, capacidade e liberdade de escolha.

O quadro 10 permite aferir as características jurídicas e formais das
organizações onde ocorreram as integrações conseguidas.

Quadro 10 – Integração conseguida – caracterização formal das organizações

Da análise destes dados ressalta que, dos dez casos, nove foram integra-
dos em organizações de micro ou de pequena dimensão e uma integração ocor-
reu numa organização de grande dimensão. Cinco tinham estatuto jurídico pri-
vado, três eram sociedades ou associações privadas de interesse público e uma
pertencia à administração local. Cinco eram do sector de actividade dos Servi-
ços prestados à colectividade, serviços sociais e pessoais, três eram da constru-
ção civil, uma era do sector da agricultura e outra do sector do comércio.

Casos

I – Manuel

Caracterização formal das organizações

Dimensão Sector de actividade

Pequena
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais

II – José Micro

Estatuto
jurídico

IPSS

Emp.
Individual

Contrução e obras públicas

IV – João Pequena Privada Agricultura, silvicultura, caça e pescas

V – Hélder Micro Privada Construção e obras públicas

VI – Sérgio Micro Privada Construção e obras públicas

VII – Paula Pequena IPSS
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais

IX – Danilo Pequena IPSS
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais

XI – Alfredo Pequena IPSS
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais

XII – Paulo Micro Privada Comércio por grosso, retalho, restauração e hotéis

XIV – Ana Grande
Administ.

Local
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais
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Quadro 11 – Integração conseguida – características das organizações

Todos os trabalhadores consideraram que tinham alguma autonomia 
na realização das tarefas que lhes estavam atribuídas. À excepção da Ana, todos
conheciam e participavam na dinâmica organizacional e as organizações onde
foram integrados tinham uma estrutura simples e bem definida. O Alfredo tinha
como função acompanhar as actividades dos utentes em comunidade terapêu-
tica, sem grande exigência física. Todos os outros referem que as tarefas que 
executavam eram de exigência física. Cinco referiram que simultaneamente havia
repetitividade nas tarefas. Em dois casos as condições físicas e ambientais do
contexto de trabalho eram consideradas desconfortáveis.

O quadro seguinte permite fazer uma análise relacional entre os casos
com integração conseguida e as características pessoais dos trabalhadores apoia-
dos, as dimensões de natureza psicossocial, cultura organizacional e práticas de
responsabilidade social organizacional.

Casos

I – Manuel

Dimensões

Ergonómica

Confortável

II – José Desconfortável

Complexidade

Exigência física
e disponibilidade

mental

Exigência física
e repetição

Controlo

Conhece
e participa na vida

da organização

Conhece
e participa na vida

da organização

Condições
organizacionais

Estrutura simples,
circuitos definidos

Estrutura simples,
circuitos definidos

IV – João Média
Exigência física

e repetição

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura simples,
com circuitos

definidos
mas disfuncional

V – Hélder Média
Exigência física

e repetição

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura
muito simples
e bem definida

VI – Sérgio Desconfortável
Exigência física

e repetição

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura
muito simples
e bem definida

VII – Paula Média
Exigência física

e disponibilidade
emocional

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura simples
e bem definida

IX – Danilo Confortável
Exigência física

e disponibilidade
mental

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura simples
e bem definida

XI – Alfredo Confortável
Disponibilidade

emocional

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura simples
e bem definida

XII – Paulo Confortável
Exigência física
e criatividade

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura simples
e bem definida

XIV – Ana Média
Exigência física

e repetição

Conhece
medianamente
e não participa

Estrutura
muito pesada

e hierarquizada
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Quadro 12 – Integração conseguida
– características das organizações e dos trabalhadores

Importa referir que em todos os casos de integração conseguida as
condições psicossociais do contexto de trabalho eram positivas. Os trabalhado-
res sentiam-se bem nos contextos laborais e eram bem aceites pelos colegas 
e pelas chefias, o que pode ter contribuído para a consolidação do tratamento 
e da integração.Todos os modelos de cultura organizacional tinham característi-
cas da cultura de apoio baseada no modelo de relações humanas, seja o modelo
de cultura predominante ou em posição secundária. No caso do João, fruto da
desorganização interna e da mudança operada, não foi possível identificar a pre-
dominância de modelos de cultura organizacional na altura em que ocorreu a
colocação. Pelo mesmo motivo, também não se identificaram práticas de respon-
sabilidade social. Em nenhuma organização se assume formalmente o compro-
misso de desenvolver e implementar uma estratégia organizacional de respon-
sabilidade social, tal como o conceito define. Contudo, todas as organizações
desenvolviam, no âmbito da gestão organizacional, práticas de responsabilidade
social de forma pouco sistematizada e intencional, mais associada à natureza da
cultura organizacional e à atitude humanista dos seus responsáveis.

Todos os trabalhadores apoiados nestes estudos de caso tinham carac-
terísticas pessoais que se traduziam numa atitude perante o trabalho de colabo-
ração, respeito, diligência e cumprimento, podendo ser mais ou menos extrover-
tidos, mais ou menos dinâmicos e com maior ou menor capacidade de iniciativa.

Casos

I – Manuel

Modelo(s)
da cultura

organizacional

Relações humanas
e características
dos outros tipos

II – José
Objectivos

e relações humanas

Práticas
de respons.

social

Sim

Sim

Características pessoais
do trabalhador apoiado e atitude

face ao trabalho

Extrovertido, colaborante, respeitador,
trabalhador e cumpridor

Medianamente extrovertido, colaborante,
respeitador, trabalhador e cumpridor

IV – João Indefinível Não
Extrovertido, colaborante, respeitador,

trabalhador e cumpridor

V – Hélder
Objectivos

e relações humanas
Sim

Extrovertido, colaborante, respeitador,
trabalhador, cumpridor e pouco dinâmico

VI – Sérgio
Objectivos

e relações humanas
Sim

Introvertido, colaborante, respeitador,
trabalhador, cumpridor e pouco dinâmico

VII – Paula
Relações humanas

e de regras
Sim

Extrovertido, colaborante, respeitador,
trabalhador, cumpridor e pouco dinâmico

IX – Danilo Relações humanas Sim
Extrovertido, colaborante, respeitador,

muito trabalhador e cumpridor

XI – Alfredo
Relações humanas
e características
dos outros tipos

Sim
Extrovertido, colaborante, respeitador,

trabalhador, cumpridor e pouco dinâmico

XII – Paulo
Objectivos

e relações humanas
Sim

Extrovertido, colaborante, respeitador,
trabalhador e cumpridor

XIV – Ana
Regras

e relações humanas
Sim

Medianamente introvertido, colaborante,
respeitador, trabalhador, cumpridor

e pouco dinâmico
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2.2. Integração em vias de ser conseguida

Considerámos que os casos III (Pedro), VIII (Fernanda) e XV (Mário)
estavam em condições de cumprir os objectivos definidos para a integração 
profissional.

Quadro 13 – Integração em vias de ser conseguida – situação do trabalhador apoiado

* AE – Apoio ao Emprego.

Destes casos, dois trabalhadores continuavam integrados ao abrigo da
medida específica Apoio ao Emprego e em condições de transitar para a medida
específica de Prémio de Integração, com contrato de trabalho sem termo.
Ambos tinham avaliação do mediador e do empregador positiva e por vontade
da organização os contratos de trabalho serão renovados. Ambos consideraram
a dimensão económica satisfatória pelo que não será essa a razão que os levará
a desistir.

O caso do Pedro representa uma situação de desistência quando este
beneficiava da medida específica Prémio de Integração. Desistiu porque estava
insatisfeito com as condições contratuais, em particular com a remuneração.
Também contribuiu e precipitou o abandono o facto de terem surgido incom-
patibilidades pessoais entre trabalhador apoiado, chefias e os colegas. O empre-
gador considerou o desempenho deste trabalhador insuficiente.

O quadro que se apresenta a seguir permite aferir as características
jurídico formais das organizações onde ocorreram as integrações em vias de ser
conseguidas.

Quadro 14 – Integração em vias de ser conseguida
– caracterização formal das organizações

Casos

III – Pedro

Dimensão

Pequena

Estatuto
jurídico

IPSS

Sector de actividade

Serviços prestados à colectividade,
serviços sociais e pessoais

VIII – Fernanda Pequena IPSS
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais

XV – Mário Grande
Administração

local
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais

Casos

III – Pedro

Aval.
mediador

Dimensões

Conseguido

Aval.
empregador

A melhorar

Está
em AE*

Não

VIII – Fernanda Conseguido Conseguido Sim

XV – Mário Conseguido Conseguido Sim

Grupo profissional do contrato
ao abrigo do PVE

Pessoal dos serviços pessoais
e domésticos

Pessoal dos serviços pessoais
e domésticos

Operários, artífices e similares
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Todas as organizações pertenciam ao sector de actividade de Serviços
prestados à colectividade, serviços sociais e pessoais, duas eram de pequena
dimensão e uma de grande dimensão. Duas eram associações de interesse
público e a outra era uma câmara municipal.

Quadro 15 – Integração em vias de ser conseguida – características das organizações

Verificámos mais uma vez que em todos os casos os trabalhadores
tinham autonomia na realização das tarefas. O Pedro e a Fernanda referiram que
conheciam e participavam na dinâmica organizacional e que a organização tinha
uma estrutura simples e bem definida. A entidade empregadora do Mário era
uma autarquia de grande dimensão, com uma estrutura pesada, mas bem organi-
zada. O trabalhador ficou com a percepção de que não participava na vida da
organização e que era medianamente conhecedor da vida da organização. As
condições físicas e ambientais do contexto de trabalho não eram consideradas
desagradáveis.

No quadro seguinte realiza-se uma análise relacional entre os casos de
integrações em vias de ser conseguida e as características pessoais dos trabalha-
dores apoiados, as dimensões de natureza psicossocial, cultura organizacional e
práticas de responsabilidade social organizacional.

Quadro 16 – Integração em vias de ser conseguida
– características das organizações e dos trabalhadores

Caso

III – Pedro

Organização – Dimensão
Características pessoais

do trabalhador apoiado e atitude
face ao trabalhoPsicossocial

Modelo(s)
da cultura

organizacional

Positivo,
inicialmente
bem aceite

Relações humanas
e outros

Introvertido, afirmativo, pouco tolerante,
indiferente, resistente

VIII – Fernanda
Positivo,

era bem aceite
Relações humanas

e de regras

Medianamente extrovertido,
colaborante, respeitador, trabalhador,

cumpridor e passivo

XV – Mário
Positivo,

era bem aceite
Regras

e relações humanas
Extrovertido, colaborante, respeitador,

trabalhador, cumpridor e passivo

Caso

III – Pedro

Organizações – Dimensões Condições
organizacionaisErgonómica Complexidade Controlo

Confortável
Disponibilidade

emocional

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura simples,
circuitos definidos

VIII – Fernanda Confortável
Exigência física

e disponibilidade
emocional

Conhece
e participa na vida

da organização

Estrutura simples,
circuitos definidos

XV – Mário Média
Exigência física

e repetição

Conhece
medianamente
e não participa

na vida
da organização

Estrutura
muito pesada

e muito
hierarquizada
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Da análise dos dados sobre as dimensões analíticas deste quadro, mais
uma vez, as condições psicossociais do contexto de trabalho eram positivas e 
os trabalhadores eram bem aceites na organização. O Pedro era, inicialmente,
bem aceite, mas posteriormente, do ponto de vista do empregador, fruto da 
atitude arrogante do trabalhador, as relações interpessoais deterioraram-se.
Em termos da cultura organizacional encontrámos em todos os casos caracte-
rísticas do modelo de relações humanas. Todas as organizações desenvolviam
práticas de responsabilidade social, apesar de não existir um comprometimento
formal para o fazer. Estas práticas de responsabilidade social derivavam natural-
mente da cultura organizacional, baseada no modelo das relações humanas. Nos
estudos de caso da Fernanda e do Mário, estes reuniam características pessoais
perante o trabalho de colaboração, de respeito, eram diligentes, cumpridores,
embora pouco dinâmicos. O Pedro apresentava características de personalidade
que dificultaram a continuidade na organização e ele próprio teve a iniciativa 
de desistir.

2.3. Integração não conseguida

Consideramos que nos casos X (Sílvia) e XIII (Hugo) a integração social
não foi conseguida por terem ocorrido desistências e recaídas face à toxicode-
pendência.

Quadro 17 – Integração não conseguida – situação do trabalhador apoiado

Os dois trabalhadores destes casos recaíram durante o processo de
integração, após terem desistido do apoio do PVE e cessado a relação laboral.
No caso da Sílvia, a trabalhadora desistiu quando estava na medida Apoio ao
Emprego porque estava insatisfeita com as condições contratuais.Arranjou outro
emprego, com condições contratuais precárias e abandonou o acompanhamento
terapêutico. Recomeçou a consumir e rapidamente entrou no ritmo da vida de
dependência. A organização lamentou o sucedido e referiu que a trabalhadora
tinha grandes potencialidades e que o desempenho era muito bom.

O caso do Hugo representa uma situação que se destacava em todos
os sentidos, no conjunto dos casos. O trabalhador desistiu após um mês a bene-
ficiar da medida de Estágio de Integração. A desistência ficou a dever-se a fal-
tas injustificadas. Quer o mediador quer o empregador consideraram que o
desempenho foi fraco, não tendo havido empenho nem dedicação ao trabalho.
Do ponto de vista do mediador a atitude do empregador também não facilitou
o processo, era uma pessoa muito rígida, conservadora e pouco tolerante face 
às dificuldades do trabalhador.

O quadro que se apresenta a seguir permite aferir as característi-
cas jurídico formais dos casos em que ocorreram as integrações não 
conseguidas.

Caso
Aval.

mediador
Aval.

empregador
Grupo profissional do contrato

ao abrigo do PVE

X – Sílvia Conseguido Conseguido Pessoal dos serviços pessoais e domésticos

XIII – Hugo Fraco Fraco Operários, artífices e similares
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Quadro 18 – Integração não conseguida – caracterização formal das organizações

As organizações empregadoras pertencem a sectores de actividade dife-
rentes. Uma era de pequena/média dimensão (48 trabalhadores) e a outra de
dimensão micro (dois trabalhadores), e tinham estatuto jurídico diferente, uma
era associação de interesse público e a outra era privada.

Quadro 19 – Integração não conseguida – características das organizações

Em qualquer das dimensões analisadas verificámos situações opostas.
As condições físicas de execução das tarefas no caso da Sílvia eram confortá-
veis, no caso do Hugo eram desconfortáveis. No caso da Sílvia, a trabalhadora
apoiada tinha autonomia no desempenho, no caso do Hugo não tinha autonomia.
Em ambos os casos a natureza das tarefas era de exigência física, apesar das fun-
ções serem diferentes. No caso da Sílvia, a trabalhadora era ajudante familiar,
dava apoio e cuidava de idosos, tarefas que exigiam disponibilidade emocional.
A Sílvia conhecia e participava na dinâmica organizacional. O Hugo não conhecia
nem participava, o que se deve ao facto de ter estado pouco tempo na organi-
zação e ao facto do tipo de cultura organizacional não promover nem valorizar
essa dimensão.

Quadro 20 – Integração não conseguida
– características das organizações e dos trabalhadores

Caso

Organização – Dimensões

Psicossocial
Modelo(s)
da cultura

organizacional

Práticas
de respons.

social

Características pessoais
do trabalhador apoiado

e atitude face ao trabalho

X – Sílvia
Positivo,

era bem aceite
Relações humanas

e de regras
Sim

Introvertido, respeitador,
muito passivo, cumpridor

e colaborante

XIII – Hugo Desfavorável Processos racionais Não Muito passivo e introvertido

Caso
Dimensões Condições

organizacionaisErgonómica Autonomia Complexidade Controlo

X – Sílvia Confortáveis Sim
Exigência física,
disponibilidade

emocional

Conhece
e participa
na vida da

organização

Estrutura simples,
com alguns níveis

hierárquicos,
circuitos definidos

XIII – Hugo Desconfortáveis Não Exigência física

Não conhece
e não

participa
na vida da

organização

Estrutura
muito simples
e centralizada

Caso Dimensão
Estatuto
jurídico

Sector de actividade

X – Sílvia Pequena/média IPSS
Serviços prestados à colectividade,

serviços sociais e pessoais

XIII – Hugo Micro Privada Construção e obras públicas
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O quadro retrata situações distintas. No caso da Sílvia a dimensão psi-
cossocial surge com características positivas, em que a trabalhadora apoiada 
era bem aceite. A cultura organizacional tinha características do modelo de rela-
ções humanas e desenvolvia práticas de responsabilidade social, apesar de não
existir um comprometimento formal para o fazer. Mais uma vez as práticas de
responsabilidade social que desenvolvia enquadravam-se no modelo de cultura
organizacional de relações humanas. A trabalhadora apoiada tinha característi-
cas pessoais perante o trabalho de colaboração e de respeito, era cumpridora 
e colaboradora, embora muito passiva e introvertida.

Quanto ao estudo de caso do Hugo, o trabalhador apresentava caracte-
rísticas de personalidade dificultadoras da integração, era muito passivo e muito
introvertido, o que contaminava e influenciava a atitude no trabalho. O ambiente
psicossocial de integração era desfavorável, a organização tinha uma cultura de
processos racionais e não encontrámos práticas de responsabilidade social, a não
ser a participação no Programa Vida Emprego.
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Capítulo X

Síntese Analítica





1.

Dos quinze casos estudados, doze foram integrados em organização de
dimensão micro ou pequena, dois foram integrados em organização de grande
dimensão e um foi integrado numa organização de média dimensão. Este retrato
corresponde à realidade nacional da dimensão das organizações beneficiárias do
PVE, traduzida no Estudo de Avaliação do Programa Vida Emprego172. Segundo
dados deste estudo, 78% das organizações beneficiárias do PVE são de pequena
e média dimensão173 e destas cerca de 50% são de pequena ou de micro dimen-
são174. Apenas 15% são de média dimensão e 8% de grande dimensão.

A dimensão das organizações não parece por si ter influenciado o per-
curso dos trabalhadores nos casos estudados. Na categoria das integrações con-
seguidas encontramos organizações de dimensão micro, pequena e grande. Nas
integrações em vias de ser conseguidas também temos organizações de pequena
e de grande dimensão. Nas integrações não conseguidas temos uma organização
com dimensão média e uma com dimensão micro.

O postulado de que organizações de pequena dimensão podem poten-
ciar e favorecer percursos de integração duradouros e consistentes não se veri-
ficou. No caso do Hugo, em que ocorreu uma situação de efectivo insucesso,
a dimensão da organização era micro, com apenas dois trabalhadores e o pro-
prietário.

2.

Na conjugação das variáveis dimensão da organização, características
psicossociais e cultura organizacional verificámos que, à excepção do caso do
Hugo, todos os outros casos, inclusive o de integração não conseguida, referiram
que tinham um ambiente psicossocial contentor e positivo e que os trabalhado-
res apoiados eram bem aceites na organização.
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3.

Quanto à cultura organizacional identificámos dois casos que se dife-
renciam dos demais. Um é o do João em que, face à confusão funcional da enti-
dade empregadora, não foi possível identificar o tipo de cultura organizacional.
O outro é o caso do Hugo, de integração não conseguida, em que a entidade
empregadora tinha uma cultura de processo, com características muito conser-
vadoras, centralizadoras e autoritárias.

Em todos os outros casos identificámos culturas de apoio baseadas no
modelo humanista, em que se valorizavam e respeitavam os trabalhadores. Igual-
mente em todos os restantes casos identificámos características dos modelos de
objectivos, de regras ou de processos, mais associados às tarefas, ao desenvol-
vimento de projectos, com regras e procedimentos definidos. A conciliação das
dimensões dos vários modelos em presença constituiu um factor positivo para
os trabalhadores apoiados, como referenciais pedagógicos estruturantes da inte-
gração no mundo do trabalho, numa altura em que estes trabalhadores estavam
a abandonar um percurso de toxicodependência e desejavam aprender a viver
sem drogas, integrados numa sociedade com normas diferentes. O tratamento
da toxicodependência por via do emprego protegido tinha a mais valia de, em
contextos reais de trabalho, facilitar a aquisição de competências de vida e de
modelos de funcionamento coerentes, estruturadores e que forneçam a segu-
rança ontológica a que Giddens (1981) se refere.

4.

Nos casos estudados nenhuma organização cumpria os requisitos defi-
nidos no conceito de responsabilidade social. Logo à partida, nenhuma tinha
assumido formalmente o comprometimento da operacionalização do conceito
em contexto organizacional.

Contudo, à excepção do caso do Hugo, todas as organizações tinham
práticas que se podiam enquadrar no âmbito do conceito. Em nossa opinião con-
figuravam práticas involuntárias, no sentido de que não havia uma consciência 
e uma intencionalidade na sua origem e desenvolvimento, tal como o conceito
determina. As organizações em questão implementam, no âmbito da filosofia 
de intervenção e da cultura organizacional, práticas de gestão que valorizam os
recursos humanos e a articulação com o meio envolvente. Por força da legisla-
ção cumprem as normas de preservação ambiental e as normas de higiene, segu-
rança e saúde no trabalho. A participação das organizações no PVE concretiza
este tipo de postura e de atitude. Existe como que uma cultura de solidariedade
e de responsabilidade social, que contribuiu para o envolvimento da entidade
empregadora em torno do fenómeno da toxicodependência. Uma questão que
também não podemos descurar nesta análise é o facto de a maioria das organi-
zações beneficiárias (dez) terem um estatuto jurídico não privado e a natureza
da actividade que desenvolvem ser solidária e de intervenção social.

5.

Das organizações privadas, uma era de pequena dimensão, pertencia 
ao sector de actividade agrícola e estava em incumprimento nas obrigações 
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para com o Estado. As outras quatro tinham dimensão micro, pertenciam ao 
sector da construção civil e obras públicas, e em três casos os trabalhadores
eram todos apoiados pelo PVE.

6.

Foi notório o benefício económico que as entidades empregadoras reti-
raram da adesão ao Programa Vida Emprego, o que constituiu175 um importante
factor de mobilização das entidades empregadoras. O Programa permite às enti-
dades contratar empregados a baixo custo, superando lacunas de mão-de-obra e
promovendo o crescimento de organizações. Isto não significa que o PVE tenha
um carácter meramente instrumental na gestão das organizações. Nos casos
estudados, nomeadamente nas entidades privadas, houve uma conciliação da
componente económica com a social, do dever de ajudar. Nos casos em que 
esta conciliação não acontece podem ocorrer desfechos como o do Hugo.Aqui,
e segundo palavras do mediador que acompanhou o processo, houve uma má
avaliação das características da organização e das reais motivações do proprie-
tário, muito centrado nos benefícios financeiros que iria retirar. Uma situação
referida no estudo de avaliação já citado e que se verificou no caso da Ana, tem
que ver com a utilização instrumental do PVE para contornar as restrições de
recrutamento de pessoal, nomeadamente na administração local, sem assegurar 
a continuidade contratual após o final das medidas. Esta situação não teve refle-
xos negativos no percurso de inserção, uma vez que era uma situação prevista e
houve tempo de a trabalhar em sede de mediação. Noutro caso e com a mesma
autarquia, a continuidade do vínculo laboral estava assegurada, e havia a intenção
de abrir concurso de admissão para viabilizar a integração do trabalhador em
questão. Neste caso existia efectiva necessidade de suprir aquela falta e conside-
rou-se que o trabalhador reunia os requisitos para o lugar.

7.

Conforme se referiu no ponto 4., dez organizações pertenciam ao 
sector de actividade dos serviços prestados à colectividade, serviços sociais 
e domésticos. Destas, duas eram autarquias e as outras oito eram IPSS. Esta
situação não parece, por si só, ter interferido nos percursos, contudo ajuda a
compreender as motivações de solidariedade, intrínsecas à natureza da própria
organização, referidas nos pontos anteriores.

Em três casos a entidade empregadora e a entidade de tratamento
coincidiam, o que reforçava e garantia o acompanhamento especializado e per-
manente do trabalhador e realçou o facto das comunidades terapêuticas bene-
ficiarem duplamente do PVE. Por um lado, suprem as suas falhas de pessoal,
e por outro, dão continuidade ao acompanhamento dos utentes e maior estru-
tura ao tratamento. Nestes casos o trabalho de negociação, motivação e forma-
ção a realizar pelo mediador junto da entidade empregadora pode dispensar-se.
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Outro tipo de apoio que as entidades de tratamento podem dar está
espelhado no caso do João. Após desistência por incumprimento da entidade
empregadora foi integrado como monitor na entidade de tratamento. Nestes
casos foram conciliadas as efectivas necessidades de pessoal, a componente
financeira e a componente social, de garantir o enquadramento profissional do
trabalhador.

Importa salientar que em todos os casos se atendeu às preferências e
às motivações profissionais dos trabalhadores.

Destes quatro casos de integração na entidade de tratamento apenas 
o Manuel continua na entidade, em Prémio de Integração. Os restantes três
casos, todos integrados noutra entidade de tratamento, em momentos diferen-
tes, desistiram por insatisfação com as condições remuneratórias e nos casos 
do Pedro e do Alfredo também por incompatibilidades pessoais, que surgiram
durante o processo de integração. Destes casos apenas um estava na condição
de integração em vias de ser conseguida, os outros dois estavam na categoria de
integração conseguida.

8.

As situações de trabalho, as condições organizacionais e de execução
das tarefas parecem não ter condicionado os percursos de integração. Nos casos
em que a integração foi conseguida ou estava em vias de ser conseguida, existem
organizações com condições ergonómicas desconfortáveis, medianamente con-
fortáveis e confortáveis. Nas integrações não conseguidas um caso considera as
condições ergonómicas confortáveis e o outro considera desconfortáveis.

À excepção do caso do Hugo, que representa uma situação em que a
integração não foi conseguida, todos os outros casos tinham alguma autonomia
na execução das tarefas.

Do ponto de vista da complexidade das tarefas não existia um padrão
definido em cada categoria de integração. Apenas o Hugo desconhece e não par-
ticipa na dinâmica organizacional. Igualmente não existe um padrão definido para
a complexidade das tarefas que corresponda a um determinado percurso.

Do ponto de vista das condições organizacionais, as entidades emprega-
doras tinham estruturas simples, que se tornavam naturalmente mais pesadas nas
organizações de dimensão superior. À excepção do caso do João, todas tinham
os circuitos bem definidos.

9.

As razões que podem estar na origem das integrações não consegui-
das, casos da Sílvia e do Hugo, podem estar associadas a um trabalho técnico de
mediação de menor qualidade. No caso da Sílvia identificámos duas situações
que podem ter fragilizado o trabalhador. O facto de existir a problemática do
alcoolismo associada e a natureza das tarefas que executava terem sido sentidas
como muito violentas para a trabalhadora apoiada, nomeadamente quando se
confrontava com a morte dos idosos a quem prestava cuidados.
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Estes dois factos poderiam ter sido antecipadamente identificados e o
acompanhamento podia ter sido reforçado ou podia ter-se escolhido outro tipo
de profissão que afectasse menos a trabalhadora.

No caso do Hugo entendemos que houve uma grande precipitação a
todos os níveis. Por um lado o trabalhador parecia não estar em condições de
iniciar o processo de integração. Por outro lado, a escolha da organização não
obedeceu aos cuidados de selecção das outras. Apesar da mediação deste caso
ter sido muito intensa, por força das características do trabalhador e do empre-
gador, não surtiu efeito e não foi possível garantir a continuidade.

O próprio mediador reconhece que a escolha da organização não foi
adequada e que efectivamente o proprietário não estava preparado para admi-
tir um indivíduo naquelas condições e com aquelas dificuldades. Acresce que as
motivações que o moviam eram meramente financeiras.

Refiro ainda, para reforçar esta ideia, que no caso do João a situação
também se complicou a determinada altura pois a entidade empregadora, por
estar devedora à segurança social, não podia continuar a beneficiar do PVE.
Neste caso a imediata intervenção do mediador e a possibilidade de integrar o
trabalhador noutra organização permitiu que se desse continuidade ao projecto
de integração. Contudo, neste caso, do ponto de vista das características organi-
zacionais, era diferente para melhor: o trabalhador nunca se sentiu ameaçado,
desvalorizado ou com vontade de abandonar.
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Capítulo XI

Nota Final





No presente estudo procurámos identificar, de forma aprofundada,
a relação existente entre o tipo de organização de trabalho e as possibilidades
de sucesso de intervenções dirigidas à recuperação e integração socioprofis-
sional de ex-toxicodependentes beneficiários do Programa Vida Emprego (PVE).
Verificámos que o sucesso ou o insucesso destas intervenções ocorrem em 
contextos organizacionais diferenciados, emergindo como variável mais deter-
minante a figura da mediação.

Os dados que este estudo empírico nos fornece parecem confirmar a
hipótese inicialmente colocada de que a «integração socioprofissional de toxicode-
pendentes em tratamento está facilitada em contextos de trabalho que valorizem e
promovam o bem-estar dos recursos humanos.» À excepção do caso do Hugo, em
que se verificou uma situação de integração não conseguida numa organização
com características que, de acordo com a hipótese colocada, não facilitaram o
percurso de integração socioprofissional do trabalhador apoiado, nos restantes
casos, incluindo a outra situação de integração não conseguida, todas as entida-
des empregadoras tinham uma cultura e uma dinâmica organizacional com carac-
terísticas humanistas, de valorização dos recursos humanos.

Contudo, constatámos que os resultados desta pesquisa estavam à par-
tida condicionados pelo facto de os casos estudados terem sido selecciona-
dos no universo específico dos toxicodependentes em fase final de tratamento,
enquadrados e acompanhados no âmbito das dinâmicas de mediação do Pro-
grama Vida Emprego. Como se verificou ao longo do estudo dos casos seleccio-
nados, as organizações que não reuniam condições consideradas adequadas aos
processos em questão foram rejeitadas, o que reduziu a probabilidade de aban-
donos e recaídas dos trabalhadores apoiados, por razões imputadas às caracte-
rísticas organizacionais.

Esta tese afigura-se como mais um contributo para a compreensão do
problema da integração profissional de toxicodependentes em tratamento, tendo
identificado dimensões que estão na origem de percursos de inserção sustenta-
dos e duradouros. Nomeadamente, veio reafirmar e demonstrar que a figura da
mediação constitui uma componente fundamental para a sustentabilidade dos
processos de integração profissional.

O papel da mediação, transversal a todo o percurso de integração
socioprofissional, inicia-se na fase de tratamento e de internamento do toxi-
codependente. Aqui cabe proceder à avaliação das condições psicossociais do
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toxicodependente e assegurar que este está em condições de iniciar este per-
curso. É também neste momento que se realiza o diagnóstico e o balanço dos
recursos pessoais e qualificacionais, das motivações profissionais e da necessi-
dade de formação prévia.

Como se verificou, a selecção das organizações reveste-se de importân-
cia extrema na função de mediação pois nem todas as organizações reúnem
condições para integrar nos seus quadros trabalhadores com esta problemática
associada. Na sequência da prospecção de mercado e da identificação das entida-
des interessadas, o trabalho desenvolvido pelos mediadores vai no sentido de
estabelecer contactos regulares com as entidades empregadoras, conhecer o
perfil dos responsáveis, as dinâmicas e os contextos organizacionais, e as verda-
deiras motivações da adesão.

A proximidade e o estabelecimento de relações de confiança com o
trabalhador apoiado contribuem e facilitam o acompanhamento do caso. Para 
o empregador funcionam como uma garantia, que lhe transmite segurança para
aderir e manter a adesão ao Programa. É fundamental perceber quando há
necessidade de contactos mais regulares, para corrigir desvios ou faltas que
tenham ocorrido e que possam pôr em causa o investimento de meses e por
vezes de anos. Ou quando é altura de começar a espaçar os contactos, na
sequência de sinais de consistência e consolidação da autonomia.

Nos casos estudados a figura do mediador protagonizou a integração 
da acção entre os serviços de tratamento e os empregadores, tendo conseguido
mobilizar o tecido empresarial. Os mediadores revelaram capacidade de envol-
ver as entidades de tratamento e as entidades empregadoras nas estratégias e
nos percursos de inserção. Foi possível estreitar a relação entre a fase de trata-
mento e as oportunidades de integração, por via do aconselhamento e da orien-
tação prestados aos beneficiários e da relação estabelecida com as entidades
empregadoras.

Nos casos em que as integrações não foram bem sucedidas, um dos
aspectos que identificámos como não tendo corrido bem foi o papel e o desem-
penho do mediador. No caso concreto do Hugo e como foi referido na apresen-
tação do caso, o mediador admitiu que teve responsabilidades na situação, pois
não avaliou correctamente as características e as motivações do empregador.

Face a tudo o que foi estudado podemos afirmar que a integração
socioprofissional de toxicodependentes em tratamento, contratados ao abrigo
do Programa Vida Emprego, depende em grande parte da qualidade do trabalho
de mediação e do desempenho do mediador.
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Mestre em Sociologia do Trabalho, das Organizações

e do Emprego, inicia o seu percurso profissional 

na área da toxicodependência em 1988 no Centro

das Taipas. Em 1990, no Gabinete do Coordenador

Nacional do Projecto VIDA, colabora na adaptação 

e implementação a nível nacional de programas de

prevenção primária dirigidos a crianças e jovens.

Posteriormente, e acompanhando as alterações

orgânicas do Serviço, assume responsabilidades na

área da reinserção social de toxicodependentes,

nomeadamente no Programa Quadro Reinserir e,

depois, no Programa Vida Emprego. Desde 2003 

é responsável pelo Núcleo de Apoio Técnico 

do Departamento de Apoio às Comissões para a

Dissuasão da Toxicodependência.

Esta tese afigura-se como mais um contributo 

para a compreensão do problema da integração

profissional de toxicodependentes em tratamento,

tendo identificado dimensões que estão na origem

de percursos de inserção sustentados e duradouros.

Nomeadamente, veio reafirmar e demonstrar que 

a figura da mediação constitui uma componente

fundamental para a sustentabilidade dos processos

de integração profissional.
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