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Avaliação que as instituições fazem sobre a actividade do IDT, I.P.

No âmbito da sua missão de promoção da redução do consumo de drogas e de combate
às toxicodependências, e tendo em vista a melhoria efectiva da sua acção nas
diferentes áreas de missão, o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT, I.P.),
encomendou, em 2009, um estudo de âmbito nacional junto das instituições públicas e
das organizações da sociedade civil que, directa ou indirectamente, partilham da sua
missão social, no sentido de conhecer a avaliação que estas instituições fazem da
intervenção do Instituto e recolher que contribuam para a optimização do seu
desempenho.

Foram contactadas todas as unidades de intervenção local que integram a estrutura
orgânica do IDT, I.P., todas as entidades protocoladas com o Instituto e ainda entidades
ou organismos que, não estando directamente relacionadas com o IDT, I.P., têm
também responsabilidades sociais neste domínio, como as instituições de ensino, as
autarquias locais, as forças de segurança pública e as Instituições Privadas de
Solidariedade Social (IPSS). A recolha de dados decorreu entre os meses de Julho e
Setembro de 2009, através de um questionário aplicado por e-mail, fax e telefone.
Registou-se uma taxa de resposta na ordem dos 13%, tendo sido validados 1406
questionários.

A consulta directa aos vários agentes sociais envolvidos na problemática das
toxicodependências representa, da parte do IDT, I.P., um esforço de aproximação à
realidade que estas entidades vivenciam no seu quotidiano e de valorização do
conhecimento e experiência que acumularam pelo contacto directo com as diferentes
realidades que caracterizam o fenómeno, abrindo caminho ao estreitamento das
relações inter-institucionais e ao incremento da qualidade, abrangência e eficácia da
acção conjunta.

Objectivamente, a auscultação das diferentes entidades, nas diferentes regiões do
país, permitiu conhecer o grau de visibilidade e notoriedade do trabalho desenvolvido
pelo Instituto e as principais necessidades de intervenção sentidas por estas entidades
no âmbito das cinco áreas de missão do IDT, I.P. – Prevenção, Dissuasão, Tratamento,
Redução de Danos e Minimização de Riscos, e Reinserção Social. No seu conjunto, os
resultados deste estudo permitiram diagnosticar pontos fortes e fracos facultando
algumas directrizes para um plano de optimização da sua intervenção.

Numa perspectiva global, os resultados deste estudo são francamente motivadores,
traduzindo um reconhecimento generalizado da relevância, pertinência e utilidade
pública da acção do IDT, I.P., nos vários níveis em que intervém. Das entidades que
conhecem as actividades do IDT, cerca de 70% avaliam como positiva a sua actuação e,
numa óptica longitudinal, apenas 2,9% avaliam desfavoravelmente a evolução da sua
prestação.

Na hierarquização das necessidades de intervenção, no âmbito das suas cinco áreas de
missão, a Prevenção destaca-se como eixo de intervenção prioritária. Não
minimizando a importância da acção desenvolvida ao nível da Dissuasão, Tratamento,
Minimização de Riscos e Redução de Danos, e Reinserção Social, a intensificação do
combate precoce aos consumos de risco e às dependências é consensualmente
assumida como uma estratégia com resultados de mais longo alcance, devendo ser,
portanto, a dimensão de maior investimento.

inputs
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Nota positiva atribuiu-se também à prestação das equipas do IDT, I.P., seja ao nível
das suas competências técnicas, seja ao nível das competências de relacionamento e
interacção. «Bom» e «Muito Bom» são os qualitativos mais utilizados, pela
generalidade das entidades consultadas, nos seis parâmetros de avaliação da
qualidade do atendimento: disponibilidade dos interlocutores, amabilidade e simpatia
dos interlocutores, competência técnica dos interlocutores, rigor da informação
prestada, rapidez da resposta e eficácia na resolução das questões.

Nota menos favorável suscita a avaliação do número de projectos desenvolvidos e do
número de pessoas abrangidas pelos mesmos. A percepção de insuficiência assinalada
a este nível traduz, por um lado, a relevância e urgência reconhecida à missão do IDT,
I.P. e, consequentemente a necessidade de prossecução da sua actividade; e, por
outro lado, o desejo de maior participação por parte destas entidades nos seus
projectos de intervenção. A maior integração das instituições e poderes locais na
programação e acção do IDT, I.P. é reiteradamente apontada como via para uma
resposta mais efectiva e eficaz, porque ajustada às dinâmicas próprias da realidade
local e com recursos e competências complementares.

Deficiências na divulgação de algumas actividades que o Instituto vem desenvolvendo
são um ponto fraco relevante. Não deixa de ser significativo que cerca de 44% das
entidades consultadas não se tenham pronunciado quanto à evolução da actuação e da
qualidade dos serviços do IDT, I.P. por, manifestamente, desconhecerem o percurso do
Instituto.

A avaliação do website, enquanto plataforma privilegiada de informação e
comunicação, é também globalmente satisfatória, com resultados muito positivos ao
nível de imagem, facilidade de navegação e qualidade da informação. No entanto, o
facto de mais de metade (55%) dos inquiridos admitir não conhecer o sítio do IDT, I.P.
na Web, revela que há ainda trabalho a desenvolver no sentido de aumentar a sua
visibilidade, para aumentar a sua utilidade e eficácia enquanto entre o
Instituto e os seus públicos.

Mais de metade da amostra admitiu desconhecer também as responsabilidades e
atribuições recentemente assumidas no campo da alcoologia, e é inferior a um terço a
proporção de instituições que conhece com alguma profundidade os relatórios e
trabalhos de investigação produzidos ou promovidos pelo Instituto. A pouca
familiaridade de algumas destas instituições com algumas plataformas e canais de
contacto como o IDT, I.P., e com algumas das actividades, projectos que tem vindo a
desenvolver, motivam uma reflexão quanto às práticas de informação e comunicação
que têm sido adoptadas – a nível interno, a nível inter-institucional, e em relação ao
grande público.

Em síntese e numa perspectiva pragmática orientada para a acção futura, os
resultados deste estudo remetem para duas conclusões: por um lado, a necessidade
de dar continuidade à linha de acção que tem vindo a ser seguida, muito
particularmente na dimensão preventiva, e por outro lado, a necessidade de repensar
as estratégias de comunicação do Instituto, no sentido de dar maior visibilidade ao
trabalho desenvolvido e promover maior coordenação com as instituições e poderes
locais, condição decisiva para uma resposta mais abrangente e eficaz.

, ,

,

interface
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Activity assessment of the IDT, I.P. made by public and social Institutions

In the scope of its mission to promote the reduction of drugs consumption and fight off
drug addictions, and envisioning the genuine improvement of its action in different
mission areas, the Institute of Drugs and Drug Addiction (IDT, I.P.), in 2009, order a
nationwide study in proximity to the public institutions and civil society organizations
that, directly or indirectly, share its social mission, with the goal of understanding how
these institutions review the Institute's intervention and collect inputs that contribute
to the improvement of its general performance.

All local intervention units that incorporate the organic structure of the IDT, I.P., all
entities registered with the Institute and organizations that, albeit not directly related
to the IDT, I.P., also have so

cial responsibilities in this matter, such as educational institutions, local townships,
public safety teams and Private Institutions of Social Solidarity (IPSS), were contacted.
The data related to this study was collected between the months of July and September
of 2009, via questionnaire sent by e-mail, fax and telephone. There was a 13% reply
rate, and 1406 questionnaires were sanctioned.

The direct consult of the several social agents involved in the drug addiction
problematic represents, on the part of the IDT, I.P., an approximation effort to the
reality that these institutions experience daily and an appraisal of the knowledge and
experience they have gathered by direct contact with the different realities that
illustrate this phenomenon, making way for the narrowing of inter-institutional
relationships and the increment of joint action quality, scope and efficiency.

Objectively, checking in on different entities, in different parts of the country, allowed
for a deeper understanding of the degree of visibility and the notoriety of the work
carried on by the Institute and the main needs of intervention felt by these entities,
regarding the five main mission areas of the IDT, I.P. – Prevention, Dissuasion,
Treatment, Damage Reduction and Risk Minimization, and Social Reintegration.
Together, the results of this study allowed for a diagnosis of the potential to be explored
and, likewise, the main frailties or gaps, enabling some directives for an optimization
plan of the Institute's intervention.

In a global perspective, the results of this study are frankly encouraging, pointing
towards a general recognition of the relevance, pertinence and public utility of the IDT,
I.P.'s action in the various levels in which it intervenes. Among the entities knowing
about IDT's activities, about 70% rate its global performance as positive and, under a
longitudinal lens, only 2,9% negatively evaluate the evolution of its performance.

Regarding intervention necessities hierarchy, in the scope of its five mission areas,
Prevention stands out as the axis of priority intervention. Without minimizing the
importance of the action developed at the Dissuasion, Treatment, Damage Reduction
and Risk Minimization, and Social Reintegration level, the intensification of the fight on
precocious risk consumption and dependencies is consensually embodied as a strategy
with results of further range, and should, therefore, be the area of highest investment.

A positive assessment was also made regarding the performance of IDT, I.P. teams, be
it at a technical competence level, be it at a relationship and interaction level. «Good»
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and «Very Good» were the most checked
entities, in the six parameters of evaluation of the quality of client service: availability
of the interlocutors, kindness and charm of interlocutors, technical competence of the
interlocutors, firmness of the information given, speed of reply, matter resolution
efficiency.

On a less favorable note comes the assessment of the number of developed projects
and the number of people covered by them. The perception of deficiency at this level
means, on one hand, the recognized relevance and urgency of IDT, I.P. missions and,
consequently, the need to pursue those activities; and, on the other hand, the desire
for greater participation on the part of these entities in its intervention projects. The
greater integration of institutions and local powers in the programming and action of
the IDT, I.P. is repeatedly pointed out as a way towards a more effective and efficient
reply because it adjusts the proper dynamics and local realities with complementary
resources and competences.

The small notoriety of some of the activities the Institute carries on is one of the
greatest weaknesses detected. It is quite significant that about 44% of the consulted
entities did not pronounce themselves regarding the evolution of the performance and
quality of IDT, I.P. services because, quite clearly, they are unaware of the Institute's
path.

The evaluation of the website, as a privileged platform of information and
communication, is also globally satisfactory, with very positive results regarding
image, navigation accessibility and quality of information. However, the fact that more
than half (55%) of the respondents admits to not knowing the IDT, I.P. website reveals
that there is still some work to be done to increase its notoriety, at the cost of
compromising its utility and efficiency whilst interface between the Institute and its
publics.

More than half of the sample also admitted to not knowing about the responsibilities
and attributes recently embodied in the field of alcoholism and the proportion of
institutions that are familiar to some extent with the reports and investigative
assignments produced or promoted by the Institute is below one third. The slim
familiarity of some of these institutions with a number of IDT, I.P. platforms and
channels of contact, activities and recently developed projects motivate a deep
reflection as to the information and communication practices that have been followed –
internally, at an inter-institutional level, and in regard to the general public.

In short, and in a pragmatic perspective pointed towards future action, the results of
this study lead us to two conclusions: first the need to continue the determined course
of action, particularly in the preventive dimension; second, the need to rethink the
communication strategies of the Institute, as a way to give more visibility to the work
developed and promote greater coordination with the institutions and local powers, a
decisive condition for a more embracing and efficient reply.

qualitative by the majority of consulted
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Évaluation que les institutions font sur les activités de l' IDT, I.P.

Dans le cadre de sa mission de promotion de la diminution et consommation des
drogues et de la lutte contre la toxicomanie, et en vue de l'amélioration de l'efficacité
de leur action dans les différentes zones de mission, l' Institut des Drogues e de la
Toxicomanie (IDT, I.P.), a commandé, en 2009, une étude nationale auprès des
institutions publiques et organisations de la société civile qui, directement ou
indirectement, font part de sa mission sociale, afin de connaitre l'évaluation que ces
institutions font de l'intervention de l'Institut et de recueillir des inputs qui contribuent
à optimiser ses performances.

Ont été contactées toutes les unités d'intervention locales qui intègrent la structure
organisationnelle du IDT, I.P.; toutes les entités possédant un protocole avec l'Institut
et encore toutes les entités ou organismes qui, n'étant pas directement liés avec le IDT,
I.P. possèdent des responsabilités sociales dans ce domaine, comme les
établissements d'enseignement, les autorités locales, les forces de sécurité publique et
les Institutions Privées de Solidarité Sociale (IPSS). La collecte des données a eu lieu
entre Juillet et Septembre de 2009, à travers un questionnaire par email, fax et
téléphone, rencontrant un taux de réponse d'environ 13%. 1406 questionnaires ont
été validés.

La consultation directe aux différents agents sociaux impliqués dans la problématique
de la toxicomanie représente, pour l'IDT, I.P. un efforts de rapprochement de la réalité
de ces entités, de ce qu'elles vivent au quotidien et de la valorisation des connaissances
e expériences accumulées à travers le contact direct avec les différentes réalités qui
caractérisent le phénomène, ouvrant, ainsi, la voie à des relations interinstitutionnelles
plus étroites et au perfectionnement de la qualité, exhaustivité et efficacité de l'action
commune.

Objectivement, l'audition des différentes entités, dans les diverses régions du pays, a
permis d'identifier le degré de visibilité et de notoriété du travail accompli par l'Institut
et les principaux besoins rencontrés par ces entités, dans le cadre des cinq domaines
de la mission du IDT, I.P.: Prévention, Dissuasion, Traitement, Réduction des Risques et
Minimisation des Dommages, et Réinsertion Sociale. Dans l'ensemble, les résultats de
cette étude ont permis de diagnostiquer le potentiel et, de la même façon, la
signalisation des principales faiblesses ou lacunes, fournissant des lignes directrices
pour un plan visant à optimiser son fonctionnement.

Selon une perspective globale, les résultats sont clairement motivants - ils reflètent
une reconnaissance générale de l'importance, la pertinence et l'utilité publique de
l'action de l'IDT, IP., dans ses différents niveaux d'intervention. Parmi les entités qui
connait les activités de l'IDT, environ 70% évaluent positivement sa performance
globale et, dans une optique longitudinale, seulement 2,9% évaluent défavorablement
l'évolution de ses performances.

Dans la hiérarchie des besoins d'assistance, dans les cinq domaines de sa mission, la
Prévention est présentée comme un axe d'intervention prioritaire. Sans minimiser
l'importance des mesures prises au niveau de la Dissuasion, Traitement, Réduction des
Risques et Minimisation des Dommages, et de la Réinsertion Sociale, l'intensification
de la lutte précoce contre la consommation et la dépendance est largement acceptée
comme une stratégie avec des résultats de grande envergure et devrait, donc, être le
domaine de plus grand investissement.
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Le travail des équipes de l'IDT, I.P. est évalué, également, comme très positif, que ce
soit au niveau des compétences techniques, ou des capacités relationnelles ou
d'interaction. «Bien» et «Très Bien» sont les classifications les plus utilisées par la
majorité des personnes consultées, dans les six paramètres de l'évaluation de la
qualité des soins: la disponibilité de ses interlocuteurs, leur gentillesse et sympathie,
leur compétence technique, l'exactitude des informations fournies, la rapidité de
réaction, et l'efficacité à résoudre les problèmes.

Une ponctuation moins favorable est attribuée à l'évaluation du nombre de projets
entrepris et, par la même occasion, du nombre de personnes concernées. La
perception de cette lacune reflète, d'une part, la reconnaissance de l'importance et de
l'urgence de la mission de l'IDT, I.P., et donc, la nécessité de la poursuite de son
activité; et, d'autre part, le désir d'une plus grande participation de ces entités dans
leurs projets d'intervention. Une plus grande intégration des institutions et des
gouvernements locaux dans la planification et le fonctionnement de l'IDT, I.P. est
régulièrement désignée comme la voie la plus efficace, car elle est ajusté à la
dynamique des réalités locales et possède des ressources et des compétences
complémentaires.

L'une des principales faiblesses identifiées dans cette étude concerne la visibilité et la
notoriété de certaines activités et projets que l'Institut a mis au point. Il est important
de noter qu'environ 44% des entités consultées ne se sont pas prononcés en ce qui
concerne l'évolution de la performance et de la qualité des services de l'IDT, I.P. car ils
ne connaissaient pas le parcours de l'Institut.

L'évaluation du site, en tant que plateforme d'information et de communication, est
également dans son ensemble satisfaisant, avec des résultats très positifs en termes
d'image, facilité de navigation et de la qualité de l'information. Toutefois, le fait que
plus de la moitié (55%) des personnes interrogées admettent ne pas connaître le site
web de l'IDT, I.P., montre qu'il y a encore du travail à faire pour accroître leur notoriété,
en courant le risque de compromettre leur utilité et efficacité en tant qu'interface entre
l'Institut et ses intervenants.

Plus de la moitié de l'échantillon des personnes interrogées a admis ne pas connaître
les responsabilités et les attributions récemment entreprises dans le domaine de
alcoologie, et moins d'un tiers de la proportion de ces institutions connaissent les
rapports et les recherches produites ou promus par l'Institut. La méconnaissance de
certaines de ces institutions sur des plateformes et des chaines de contact de l'IDT, I.P.
et sur quelques activités ou projets qu'il a mis au point, motivent la réflexion sur les
pratiques d'information et de communication qui ont été adoptées – que ce soit au
niveau interne, comme au niveau interinstitutionnel ou encore en ce qui concerne le
grand public.

En résumé, et dans une approche pragmatique orientée vers l'action future, les
résultats de cette étude se réfèrent à deux conclusions: premièrement, la nécessité de
poursuivre la ligne d'action qui a été suivie, en particulier dans la dimension
préventive; et, d'autre part, la nécessité de repenser les stratégies de communication
de l'Institut, afin de donner plus de visibilité au travail accompli et de promouvoir une
plus grande coordination avec les institutions et les autorités locales, une condition
primordiale pour une approche plus globale et efficace.
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O Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT, I.P.), integrado na

administração indirecta do Estado, tem como missão promover a redução do

consumo de drogas lícitas e ilícitas, bem como a diminuição das

toxicodependências. O Instituto desenvolve a sua actuação em torno de cinco áreas

– Prevenção, Dissuasão, Tratamento, Redução de danos e Reinserção social –

delineando, deste modo, uma estratégia integrada no combate à

toxicodependência. As cinco delegações regionais, e respectivos núcleos de

acompanhamento, integram a sua estrutura, elaborando planos de intervenção que

respondam a diagnósticos territoriais (identificando problemas e recursos) e

definindo prioridades para o início/continuidade das intervenções. A

descentralização é, assim, assegurada, desconcentrando competências e

promovendo a emergência de potencialidades regionais.

No âmbito das actividades que têm sido desenvolvidas para promover a qualidade

dos serviços que presta e da consolidação de boas práticas que têm vindo a ser

implementadas em todas as áreas de missão, o IDT, I.P. encomendou este estudo

para conhecer a avaliação que as instituições fazem da sua actuação.

Através do presente documento pretende-se apresentar os resultados da avaliação

efectuada a nível nacional. Foram contactadas entidades com diferentes âmbitos de

actuação, umas que intervêm mais directamente na área de missão do IDT, I.P. e

que colaboram com o Instituto, eventualmente, através de parcerias, e outras que

se relacionam mais indirectamente como as Forças de Segurança, as Autarquias

Locais, as entidades que prestam serviços na área da Saúde, Educação e outras.

A avaliação e a consolidação de boas práticas permitem um registo periódico de

fragilidades e constrangimentos, colmatadas com a reintrodução e reestruturação

de novas medidas/programas de apoio. A percepção das entidades parceiras sobre

a actuação do IDT, I.P. é fundamental no âmbito da prossecução de interesses

regionais e locais. A avaliação da qualidade dos serviços prestados e da qualidade

do atendimento é fulcral para a introdução de melhorias na instituição,

prosseguindo deste modo as suas atribuições mais eficientemente.

Os objectivos que se pretendem atingir com a realização deste estudo encontram-

se discriminados no ponto 2 do documento. Pretendeu-se avaliar a percepção que

1. Nota Introdutória

as entidades têm dos serviços prestados pelo IDT, I.P. a vários níveis.

O ponto 3 descreve detalhadamente a metodologia adoptada na realização do

estudo, nomeadamente o procedimento utilizado para efectuar a recolha de dados.
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O inquérito foi aplicado através de diferentes canais de comunicação, telefone fax e

email, a uma amostra de 1406 entidades.

No ponto 4 apresenta-se o tratamento dos resultados obtidos na avaliação das

instituições. Os dados foram sistematizados de acordo com os diferentes

parâmetros em avaliação, a um nível global e a um nível mais específico, por tipo

de entidade. Os resultados deste estudo apontam como positiva a imagem que a

instituição projecta junto dos seus públicos: 38,9% das entidades avaliam como

“boa” ou “muito boa” a actuação global do IDT, I.P. e 33% consideram haver

melhorias na qualidade dos serviços prestados. Parece, também, haver algum

desconhecimento em relação à actuação do Instituto, com cerca de um quarto dos

inquiridos a não saber como avaliar globalmente a sua actuação e cerca de 44% a

não terem ideia da evolução dos serviços prestados.

Nos campos de avaliação relativos à qualidade do atendimento, a apreciação com

maior expressão é, nos termos da escala utilizada, “Bom”. Tomando como indicador

a média, a avaliação global do atendimento é de 4,1, situando-se entre as

classificações “Bom” e “Muito bom”.
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2. Objectivos do estudo

A consulta directa às entidades e instituições que partilham da missão do IDT, I.P.

e que, portanto, têm como responsabilidade ou preocupação a promoção da

redução dos consumos lícitos e ilícitos e a diminuição das toxicodependências,

representa um esforço de aproximação à realidade que estas entidades vivenciam

no seu quotidiano e de valorização do conhecimento e experiência que acumularam

pelo contacto directo com as múltiplas variáveis que enformam o fenómeno das

toxicodependências.

Através deste estudo pretendeu-se recolher inputs que contribuam para um melhor

desempenho do IDT, I.P. na consecução dos seus objectivos. Em termos concretos,

procurou avaliar-se o conhecimento e a percepção que estas entidades têm acerca

do IDT, I.P. e da sua actuação, no âmbito das suas áreas de missão. Procurou

ainda, conhecer-se o tipo de relacionamento existente entre estas instituições e o

IDT, I.P. e, neste contexto, os factores que interferem positiva ou negativamente

na relação inter-institucional, minimizando ou potenciando a qualidade,

abrangência e eficácia da intervenção colectiva.

Principais objectivos do estudo:

Conhecer a percepção que as instituições que desenvolvem actividade em

colaboração com o IDT, I.P. no combate às toxicodependências, têm em

relação ao Instituto;

Caracterizar o relacionamento entre o IDT, I.P. e as entidades que têm,

directa ou indirectamente, responsabilidades na problemática das

toxicodependências. Identificar os factores que fragilizam o relacionamento

e coordenação entre as partes, e os factores que poderão incrementar a

articulação inter-institucional e, por conseguinte, a qualidade, abrangência

e eficácia da acção conjunta;

Diagnosticar as principais necessidades de intervenção no âmbito das cinco

áreas de missão do IDT, I.P., a nível global e também a nível regional,

fornecendo as coordenadas para uma intervenção direccionada e mais

efectiva;

Avaliar a notoriedade e visibilidade do IDT, I.P., enquanto instituição

pública, e do trabalho desenvolvido no âmbito da sua missão social;

21

Objectivos do Estudo



Avaliar a relevância, pertinência, utilidade, qualidade, abrangência e

eficiência das respostas do IDT, I.P., nas diferentes dimensões em que

intervém;

Construir, a partir das observações, críticas e sugestões das instituições

consultadas, um quadro de propostas a considerar na delineação do plano

de acção, tendo como objectivo optimizar o desempenho do Instituto na

prossecução dos seus objectivos e da sua missão social.
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3. Metodologia

A avaliação da satisfação das entidades parceiras do IDT, I.P. foi efectuada através

de um inquérito aplicado através de três canais de comunicação utilizados de forma

integrada: on-line, fax e telefónico. A recolha de dados decorreu entre Julho e

Setembro de 2009.

Numa primeira fase, foram realizadas entrevistas exploratórias a informadores

chave com o intuito de identificar as áreas e os parâmetros a avaliar, e a sua

importância nas relações com o IDT, I.P..

A base amostral foi constituída por entidades parceiras do IDT, I.P. e entidades

que, pela natureza dos serviços que prestam, constituem um grupo importante de

estudo. Foram incluídas as organizações que, pela sua missão, integram o universo

de entidades que recaem no âmbito de actuação do IDT, I.P..

Foram contactadas todas as unidades de intervenção local que integram a estrutura

orgânica do IDT, I.P., os Centros de Resposta Integrada, Comunidades

Terapêuticas, Equipas Técnicas Especializadas e Unidades de Desabituação, assim

como as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência do Ministério da Saúde,

e todas as entidades protocoladas com a instituição, nomeadamente, Comunidades

Terapêuticas, Centros de Dia, Equipas de Redução de Danos, Equipas de Rua,

Unidades de Desabituação e Câmaras Municipais. Estas entidades foram agrupadas

com a designação Estruturas/Parceiros IDT, I.P..

Em simultâneo, foram inquiridas diversas instituições que, não estando

directamente relacionadas com o IDT, I.P., se inserem no seu campo de actuação.

As forças de segurança incluem a totalidade dos comandos e esquadras da PSP e as

unidades territoriais da GNR. Na área da saúde foram incluídos todos os serviços e

estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, designadamente os hospitais,

centros de saúde e extensões de saúde e foram, ainda, inquiridas as farmácias. A

área da educação contemplou os estabelecimentos de educação e ensino (escolas

sede de agrupamento e escolas não agrupadas) que ministram cursos de educação

e formação de jovens e adultos de níveis básico e secundário da Rede do Ministério

da Educação. Também participaram no estudo as Juntas de Freguesia e as Câmaras

Municipais, que constituem as Autarquias Locais, assim como algumas IPSS,

designadamente Misericórdias e Casas do Povo.
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Universo de estudo - Tipo de Instituição

Tipo de Instituição
Entidades

contactadas
% Amostra % Representatividade

Educação 2417 22,4% 511 36,3% 21,1%

Estruturas/Parceiros
IDT, I.P.

311 2,9% 53 3,8% 17%

Força de segurança 1130 10,5% 182 12,9% 16,1%

IPSS 658 6,1% 119 8,5% 18,1%

Saúde 1951 18,1% 307 21,8% 15,7%

Câmara Municipal 278 2,6% 132 9,4% 47,5%

Junta de Freguesia 4050 37,5% 80 5,7% 2%

Outra - - 22 1,6% -

Total 10795 100% 1406 100% 13,02%

Tabela 1. Grupos de entidades contactadas e respectiva amostra

Gráfico 1. Representatividade da amostra sobre o universo em estudo, por categoria

Consideraram-se válidos os questionários que foram preenchidos na totalidade num

total de 1406.

A primeira parte do questionário permitiu caracterizar o tipo de colaboração

existente entre as instituições e as estruturas que integram a orgânica do IDT, I.P.,

a existência de interlocutores e a frequência da utilização dos canais de contacto.

Os inquiridos avaliaram, também, a qualidade da articulação, através de uma

escala de 5 pontos, relativamente à disponibilidade, amabilidade e simpatia e

capacidade técnica dos interlocutores, clareza das informações prestadas, rapidez

de resposta e na rapidez na resolução de problemas.

21,1%
17% 16,1% 18,1%

15,7%

47,5%

2,0%

Educação Estruturas
IDT

Força de
segurança

IPSS Saúde Câmara
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A notoriedade do site do IDT, I.P. foi avaliada, numa primeira instância, através do

conhecimento e consulta do site por parte das entidades. A avaliação dos conteúdos

foi apreciada em 3 parâmetros: imagem, facilidade de consulta e qualidade da

informação disponível.

A visibilidade da actuação do IDT, I.P. também foi alvo de avaliação no que se

refere ao conhecimento que as entidades têm em relação aos estudos e relatórios

anuais desenvolvidos pelo Instituto e sobre questões relacionadas com o álcool.

A avaliação das necessidades de intervenção a nível local em todas as áreas de

missão – Prevenção, Dissuasão, Tratamento , Redução de Danos e Reinserção Social

– foi efectuada utilizando uma escala de 5 pontos que oscilou entre “totalmente

necessária” e “desnecessária”. A adequação das intervenções desenvolvidas ou

apoiadas pelo IDT, I.P., também a nível local e nas mesmas áreas de missão, foi

avaliada nos seguintes parâmetros: número de actividades/projectos, número de

pessoas envolvidas, qualidade das respostas e competência técnica da equipa.

A última parte do questionário incidiu na avaliação global da actuação e evolução

dos serviços do Instituto. Procurou-se, também, reunir as sugestões e comentários

das instituições.
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4. Apresentação dos Resultados

Neste ponto, sistematizam-se os resultados do estudo. Procede-se, numa primeira

abordagem, à caracterização da amostra e ao enquadramento dos sujeitos

respondentes. Sucede-se a descrição e análise dos dados recolhidos em cada uma

das questões compreendidas no inquérito. Finalmente, apresentam-se os

comentários, de expressão facultativa.

4.1 Caracterização da amostra

O inquérito foi aplicado a um total de 1406 instituições. A taxa de resposta rondou

os 13%. As instituições da área da Saúde e da Educação foram os grupos com mais

representação, totalizando mais de metade da amostra.

Tipo de Entidade

Instituições Frequência Percentagem

Câmaras Municipais 132 9,4%

Juntas de Freguesia 80 5,7%

CDT 8 0,6%

Centros de dia 1 0,1%

Unidades de desabituação 4 0,3%

Comunidades Terapêuticas 24 1,7%

CRI 3 0,2%

Equipas de prevenção 3 0,2%

Equipas de rua 2 0,1%

Equipas de tratamento 8 0,6%

Escolas (Ensino básico e secundário) 457 32,5%

Estabelecimentos de ensino superior 58 4,1%

Forças de segurança (PSP e GNR) 182 12,9%

Farmácias 34 2,4%

Hospitais 25 1,8%

Centros de saúde/Extensões de saúde 248 17,6%

IPSS 119 8,5%

Outras 18 1,3%

Total 1406 100%

Tabela 2. Caracterização da amostra por tipo de entidade
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As instituições foram agrupadas em sete categorias – Autarquias locais, Educação,

Saúde, Estruturas/Parceiros IDT, I.P., Forças de Segurança, Instituições

Particulares de Solidariedade Social e Outras. Na última categoria recaem todas as

instituições que, pela sua natureza, não se enquadram nas categorias

anteriormente descritas.

Tipo de Entidade – Categorias

Frequência Percentagem

Educação 511 36,3%

Saúde 307 21,8%

Forças de segurança 182 12,9%

Câmaras Municipais 132 9,4%

IPSS 119 8,5%

Juntas de freguesia 80 5,7%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P 53 3,8%

Outra 22 1,6%

Total 1406 100%

Tabela 3. Caracterização da amostra por entidades categorizadas

O inquérito foi aplicado a instituições de todos os distritos de Portugal Continental

como se pode verificar na tabela seguinte.
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Distrito Frequência Percentagem

Aveiro 101 7,2%

Beja 51 3,6%

Braga 93 6,6%

Bragança 39 2,8%

Castelo Branco 47 3,3%

Coimbra 116 8,3%

Évora 50 3,6%

Faro 80 5,7%

Guarda 41 2,9%

Leiria 88 6,3%

Lisboa 212 15,1%

Portalegre 40 2,8%

Porto 153 10,9%

Santarém 87 6,2%

Setúbal 59 4,2%

Viana do Castelo 34 2,4%

Vila Real 47 3,3%

Viseu 68 4,8%

Total 1406 100%

Tabela 4. Distribuição das entidades avaliadas por distrito

4.2 Colaboração com as instituições

O IDT, I.P. prossegue as suas atribuições e competências através de uma estrutura

orgânica descentralizada e flexível. A colaboração entre as suas estruturas e as

entidades que actuam na mesma área de missão é fulcral para que a sua actuação

seja bem sucedida e os objectivos sejam atingidos.

Do total de instituições contactadas, 54,3% responderam afirmativamente à

questão “A instituição que representa tem ou já teve algum tipo de colaboração

com as estruturas do IDT?”. 38,9% dos inquiridos colaboram actualmente com o

IDT, I.P., sendo que 13,6% dos mesmos mantêm um contacto permanente.
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Colaboração com as estruturas do IDT, I.P.

Frequência Percentagem

Tem 356 25,3%

Tem e já teve no passado 191 13,6%

Já teve 216 15,4%

Não 575 40,9%

N/S, N/R 68 4,8%

Total 1406 100%

Tabela 5. Colaboração com as estruturas do IDT, I.P.

Gráfico 2. Colaboração com as estruturas do IDT, I.P.

Analisando o relacionamento entre as instituições e as estruturas do IDT, I.P.,

depreende-se que 73,6% das forças de segurança contactadas cooperam, ou

cooperaram, com as estruturas do Instituto, seguindo-se as instituições

relacionadas com a área da saúde (57,7%). As Autarquias Locais, as IPSS e as

instituições de ensino registaram níveis de colaboração na ordem dos 54,3%,

48,7% e 42,3%, respectivamente.

A instituição que representa tem ou já teve algum
tipo de colaboração com as estruturas do IDT?
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Colaboração com as estruturas do IDT, I.P. por tipo de Instituição

Tem
Tem e já teve
no passado

Já teve Não
N/S,
N/R

Total

Autarquias Locais
43 32 40 91 6 212

20,3% 15,1% 18,9% 42,9% 2,8% 100%

Educação
66 46 104 259 36 511

12,9% 9,0% 20,4% 50,7% 7,0% 100%

Estruturas/Parceiros
IDT, I.P.

41 12 0 0 0 53

77,4% 22,6% 0% 0% 0% 100%

Força de segurança
78 33 23 48 0 182

42,9% 18,1% 12,6% 26,4% 0% 100%

IPSS
19 16 23 58 3 119

16,0% 13,4% 19,3% 48,7% 2,5% 100%

Saúde
106 49 22 107 23 307

34,5% 16,0% 7,2% 34,9% 7,5% 100%

Outra
3 3 4 12 0 22

13,6% 13,6% 18,2% 54,5% 0% 100%

Total
356 191 216 575 68 1406

25,3% 13,6% 15,4% 40,9% 4,8% 100%

Tabela 6. Colaboração com as estruturas do IDT, I.P. por Instituição

Gráfico 3. Colaboração com as estruturas do IDT, I.P. por Instituição

Nos termos da estrutura orgânica do IDT, I.P., a colaboração ocorreu

maioritariamente a nível local (56,8%), e em grau ligeiramente inferior a nível

regional (48,9%). De assinalar que 43 instituições reportaram colaboração aos três

níveis (central, regional e local).
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Autarquias
Locais

Educação
Estruturas

IDT
Força de

segurança
IPSS Saúde Outra

Tem 20,3% 12,9% 77,4% 42,9% 16,0% 34,5% 13,6%

Tem e já teve no passado 15,1% 9,0% 22,6% 18,1% 13,4% 16,0% 13,6%

Já teve 18,9% 20,4% ,0% 12,6% 19,3% 7,2% 18,2%

Não 42,9% 50,7% ,0% 26,4% 48,7% 34,9% 54,5%

N/S, N/R 2,8% 7,0% ,0% ,0% 2,5% 7,5% ,0%



Nível de Colaboração entre as Instituições e as Estruturas do IDT, I.P.

Frequência Percentagem

Serviços Centrais 118 15,5%

Serviços Regionais 373 48,9%

Serviços Locais 433 56,8%

N/S, N/R 18 2,4%

Tabela 7. Nível de Colaboração entre a Instituição e as Estruturas do IDT, I.P.

A Prevenção destacou-se como a área em que ocorreu uma maior colaboração

entre as estruturas do IDT, I.P. e as instituições em análise, sendo assinalada por

mais de metade dos inquiridos. Das restantes áreas de missão, evidencia-se o

Tratamento, que atingiu níveis de colaboração na ordem dos 36,2%, em grau

ligeiramente superior ao registado na área da Dissuasão (28,3%). 22,3% dos

inquiridos assinalou a Formação como área de relacionamento.

Áreas de colaboração entre as Instituições e as Estruturas do IDT, I.P.

Frequência Percentagem

Prevenção 504 66,1%

Tratamento 276 36,2%

Dissuasão 216 28,3%

Redução de Danos 100 13,1%

Reinserção Social 141 18,5%

Formação 170 22,3%

Investigação 63 8,3%

Outra 20 2,6%

N/S, N/R 9 1,3%

Tabela 8. Áreas de colaboração entre as Instituições e as Estruturas do IDT, I.P.
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4.3 Avaliação da qualidade dos canais de comunicação

O bom funcionamento dos canais de comunicação é imprescindível para que um

relacionamento ocorra de forma eficaz e eficiente. A aferição da existência de

interlocutores foi, deste modo, avaliada através da inserção da seguinte questão

“Tem/Teve, no IDT, algum interlocutor a quem se dirigir em caso de necessidade?”.

Do total de instituições avaliadas, 65% afirmaram que têm interlocutores no IDT,

I.P.

Tem/Teve, no IDT, algum interlocutor a quem se dirigir em
caso de necessidade?

Frequência Percentagem

Sim 496 65,0%

Não 185 24,2%

Não sabe 82 10,7%

Total 763 100%

Não se aplica 643
Percentagem

válida

Total 1406

Tabela 9. Recurso a interlocutores em caso de necessidade

Gráfico 4. Recurso a interlocutores

Ao analisar da existência de interlocutores por tipo de instituição, verificou-se que,

em todas as categorias, a maioria dos inquiridos respondeu afirmativamente. No

entanto, nas Forças de Segurança existe uma ligeira diferença entre o número de

instituições que possuem interlocutor e as que não possuem, correspondendo a um

diferencial de apenas 3 pontos percentuais.

Tem/Teve, no IDT, algum interlocutor a quem
se dirigir em caso de necessidade?
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24%

11%
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Tem/Teve, no IDT, algum interlocutor a quem se dirigir em caso de necessidade?

Sim Não Não sabe Total

Autarquias Locais
91 17 7 115

79,1% 14,8% 6,1% 100%

Educação
129 60 27 216

59,7% 27,8% 12,5% 100%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.
45 5 3 53

84,9% 9,4% 5,7% 100%

Forças de segurança
56 52 26 134

41,8% 38,8% 19,4% 100%

IPSS
43 12 3 58

74,1% 20,7% 5,2% 100%

Saúde
124 38 15 177

70,1% 21,5% 8,5% 100%

Outra
8 1 1 10

80,0% 10,0% 10,0% 100%

Total
496 185 82 763

65,0% 24,2% 10,7% 100%

Tabela 10. Recurso a interlocutores em caso de necessidade por Instituição

se dirigir em caso de necessidade?”, foi colocada uma questão que permitisse aferir

a necessidade sentida pelas instituições no que concerne ao contacto com as

Em complementaridade à questão “Tem/Teve, no IDT, algum interlocutor a quem

estruturas do IDT, I.P. Do total de instituições inquiridas, 74,6% manifestaram que

já tiveram necessidade de contactar o Instituto.

Necessidade de contacto com as estruturas do IDT, I.P.

Frequência Percentagem

Sim 569 74,6%

Não 186 24,4%

N/S, N/R 8 1%

Total 763 100%

Não se aplica 643

Total 1406

Tabela 11. Necessidade de contacto com as estruturas do IDT, I.P.

34

O IDT VISTO PELAS OUTRAS INSTITUIÇÕES



Gráfico 5. Necessidade de contacto com as estruturas do IDT, I.P.

Apesar de as instituições manifestarem maioritariamente que já necessitaram de

contactar o IDT, I.P., verifica-se que esta necessidade é menor na área da

Educação, sendo que 39,8% assinalaram que nunca necessitaram de entrar em

contacto com o Instituto.

Necessidade de contacto com as estruturas do IDT, I.P. por tipo de Instituição

Sim Não
N/S,
N/R

Total

Autarquias Locais
98 16 1 115

85,2% 13,9% 0,9% 100%

Educação
126 86 4 216

58,3% 39,8% 1,9% 100%

Estruturas/ Parceiros IDT, I.P.
53 0 0 53

100% 0% 0% 100%

Forças de segurança
93 41 0 134

69,4% 30,6% 0% 100%

IPSS
45 13 0 58

77,6% 22,4% 0% 100%

Saúde
147 27 3 177

83,1% 15,3% 1,7% 100%

Outra
7 3 0 10

70,0% 30,0% 0% 100%

Total
569 186 8 763

74,6% 24,4% 1,0% 100%

Tabela 12. Necessidade de contacto com as estruturas do IDT, I.P., por tipo de instituição

Já teve necessidade de contactar o IDT ?
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A prevalência do telefone, como canal de comunicação preferencial, verifica-se pelo

elevado número de ocorrências que registou. 56,2% dos inquiridos que

expressaram já ter tido necessidade de contactar o IDT, I.P., assinalaram este

canal de comunicação como o canal eleito em caso de necessidade de contacto. A

utilização do email e do contacto presencial é menos frequente, tendo esta opção

de resposta sido assinalada por 40,9% e 57,3% dos inquiridos, respectivamente. O

correio postal é, claramente, o canal de contacto menos utilizado com 37,5% dos

inquiridos a referir que nunca o utiliza.

Frequência de utilização dos canais de comunicação

Sempre Algumas vezes Nunca N/S, N/R Total

Telefone
320 226 18 5 569

56,2% 39,7% 3,2% 0,9% 100%

Email
55 233 152 129 569

9,7% 40,9% 26,7% 22,7% 100%

Correio Postal
23 186 213 147 569

4% 32,7% 37,5% 25,8% 100%

Contacto
Presencial

32 326 109 102 569

5,6% 57,3% 19,2% 17,9% 100%

Outro
5 51 210 303 569

0,9% 8,9% 36,9% 53,3% 100%

Tabela 13. Frequência de utilização dos canais de comunicação
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Gráfico 6. Frequência de utilização dos canais de comunicação
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Contacto Presencial

Sempre
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N/S, N/R

1% 9%

37%53%

Outro

Sempre

Algumas
vezes

Nunca

N/S, N/R
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4.4 Avaliação da qualidade do atendimento

A qualidade do atendimento foi avaliada em seis parâmetros – Disponibilidade dos

interlocutores, Amabilidade e simpatia dos interlocutores, Competência técnica dos

interlocutores, Rigor da informação prestada, Rapidez da resposta, Eficácia na

resolução dos problemas/questões – sendo que cada um foi avaliado de acordo com

uma escala gradativa de 5 pontos que variava entre “Muito boa”e “Muito má”.

O qualitativo “Boa” foi o mais empregue na avaliação de todos os parâmetros,

registando ocorrências entre os 45,2% e os 42,7%. Destaca-se a avaliação

realizada em termos de amabilidade e simpatia dos interlocutores, onde os

qualitativos “Muito boa” e “Boa” são assinalados por cerca de 90% dos inquiridos.

A tabela 14 discrimina a avaliação média assinalada em cada um dos seis

parâmetros considerados. Os valores apurados apresentam significativa

homogeneidade e consistência entre os diferentes parâmetros: as classificações

médias oscilam entre um mínimo de 3,76 valores, assinalado no item «Eficácia na

resolução de problemas», e um máximo de 4,36, para o item «Amabilidade e

simpatia dos interlocutores». A avaliação média global foi de 4,08.

Avaliação da qualidade do atendimento

Muito
boa

Boa Razoável Má
Muito

má
NS/NR Total Média

Desvio
Padrão

Disponibilidade
dos interlocu-
tores

196 257 77 8 1 30 569
4,19 0,74

34,5% 45,2% 13,5% 1,4% 0,2% 5,3% 100%

Amabilidade e
Simpatia dos
interlocutores

245 249 40 3 2 30 569
4,36 0,68

43,1% 43,8% 7% 0,5% 0,4% 5,3% 100%

Competência
técnica dos
interlocutores

193 256 45 9 8 58 569
4,21 0,79

33,9% 45% 7,9% 1,6% 1,4% 10,2% 100%

Rigor da
informação
prestada

197 252 76 7 7 30 569
4,16 0,81

34,6% 44,3% 13,4% 1,2% 1,2% 5,3% 100%

Rapidez da
resposta

124 243 137 20 14 31 569
3,82 0,92

21,8% 42,7% 24,1% 3,5% 2,5% 5,5% 100%
Eficácia na
resolução dos
problemas/
questões

92 255 144 23 10 45 569

3,76 0,86
16,2% 44,8% 25,3% 4% 1,8% 7,9% 100%

Tabela 14. Avaliação da qualidade do atendimento
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Gráfico 7. Média da Avaliação da Qualidade de Atendimento por parâmetro

Gráfico 8. Avaliação do atendimento – Disponibilidade dos interlocutores
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Gráfico 9. Avaliação do atendimento – Amabilidade e Simpatia dos interlocutores

Gráfico 10. Avaliação do atendimento – Competência técnica dos interlocutores
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Gráfico 11. Avaliação do atendimento – Rigor da informação prestada

Gráfico 12. Avaliação do atendimento – Rapidez da resposta
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Gráfico 13. Avaliação do atendimento – Eficácia na resolução dos problemas/ questões

Ao avaliar a qualidade do atendimento por Instituição conclui-se que a avaliação

mantém o padrão global em quatro parâmetros: disponibilidade dos interlocutores,

competência técnica, rigor da informação prestada e eficácia na resolução dos

problemas. As avaliações realizadas pelas instituições da área da educação e da

saúde são mais favoráveis no parâmetro “Amabilidade e Simpatia dos

Interlocutores”, assinalando, maioritariamente, o qualitativo “Muito Boa”. Em

relação ao parâmetro “Rapidez da Resposta” apesar de 46,5% das IPSS o

avaliaram como razoável e as restantes instituições caracterizaram-no,

maioritariamente, como bom.

16,2%

44,8%

25,3%

4,0%

1,8%

7,9%

Muito boa

Boa

Razoável

Má

Muito má

Não sabe

Eficácia na resolução dos problemas/questões

42

O IDT VISTO PELAS OUTRAS INSTITUIÇÕES



Avaliação da qualidade de atendimento - Disponibilidade dos interlocutores

Muito
boa

Boa Razoável Má
Muito

má
Não
sabe

Total

Autarquias Locais
37 45 11 0 0 5 98

37,8% 45,9% 11,2% 0% 0% 5,1% 100%

Educação
46 59 13 1 0 7 126

36,5% 46,8% 10,3% 0,8% 0% 5,6% 100%

Estruturas/Parceiros
IDT, I.P.

16 23 10 2 0 2 53

30,2% 43,4% 18,9% 3,8% 0% 3,8% 100%

Força de segurança
29 40 15 2 0 7 93

31,2% 43,0% 16,1% 2,2% 0% 7,5% 100%

IPSS
11 23 10 1 0 0 45

24,4% 51,1% 22,2% 2,2% 0% 0% 100%

Saúde
53 64 18 2 1 9 147

36,1% 43,5% 12,2% 1,4% 0,7% 6,1% 100%

Outra
4 3 0 0 0 0 7

57,1% 42,9% 0% 0% 0% 0% 100%

Total
196 257 77 8 1 30 569

34,4% 45,2% 13,5% 1,4% 0,2% 5,3% 100%

Tabela 15. Avaliação da qualidade do atendimento – Disponibilidade dos Interlocutores

Avaliação da qualidade de atendimento - Amabilidade e Simpatia dos interlocutores

Muito
boa

Boa Razoável Má Muito má Não sabe Total

Autarquias Locais
44 46 2 0 1 5 98

44,9% 46,9% 2,0% ,0% 1,0% 5,1% 100%

Educação
61 46 10 0 0 9 126

48,4% 36,5% 7,9% ,0% 0% 7,1% 100%

Estruturas
Parceiros IDT, I.P.

20 24 8 0 0 1 53

37,7% 45,3% 15,1% ,0% 0% 1,9%
100,0

%

Força de
segurança

34 41 9 1 0 8 93

36,6% 44,1% 9,7% 1,1% 0% 8,6% 100%

IPSS
15 26 4 0 0 0 45

33,3% 57,8% 8,9% ,0% 0% 0% 100%

Saúde
67 63 7 2 1 7 147

45,6% 42,9% 4,8% 1,4% 0,7% 4,8% 100%

Outra
4 3 0 0 0 0 7

57,1% 42,9% 0% 0% 0% 0% 100%

Total
245 249 40 3 2 30 569

43,1% 43,8% 7,0% 0,5% 0,4% 5,3% 100%

Tabela 16. Avaliação da qualidade do atendimento – Amabilidade e Simpatia dos Interlocutores
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Avaliação da qualidade de atendimento - Competência técnica dos interlocutores

Muito
boa

Boa Razoável Má
Muito

má
Não
sabe

Total

Autarquias Locais
34 50 4 0 1 9 98

34,7% 51,0% 4,1% 0% 1,0% 9,2% 100%

Educação
49 51 8 2 0 16 126

38,9% 40,5% 6,3% 1,6% ,0% 12,7% 100%

Estruturas/
Parceiros IDT, I.P.

16 24 9 2 0 2 53

30,2% 45,3% 17,0% 3,8% ,0% 3,8% 100%

Força de
segurança

26 47 8 0 1 11 93

28,0% 50,5% 8,6% 0% 1,1% 11,8% 100%

IPSS
13 21 9 2 0 0 45

28,9% 46,7% 20,0% 4,4% 0% 0% 100%

Saúde
52 59 7 3 6 20 147

35,4% 40,1% 4,8% 2,0% 4,1% 13,6% 100%

Outra
3 4 0 0 0 0 7

42,9% 57,1% 0% 0% 0% 0% 100%

Total
193 256 45 9 8 58 569

33,9% 45,0% 7,9% 1,6% 1,4% 10,2% 100%

Tabela 17. Avaliação da qualidade do atendimento – Competência Técnica dos Interlocutores

Avaliação da qualidade de atendimento - Rigor da informação prestada

Muito
boa

Boa Razoável Má
Muito

má
Não sabe Total

Autarquias Locais
33 46 12 0 2 5 98

33,7% 46,9% 12,2% 0% 2,0% 5,1% 100%

Educação
51 57 8 0 0 10 126

40,5% 45,2% 6,3% 0% 0% 7,9% 100%

Estruturas/
Parceiros IDT, I.P.

11 27 10 3 1 1 53

20,8% 50,9% 18,9% 5,7% 1,9% 1,9% 100%

Força de
segurança

34 40 13 0 0 6 93

36,6% 43,0% 14,0% 0% 0% 6,5% 100%

IPSS
12 18 12 2 1 0 45

26,7% 40,0% 26,7% 4,4% 2,2% ,0% 100%

Saúde
53 61 20 2 3 8 147

36,1% 41,5% 13,6% 1,4% 2,0% 5,4% 100%

Outra
3 3 1 0 0 0 7

42,9% 42,9% 14,3% 0% 0% 0% 100%

Total
197 252 76 7 7 30 569

34,6% 44,3% 13,4% 1,2% 1,2% 5,3% 100%

Tabela 18. Avaliação da qualidade do atendimento – Rigor da Informação Prestada
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Avaliação da qualidade de atendimento - Rapidez da resposta

Muito
boa Boa Razoável Má

Muito
má

Não
sabe Total

Autarquias Locais
24 42 21 3 2 6 98

24,5% 42,9% 21,4% 3,1% 2,0% 6,1% 100%

Educação
34 51 27 4 2 8 126

27,0% 40,5% 21,4% 3,2% 1,6% 6,3% 100%

Estruturas/
Parceiros IDT, I.P.

7 20 16 6 3 1 53

13,2% 37,7% 30,2% 11,3% 5,7% 1,9% 100%

Força de
segurança

24 38 22 1 1 7 93

25,8% 40,9% 23,7% 1,1% 1,1% 7,5% 100%

IPSS
6 14 21 2 2 0 45

13,3% 31,1% 46,7% 4,4% 4,4% ,0% 100%

Saúde
27 75 28 4 4 9 147

18,4% 51,0% 19,0% 2,7% 2,7% 6,1% 100%

Outra
2 3 2 0 0 0 7

28,6% 42,9% 28,6% ,0% ,0% ,0% 100%

Total
124 243 137 20 14 31 569

21,8% 42,7% 24,1% 3,5% 2,5% 5,4% 100%

Tabela 19. Avaliação da qualidade do atendimento – Rapidez da resposta

Tabela 20. Avaliação da qualidade do atendimento – Eficácia na resolução dos problemas/questões

Avaliação da qualidade de atendimento - Eficácia na resolução dos
problemas/questões

Muito
boa

Boa Razoável Má Muito má Não sabe Total

Autarquias Locais
14 46 22 4 2 10 98

14,3% 46,9% 22,4% 4,1% 2,0% 10,2% 100%

Educação
30 51 27 2 1 15 126

23,8% 40,5% 21,4% 1,6% 0,8% 11,9% 100%

Estruturas/
Parceiros IDT, I.P.

5 23 13 8 3 1 53

9,4% 43,4% 24,5% 15,1% 5,7% 1,9% 100%

Força de
segurança

14 43 26 1 0 9 93

15,1% 46,2% 28,0% 1,1% 0% 9,7% 100%

IPSS
7 17 16 4 1 0 45

15,6% 37,8% 35,6% 8,9% 2,2% 0% 100%

Saúde
20 72 38 4 3 10 147

13,6% 49,0% 25,9% 2,7% 2,0% 6,8% 100%

Outra
2 3 2 0 0 0 7

28,6% 42,9% 28,6% 0% 0% 0% 100%

Total
92 255 144 23 10 45 569

16,2% 44,8% 25,3% 4,0% 1,8% 7,9% 100%
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A tabela 21 discrimina a avaliação média global de todos os parâmetros avaliados

em cada tipo de instituição. A avaliação média global realizada por todas as

instituições cifra-se nos 4,07 valores. Os valores médios apurados pelas restantes

Instituições oscilam entre um mínimo de 3,83 valores, assinalado pelas

Estruturas/Parceiros do ID, e um máximo de 4,20 valores, verificado na Educação.

Média global da qualidade de atendimento por Instituição

Frequência Média Desvio Padrão

Autarquias Locais 93 4,14 0,61

Educação 120 4,20 0,58

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.,
I.P.

52 3,83 0,78

Forças de Segurança 87 4,10 0,57

IPSS 45 3,84 0,67

Saúde 142 4,04 0,76

Outra 7 4,30 0,58

Total 546 4,07 0,67

Tabela 21. Média global da qualidade de atendimento por Instituição

Gráfico 14. Média global da qualidade de atendimento por Instituição
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4.5 Avaliação do site do IDT, I.P.

A avaliação do site do IDT, I.P. incidiu sobre diversos parâmetros. Aferiu-se o

conhecimento que as instituições têm sobre a existência do site e analisou-se a

recorrência ao mesmo através da pergunta “Já consultou o Site do IDT, I.P. em

2009?”. O nível de satisfação em relação ao site foi também avaliado em termos de

imagem, facilidade de navegação e disponibilização de informação.

A avaliação do site do IDT, I.P. foi realizada pela totalidade de inquiridos, dos quais

55,2% referiram não ter qualquer tipo de conhecimento sobre o mesmo. O

cruzamento desta informação por tipo de instituição revela que o desconhecimento

do site é sentido maioritariamente nas instituições relacionadas com a Educação,

Forças de Segurança e Saúde.

Conhecimento do site do IDT, I.P.

Frequência Percentagem

Sim 630 44,8%

Não 776 55,2%

Total 1406 100%

Tabela 22. Conhecimento sobre a existência do site do IDT, I.P.

Conhecimento do site do IDT, I.P. por Instituição

Sim Não Total

Autarquias Locais
120 92 212

56,6% 43,4% 100%

Educação
217 294 511

42,5% 57,5% 100%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.
52 1 53

98,1% 1,9% 100%

Força de segurança
58 124 182

31,9% 68,1% 100%

IPSS
76 43 119

63,9% 36,1% 100%

Saúde
92 215 307

30,0% 70,0% 100%

Outra
15 7 22

68,2% 31,8% 100%

Total
630 776 1406

44,8% 55,2% 100%

Tabela 23. Conhecimento sobre a existência do site do IDT, I.P. por Instituição

47

Apresentação dos Resultados



Do total de inquiridos que afirmaram ter conhecimento do site do IDT, I.P., 61,4%

acederam ao site no ano de 2009.

Consulta ao Site do IDT, I.P. em 2009

Frequência Percentagem

Sim 387 61,4%

Não 222 35,2%

Não me lembro 21 3,3%

Total 630 100%

Tabela 24. Consulta ao site do IDT, I.P. em 2009

Conhecimento do site por Instituição
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Gráfico 15. Conhecimento sobre a existência do site do IDT, I.P. por Instituição



Gráfico 16. Consulta ao site do IDT, I.P. em 2009

A avaliação ao site do IDT, I.P. foi realizada em três parâmetros – imagem,

facilidade de navegação e qualidade da informação disponível. Do total de

inquiridos que afirmaram já ter consultado o site em 2009, 74,4% classificam a

imagem do site como Boa. Em relação à facilidade de navegação, 65,1% dos

inquiridos consideram que é fácil aceder à informação pretendida no site do IDT,

I.P.. Em relação à informação disponibilizada no site, 63,6% dos inquiridos

consideram-na adequada face às suas necessidades.

Avaliação do site do IDT, I.P. em termos de imagem

Frequência Percentagem

Muito boa 50 12,9%

Boa 288 74,4%

Nem boa nem má 34 8,8%

Má 4 1%

Muito má 1 0,3%

Não sabe 10 2,6%

Total 387 100%

Tabela 25. Avaliação do site do IDT, I.P. - Imagem

Já consultou o Site do IDT em 2009?
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Gráfico 17. Avaliação do site do IDT, I.P. - Imagem

Avaliação do site do IDT, I.P. em termos de facilidade de navegação

Frequência Percentagem

Muito fácil 48 12,4%

Fácil 252 65,1%

Nem fácil nem difícil 53 13,7%

Difícil 20 5,2%

Muito difícil 3 0,8%

Não sabe 11 2,8%

Total 387 100%

Tabela 26. Avaliação do site do IDT, I.P. – Facilidade de Navegação

12,9%

74,4%

8,8%
1% 0,3% 2,6%

Muito boa Boa Nem boa
nem má

Má Muito má Não sabe

Como avalia o Site do IDT, em termos de
Imagem?
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Gráfico 18. Avaliação do site do IDT, I.P. – Facilidade em encontrar o que procura

12,4%

65,1%

13,7%

5,2%
0,8% 2,8%

Muito fácil Fácil Nem fácil
nem difícil

Difícil Muito difícil Não sabe

Como avalia o Site do IDT, em termos de:
Facilidade em encontrar o que procura?

Tabela 27. Avaliação do site do IDT, I.P. – Informação obtida/necessária

Avaliação do site do IDT, I.P. em termos de informação obtida/necessária

Frequência Percentagem

Adequada 246 63,6%

Estritamente a necessária 57 14,7%

Mais do que a necessária 43 11,1%

Menos do que a necessária 29 7,5%

Nenhuma 1 0,3%

Não sabe 11 2,8%

Total 387 100%
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Gráfico 19. Avaliação do site do IDT, I.P. – Informação que obteve, face às suas necessidades

63,6%

14,7%
11,1%

7,5%
0,3% 2,8%

Adequada Estritamente
a necessária

Mais do que
a necessária
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que a
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Como avalia o Site do IDT, em termos de:
Informação que obteve, face às suas necessidades
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4.6. Notoriedade e visibilidade da actuação do IDT, I.P. entre as entidades
parceiras e instituições e poderes locais

4.6.1 Conhecimento sobre os relatórios anuais

Considerando a utilidade dos relatórios sobre a situação do país em matéria de

drogas e toxicodependências como fonte oficial de informação e, portanto,

ferramenta de trabalho, procurou-se aferir o grau de familiaridade das instituições e

poderes locais com responsabilidades no campo das toxicodependências com estes

documentos. Os resultados deste inquérito revelam que aproximadamente 71% das

entidades consultadas respondam afirmativamente quando se lhes pergunta se já

ouviram falar destes relatórios anuais [Tabela 28], no entanto, destas apenas

57,5% admitem conhecer os seus resultados e conclusões [Tabela 29], o que

significa que a proporção de instituições que, efectivamente, está familiarizada com

estes trabalhos é de apenas 30%.

Conhecimento da existência dos relatórios anuais do IDT, I.P.

Frequência Percentagem

Sim 991 70,5%

Não 415 29,5%

Total 1406 100%

Tabela 28. Conhecimento da existência dos relatórios anuais produzidos pelo IDT, I.P.

Conhecimento efectivo dos relatórios anuais do IDT, I.P.

Frequência Percentagem

Sim 421 57,5%

Não 570 42,5%

Total 991 100%

Tabela 29. Conhecimento efectivo dos relatórios anuais produzidos pelo IDT, I.P.
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Gráfico 20. Notoriedade e grau de conhecimento dos relatórios anuais desenvolvidos pelo IDT, I.P.

A afirmação maioritária de conhecimento nominal dos relatórios anuais do IDT, I.P.

é transversal a todas as instituições consultadas, sendo, como expectável, mais

elevada entre as estruturas e parceiros do IDT, I.P., segmento em que se

assinalam 98% de respostas afirmativas, e mais reduzida entre as estruturas e

profissionais de Saúde, com apenas 60% de respostas afirmativas.

Conhecimento da existência dos relatórios anuais do IDT, I.P., por Instituição

Sim Não Total

Autarquias Locais
163 49 212

76,9% 23,1% 100%

Educação
350 161 511

68,5% 31,5% 100%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.
52 1 53

98,1% 1,9% 100%

Forças de segurança
133 49 182

73,1% 26,9% 100%

IPSS
94 25 119

79% 21% 100%

Saúde
184 123 307

59,9% 40,1% 100%

Outras
15 7 22

68,2% 31,8% 100%

Total
991 415 1406

70,5% 29,5% 100%

Tabela 30. Conhecimento da existência dos relatórios anuais produzidos pelo IDT, I.P., por
Instituição
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Tratando-se do conhecimento efectivo destes relatórios, o padrão de resposta

altera-se significativamente, assumindo-se positivo apenas ao nível das

Estruturas/Parceiros do IDT, I.P. (92,3%) e, em grau muito inferior, das Autarquias

(55,8%).

Conhecimento efectivo dos relatórios anuais do IDT, I.P., por Instituição

Sim Não Total

Autarquias Locais
91 72 163

55,8% 44,2% 100%

Educação
106 244 350

30,3% 69,7% 100%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.
48 4 52

92,3% 7,7% 100%

Forças de segurança
49 84 133

36,8% 63,2% 100%

IPSS
43 51 94

45,7% 54,3% 100%

Saúde
77 107 184

41,8% 58,2% 100%

Outra
7 8 15

46,7% 53,3% 100%

Total
421 570 991

42,5% 57,5% 100%

Tabela 31. Conhecimento efectivo dos relatórios anuais produzidos pelo IDT, I.P.,
por Instituição

4.6.2. Estudos sobre consumos de drogas na população em geral, nas
escolas ou nas prisões

Relativamente aos estudos sobre consumos de drogas na população em geral, nas

escolas ou nas prisões que, periodicamente, o IDT, I.P. desenvolve, a título próprio,

ou em parceria com instituições de ensino superior, o grau de conhecimento

nominal e de conhecimento efectivo replica, grosso modo, o padrão registado pelos

relatórios “A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências”: 71%

das entidades consultadas declararam ter conhecimento da existência destes

estudos [Tabela 32], e destas, 58% declaram conhecer os outputs de, pelo menos,

um desses estudos [Tabela 33].
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Não
28,9%

Conhece
58,2%

Não conhece
41,8%

Sim
71,1%

Conhecimento da existência dos estudos sobre consumos de drogas

Frequência Percentagem

Sim 1000 71,1%

Não 406 28,9%

Total 1406 100%

Tabela 32. Conhecimento da existência dos estudos sobre consumos de
drogas promovidos ou financiados pelo IDT, I.P.

Conhecimento efectivo dos estudos sobre consumos de drogas

Frequência Percentagem

Sim 418 58,2%

Não 582 41,8%

Total 1000 100%

Tabela 33. Conhecimento efectivo dos estudos sobre consumos de drogas promovidos
ou financiados pelo IDT, I.P.

Gráfico 21. Notoriedade e grau de conhecimento dos estudos sobre consumos de drogas,
promovidos ou financiados pelo IDT, I.P,

Já ouviu falar nos estudos sobre consumos de drogas
na população em geral, nas escolas ou nas prisões, que
o IDT desenvolve ou encomenda a Universidades?

Conhece algum desses
estudos?
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A desagregação das respostas por tipo de instituição revela que a notoriedade dos

estudos sobre consumos de drogas é, tal como os relatórios anuais, mais elevada

entre as próprias estruturas e entidades parceiras do IDT, I.P. (96,2%) e mais

reduzida entre as estruturas e os profissionais de Saúde (58,6%), sendo que, quer

num caso, quer noutro, estes valores representam uma ligeira quebra em relação

ao grau de notoriedade dos relatórios anuais (variação de -1,9% e -1,3%,

respectivamente).

Variação inversa observou-se ao nível das Instituições de Ensino, em que o

conhecimento da existência dos estudos sobre consumos de drogas ultrapassa o

conhecimento da existência dos relatórios anuais em 6,5%, um resultado de algum

modo expectável, atendendo ao facto de alguns destes estudos incidirem

especificamente sobre o meio escolar e académico e, portanto, serem

desenvolvidos com o conhecimento e colaboração destas instituições.

Conhecimento da existência dos estudos sobre consumo de drogas, por Instituição

Sim Não Total

Autarquias Locais
160 52 212

75,5% 24,5% 100%

Educação
383 128 511

75,0% 25% 100%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.
51 2 53

96,2% 3,8% 100%

Forças de segurança
115 67 182

63,2% 36,8% 100%

IPSS
94 25 119

79% 21% 100%

Saúde
180 127 307

58,6% 41,4% 100%

Outra
17 5 22

77,3% 22,7% 100%

Total
1000 406 1406

71,1% 28,9% 100%

Tabela 34. Conhecimento da existência dos estudos sobre consumos de drogas, promovidos
ou financiados pelo IDT, I.P., por tipo de Instituição

O conhecimento dos estudos sobre consumo de drogas apenas se pronuncia como

efectivo entre as estruturas e parceiros do IDT, I.P., tendo sido assumido por

84,3% das entidades pertencentes a esta categoria. Entre as demais entidades, a

proporção de respostas negativas é sempre superior, traduzindo-se num

desconhecimento generalizado dos resultados e conclusões destes trabalhos de
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investigação. Paradoxalmente, as Instituições de Ensino, em que a existência

destes estudos é mais amplamente reconhecida, são um dos segmentos em que se

sinaliza maior omissão.

Conhecimento efectivo dos estudos sobre consumo de drogas, por Instituição

Sim Não Total

Autarquias Locais
70 90 160

43,8% 56,3% 100%

Educação
140 243 383

36,6% 63,4% 100%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.
43 8 51

84,3% 15,7% 100%

Forças de segurança
42 73 115

36,5% 63,5% 100%

IPSS
36 58 94

38,3% 61,7% 100%

Saúde
80 100 180

44,4% 55,6% 100%

Outra
7 10 17

41,2% 58,8% 100%

Total
418 582 1000

41,8% 58,2% 100%

Tabela 35. Conhecimento efectivo dos estudos sobre consumos de drogas, promovidos ou
financiados pelo IDT, I.P., por Instituição

4.6.3 Responsabilidades assumidas pelo IDT, I.P. no combate ao
alcoolismo

As responsabilidades do IDT, I.P. no combate à dependência alcoólica não são

ainda suficientemente reconhecidas entre as entidades que, por via directa ou

indirecta, estão implicadas na problemática das dependências, facto que,

naturalmente, limita ou condiciona a capacidade global de intervenção neste

campo. De facto, a existência de um «Plano Nacional para a redução dos Problemas

Ligados ao Álcool» foi reconhecida por pouco mais de metade das entidades

contactadas, concretamente 57,4% [Tabela 36]; sendo que a percentagem das que

declararam conhecer as responsabilidades recentemente assumidas pelo IDT, I.P.

em matéria de alcoolismo se situa 14,2% abaixo desse valor (43,2%) [Tabela 37].

Estes valores motivam a suposição de que o conhecimento da população em geral,

em relação às atribuições e respostas do IDT, I.P. em matéria de alcoolismo, serão

ainda mais reduzidas, o que, a confirmar-se, condiciona duplamente a capacidade

do Instituto de intervir positiva e eficazmente neste campo.
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Conhecimento da existência do Plano Nacional para a Redução
dos Problemas Ligados ao Álcool

Frequência Percentagem

Sim 807 57,4%

Não 595 42,3%

Não responde 4 0,3%

Total 1406 100%

Tabela 36. Conhecimento da existência do Plano Nacional para a Redução dos
Problemas Ligados ao Álcool

Conhecimento das responsabilidades assumidas pelo IDT, I.P.no
alcoolismo

Frequência Percentagem

Sim 607 43,2%

Não 794 56,5%

Não responde 5 0,4%

Total 1406 100%

Tabela 37. Conhecimento das responsabilidades assumidas pelo IDT, I.P. em
matéria de alcoologia

A desagregação destes resultados por tipo de instituição revela que a notoriedade

do «Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool» é superior a

50% em todos os segmentos. O valor mais elevado regista-se entre as estruturas e

profissionais de Saúde, com 62%; no extremo oposto, figuram as Forças de

Segurança, com 51%.

O «Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool» é,

naturalmente, bastante mais reconhecido dentro das próprias estruturas do IDT, I.P

e das entidades com que existe protocolo de actuação, abrangendo

aproximadamente 93% das instituições que se enquadram nesta categoria. Ainda

assim, é de assinalar que o grau de reconhecimento deste projecto, nesta

categoria, é inferior ao grau de reconhecimento declarado em relação aos relatórios

anuais e aos estudos de consumo de drogas, em 5,1% e 3,2%, respectivamente.
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Conhecimento da existência do Plano Nacional para a Redução dos Problemas
Ligados ao Álcool, por Instituição

Sim Não NR Total

Autarquias Locais
124 86 2 212

54,0% 46,0% 0% 100%

Estruturas/ Parceiros IDT
49 4 0 53

92,5% 7,5% 0% 100%

Forças de Segurança
92 89 1 182

50,5% 48,9% 0,5% 100%

IPSS
64 55 0 119

53,8% 46,2% 0% 100%

Saúde
190 116 1 307

61,9% 37,8% 0,3% 100%

Outras
12 10 0 22

54,5% 45,5% 0,0% 100%

Total
807 595 4 1406

57,4% 42,3% 0,3% 100%

Tabela 38. Conhecimento da existência do Plano Nacional para a Redução dos Problemas
Ligados ao Álcool, por Instituição

As atribuições do IDT, I.P. em matéria de alcoologia são ignoradas pela maioria das

Instituições de Ensino (69,7%) e das Forças de Segurança (64,8%). Entre as

Estruturas e Parceiros do IDT, I.P. o conhecimento da responsabilidade e acção do

Instituto neste campo é quase absoluto (98,1%).
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Conhecimento das responsabilidades assumidas pelo IDT, I.P. no alcoolismo,
por Instituição

Sim Não NR Total

Autarquias Locais
110 99 3 212

51,9% 46,7% 1,4% 100%

Educação
154 356 1 511

30,1% 69,7% 0,2% 100%

Estruturas/Parcerias IDT
52 1 0 53

98,1% 1,9% 0% 100%

Forças de segurança
64 118 0 182

35,2% 64,8% 0% 100%

IPSS
61 58 0 119

51,3% 48,7% 0% 100%

Saúde
153 153 1 307

49,8% 49,8% 0,3% 100%

Outras
13 9 0 22

59,1% 40,9% 0% 100%

Total
607 794 5 1406

43,2% 56,5% 0,4% 100%

Tabela 39. Conhecimento das responsabilidades assumidas pelo IDT, I.P. em matéria de
alcoologia, por Instituição
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4.7 Avaliação das necessidades de intervenção em Toxicodependências, no

âmbito das áreas de missão do IDT, I.P.

Esta avaliação coloca em confronto as diferentes áreas de missão do IDT, I.P., em

termos da sua relevância, pertinência e utilidade, permitindo identificar as

dimensões em que a intervenção é percebida com carácter de maior urgência.

Quando cruzados com a área geográfica da entidade respondente, estes resultados

proporcionam um diagnóstico regional das principais necessidades ou prioridades,

nos termos das cinco dimensões operacionais do IDT, I.P. O traçado corresponde,

naturalmente, a um olhar endógeno e, em alguma medida, subjectivo, facto que

não o isenta de validade, constituindo, pelo contrário, um dado que importa

considerar na formulação das propostas e planos de acção.

Para avaliar a percepção de relevância, pertinência e utilidade de cada uma das

áreas de missão do IDT, I.P. pelas entidades cuja actividade ou missão social cruza,

de algum modo, a questão da toxicodependência, utilizou-se uma escala gradativa

com cinco níveis, e tendo como extremos os valores “Totalmente necessária” e

“Desnecessária”.

A relevância, pertinência e utilidade dos cinco níveis de intervenção do IDT, I.P., é

amplamente assumida pelas entidades contactadas. Os três valores superiores da

escala, que caracterizam esta intervenção como “Necessária”, “Bastante

Necessária” ou “Totalmente Necessária”, são utilizados, em todos os níveis, por

mais de 87% dos inquiridos. No entanto, não se regista total homogeneidade na

intensidade ou grau de urgência percebido em cada uma das dimensões de acção.

Nesta óptica, a Prevenção destaca-se como eixo prioritário de acção, sendo o nível

em que se registou maior concentração ou homogeneidade de respostas, avaliada

como “Totalmente Necessária” por 43,8% dos inquiridos.
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Avaliação global das necessidades de intervenção, nas áreas de missão do IDT, IP

Área NS/ NR TotalTotalmente
necessária

Bastante
necessária

Neces-
sária

Pouco
Necessária

Desne-
cessária

Prevenção
616 441 281 35 5 28 1406

43,8% 31,4% 20,0% 2,5% 0,4% 2,0% 100%

Dissuasão
406 460 404 71 16 49 1406

28,9% 32,7% 28,7% 5,1% 1,1% 3,5% 100%

Tratamento
341 355 431 140 31 108 1406

24,3% 25,3% 30,7% 10,0% 2,2% 7,7% 100%

Redução de
Danos

296 357 446 134 44 129 1406

21,1% 25,4% 31,7% 9,5% 3,1% 9,2% 100%

Reinserção
Social

403 395 353 109 43 103 1406

28,7% 28,1% 25,1% 7,8% 3,1% 7,3% 100%

Tabela 40. Avaliação global das necessidades de intervenção, nas áreas de missão do IDT, I.P.
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Gráfico 22. Avaliação global das necessidades de intervenção nas áreas de missão do IDT , I.P

Prevenção Dissuasão Tratamento
Redução de

Danos
Reinserção

Social

Totalmente necessária 43,81% 28,88% 24,25% 21,05% 28,66%

Bastante necessária 31,37% 32,72% 25,25% 25,39% 28,09%

Necessária 19,99% 28,73% 30,65% 31,72% 25,11%

Pouco necessária 2,49% 5,05% 9,96% 9,53% 7,75%

Desnecessária 0,36% 1,14% 2,20% 3,13% 3,06%

Não sabe 1,99% 3,49% 7,68% 9,17% 7,33%



Em termos médios, e reportando a uma escala de cinco valores, a avaliação global

das necessidades de intervenção em Toxicodependências é de 3,81, valor que, nos

termos da escala qualitativa utilizada recai sobre a classificação “Bastante

Necessária”.

A desagregação destes resultados por tipo de instituição revela relativa consistência

entre a percepção ou avaliação dos diferentes grupos. As médias de avaliação

oscilam entre um mínimo de 3,57, registado pelas Instituições de Ensino, e um

máximo de 4,14, registado pelas Estruturas e Parceiros do IDT, I.P.

Avaliação global média das necessidades de intervenção em
Toxicodependências por Instituição

Tipo de Instituição N Média Desvio Padrão

Autarquias Locais 209 3,67 0,772

Educação 501 3,57 0,865

Estruturas/Parceiros IDT 53 4,14 0,709

Forças de segurança 178 4,10 0,778

IPSS 117 3,85 0,892

Saúde 302 4,03 0,737

Outra 21 4,11 0,970

Total 1381 3,81 0,841

Tabela 41. Avaliação média das necessidades de intervenção em Toxicodependências,
por Instituição

A distribuição das médias de avaliação das necessidades de intervenção em

Toxicodependências, em cada uma das áreas de missão do IDT, por tipo de

instituição [Tabela 42], sugere, numa primeira análise, que a intervenção tende a

ser mais valorizada na(s) área(s) em que a respectiva instituição desenvolve

actividade ou está mais implicada.
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Avaliação média das necessidades de intervenção, em cada área de missão do
IDT, I.P. por Instituição

Tipo de Instituição Prevenção Dissuasão Tratamento
Redução
Danos

Reinserção
Social

Autarquias
Locais

N 209 207 207 206 207

Média 4,15 3,80 3,43 3,38 3,65

Desvio Padrão 0,87 0,87 1,06 0,99 1,05

Educação

N 501 491 445 445 458

Média 4,05 3,71 3,33 3,26 3,43

Desvio Padrão 0,90 0,94 1,07 1,11 1,15

Estruturas/
Parceiros IDT

N 52 53 53 51 51

Média 4,35 3,74 4,21 4,06 4,41

Desvio Padrão 0,84 1,02 0,89 0,95 0,75

Forças de
Segurança

N 178 173 166 156 161

Média 4,36 4,18 4,05 3,85 4,00

Desvio Padrão 0,82 0,85 0,93 0,96 0,99

IPSS

N 116 114 112 110 113

Média 4,16 3,81 3,69 3,67 3,91

Desvio Padrão 0,88 1,11 1,05 1,13 1,05

Saúde

N 302 300 296 290 294

Média 4,28 4,03 3,89 3,88 4,07

Desvio Padrão 0,80 0,89 0,93 0,89 0,88

Outra

N 20 19 19 19 19

Média 4,40 4,00 4,16 4,11 4,26

Desvio Padrão 0,94 1,25 1,17 1,29 1,15

Total

N 1378 1357 1298 1277 1303

Média 4,18 3,86 3,64 3,57 3,77

Desvio Padrão 0,87 0,95 1,06 1,06 1,08

Tabela 42. Avaliação média das necessidades de intervenção, em cada uma das áreas de
missão do IDT, IP, por Instituição

Este quadro de análise motiva uma outra leitura, que devolve uma conclusão já

enunciada: a acção preventiva é a área de intervenção mais valorizada pela

generalidade das instituições. Neste registo exceptuam-se apenas as Estruturas e

Parceiros do IDT, I.P. que reconhecem precedência à Reinserção Social.

Uma leitura focalizada na referenciação geográfica da avaliação das necessidades

de intervenção em Toxicodependências não evidencia assimetrias significativas

[Tabela 43]. A amplitude das médias da avaliação por distrito é de apenas 0,6, com
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mínimo de 3,36 e máximo de 3,95. Os valores mínimos reportam-se aos distritos

de Castelo Branco (3,36) e Guarda (3,42), correspondendo à classificação

“Necessária”; os valores máximos reportam-se aos distritos de Lisboa (3,95) e

Viana do Castelo e Aveiro (3,91, ambos), correspondendo à classificação “Bastante

Necessária”.

Avaliação média das necessidades de intervenção em Toxicodependências,
por distrito

Distrito N Média Desvio-padrão

Aveiro 100 3,90 0,75

Beja 50 3,87 0,82

Braga 89 3,83 1,02

Bragança 39 3,59 0,79

Castelo Branco 46 3,36 0,89

Coimbra 113 3,67 0,86

Évora 50 3,79 0,83

Faro 79 3,85 0,80

Guarda 41 3,41 0,82

Leiria 87 3,79 0,86

Lisboa 207 3,95 0,89

Portalegre 40 3,86 0,68

Porto 152 3,88 0,81

Santarém 84 3,83 0,72

Setúbal 58 3,88 0,81

Viana do Castelo 33 3,91 0,80

Vila Real 47 3,79 0,83

Viseu 66 3,70 0,79

Total 1381 3,80 0,84

Tabela 43. Avaliação média das necessidades de intervenção, em cada uma das áreas
de missão do IDT, I.P., por distrito
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4.8. Avaliação da acção e intervenção do IDT, I.P.

As respostas à questão “Na área geográfica da instituição, conhece as actividades

desenvolvidas ou apoiadas pelo IDT, I.P, no âmbito das suas áreas de

intervenção?”, evidenciam um desconhecimento generalizado da actuação do

Instituto ao nível local/regional. O volume de respostas negativas é igual ou

superior a dois terços do total de participações nos cinco eixos de missão, sendo

mais pronunciado ao nível da Redução de Danos (79,8%), da Reinserção Social

(77,1%) e da Dissuasão (77,2%).

Conhecimento das actividades desenvolvidas ou apoiadas pelo IDT, I.P.

Sim Não Total

Prevenção
509 897 1406

36,2% 63,8% 100%

Dissuasão
320 1086 1406

22,8% 77,2% 100%

Tratamento
526 880 1406

37,4% 62,6% 100%

Redução de Danos
284 1122 1406

20,2% 79,8% 100%

Reinserção Social
322 1084 1406

22,9% 77,1% 100%

Tabela 44. Conhecimento das intervenções realizadas pelo IDT, I.P. na área
geográfica da instituição
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Gráfico 23. Conhecimento das intervenções realizadas pelo IDT, I.P. na área geográfica da
instituição

Na desagregação dos resultados por tipo de instituição, apenas as Estruturas e

Parceiros do IDT, I.P. acusam um nível de conhecimento satisfatório relativamente

às actividades desenvolvidas ou apoiadas pelo instituto na respectiva área

geográfica. Entre estas, o Tratamento é a dimensão em que a acção desenvolvida

tem maior notoriedade.
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Conhecimento das actividades desenvolvidas ou apoiadas pelo IDT, I.P por Instituição

Prevenção Dissuasão Tratamento
Redução de

Danos
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

Autarquias
Locais

91 121 48 164 83 129 47 165

42,9% 57,1% 22,6% 77,4% 39,2% 60,8% 22,2% 77,8%

Educação
164 347 85 426 101 410 61 450

32,1% 67,9% 16,6% 83,4% 19,8% 80,2% 11,9% 88,1%

Estruturas/
Parceiros IDT

36 17 30 23 46 7 31 22

67,9% 32,1% 56,6% 43,4% 86,8% 13,2% 58,5% 41,5%

Forças de
Segurança

68 114 69 113 76 106 31 151

37,4% 62,6% 37,9% 62,1% 41,8% 58,2% 17,0% 83,0%

IPSS
47 72 23 96 49 70 35 84

39,5% 60,5% 19,3% 80,7% 41,2% 58,8% 29,4% 70,6%

Saúde
94 213 57 250 160 147 72 235

30,6% 69,4% 18,6% 81,4% 52,1% 47,9% 23,5% 76,5%

Outra
9 13 8 14 11 11 7 15

40,9% 59,1% 36,4% 63,6% 50,0% 50,0% 31,8% 68,2%

Total
509 897 320 1086 526 880 284 1122

36,2% 63,8% 22,8% 77,2% 37,4% 62,6% 20,2% 79,8%

Tabela 45. Conhecimento sobre as intervenções realizadas pelo IDT, I.P. na área geográfica da
instituição contactada por Instituição

4.8.2 Avaliação da intervenção do IDT, I.P nas diferentes áreas de missão,

na área geográfica das instituições contactadas

Na avaliação da intervenção do IDT, I.P. nas suas diferentes áreas de missão,

foram considerados quatro parâmetros: número de actividades/projectos; número

de pessoas abrangidas; qualidade das respostas; e, finalmente, competência

técnica das equipas.

No que respeita ao número de projectos desenvolvidos, a intervenção do IDT, I.P.

acusa-se deficitária ao nível da Prevenção, Dissuasão e Reinserção Social.
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Avaliação do número de actividades/projectos desenvolvidos pelo IDT, I.P.

Demasiados Suficientes Insuficientes Nenhuns NS/NR Total

Prevenção
2 188 270 1 48 509

0,4% 36,9% 53,1% 0,2% 9,4% 100%

Dissuasão
4 123 148 2 43 320

1,3% 38,4% 46,3% 0,6% 13,4% 100%

Tratamento
4 256 181 5 80 526

0,8% 48,7% 34,4% 1,0% 15,2% 100%

Redução de Danos
3 122 116 3 40 284

1,1% 43,0% 40,9% 1,1% 14,1% 100%

Reinserção Social
2 102 173 4 41 322

0,6% 31,7% 53,7% 1,2% 12,7% 100%

Tabela 46. Avaliação do número de actividade/ projectos desenvolvidos pelo IDT, I.P., nas
diferentes áreas de missão

“Insuficiente” é também a apreciação mais frequente na avaliação da cobertura ou

abrangência dos projectos desenvolvidos ou em desenvolvimento pelo IDT, I.P. nas

suas cinco áreas de missão, sendo mais expressiva ao nível da Reinserção Social.

Tabela 47. Avaliação do número de pessoas abrangidas pela intervenção do IDT, I.P., nas
diferentes áreas de missão

A qualidade das respostas prestadas pelo IDT, I.P. é avaliada favoravelmente pela

larga maioria de instituições contactadas. “Boa” e “Suficiente” são os valores mais

frequentemente utilizados nesta avaliação. A utilização do valor extremo negativo

da escala é mais recorrente ao nível da Reinserção Social, com quase 12% de

ocorrências.

Avaliação do número de pessoas abrangidas pela intervenção do IDT, I.P.

Demasiados Suficientes Insuficientes Nenhuns NS/NR Total

Prevenção
8 152 229 2 118 509

1,6% 29,9% 45,0% 0,4% 23,2% 100%

Dissuasão
9 99 119 3 90 320

2,8% 30,9% 37,2% 0,9% 28,1% 100%

Tratamento
15 183 191 2 135 526

2,9% 34,8% 36,3% 0,4% 25,7% 100%

Redução de Danos
5 101 114 3 61 284

1,8% 35,6% 40,1% 1,1% 21,5% 100%

Reinserção Social
5 80 156 1 80 322

1,6% 24,8% 48,5% 0,3% 24,8% 100%
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Avaliação da qualidade das respostas prestadas pelo IDT, I.P.

Muito boa Boa Suficiente Má NS/ NR Total

Prevenção
32 205 148 20 104 509

6,3% 40,3% 29,1% 3,9% 20,4% 100%

Dissuasão
15 115 92 18 80 320

4,7% 35,9% 28,8% 5,6% 25,0% 100%

Tratamento
28 197 156 22 123 526

5,3% 37,5% 29,7% 4,2% 23,4% 100%

Redução de
Danos

14 102 82 23 63 284

4,9% 35,9% 28,9% 8,1% 22,2% 100%

Reinserção
Social

12 92 109 37 72 322

3,7% 28,6% 33,9% 11,5% 22,4% 100%

Tabela 48. Avaliação da qualidade das respostas prestadas pelo IDT, I.P., nas diferentes áreas
de missão

A competência técnica das equipas de intervenção é o parâmetro mais

positivamente avaliado pelas entidades contactadas na globalidade das áreas de

missão do IDT, I.P. O emprego da classificação depreciativa da escala é, neste

âmbito, meramente residual, não registando mais de 2,2% de ocorrências.

Avaliação da competência técnica das equipas de intervenção

Muito boa Boa Suficiente Má NS/NR Total

Prevenção
89 240 60 4 116 509

17,5% 47,2% 11,8% 0,8% 22,8% 100%

Dissuasão
45 137 49 6 83 320

14,1% 43,0% 15,4% 1,9% 25,9% 100%

Tratamento
71 242 64 6 143 526

13,5% 46,0% 12,2% 1,1% 27,2% 100%

Redução de
Danos

37 118 46 5 78 284

13,0% 41,6% 16,2% 1,8% 27,5% 100%

Reinserção
Social

38 135 56 7 86 322

11,8% 41,9% 17,4% 2,2% 26,7% 100%

Tabela 49. Avaliação da qualidade das respostas prestadas pelo IDT, I.P., nas diferentes áreas
de missão
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Avaliação da intervenção do IDT ao nível da Prevenção

Gráfico 24. Avaliação da intervenção do IDT, I.P. ao nível da Prevenção
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Avaliação da intervenção do IDT ao nível da Dissuasão

Gráfico 25. Avaliação da intervenção do IDT, I.P. ao nível da Dissuasão
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Avaliação da intervenção do IDT ao nível do Tratamento

Gráfico 26. Avaliação da intervenção do IDT, I.P ao nível de Tratamento
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Avaliação da intervenção do IDT ao nível da Redução de Danos

Gráfico 27. Avaliação da intervenção do IDT, I.P. ao nível da Redução de Danos
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Avaliação da intervenção do IDT ao nível da Reinserção Social

Gráfico 28. Avaliação da intervenção do IDT, I.P. ao nível da Reinserção Social
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Avaliação global da actuação do IDT, I.P.

Classificação Frequência Percentagem

Muito boa 88 6,3%

Boa 515 36,6%

Razoável 386 27,5%

Má 55 3,9%

Muito má 17 1,2%

NS/NR 345 24,5%

Total 1406 100%

Tabela 50. Avaliação global da actuação do IDT, I.P.

4.9 Avaliação global da actuação do IDT, I.P.

Em termos globais, 36,63% dos inquiridos classificaram a actuação do IDT, I.P.

como “Boa”, 27,45% classificaram-na como “Razoável” e 6,26% como “Muito boa”.

Ao analisar a sua actuação por tipo de instituição, depreende-se que a maioria das

instituições a classifica como sendo boa, com excepção das Forças de Segurança

que assinalam maioritariamente o qualitativo “Razoável” para descrever a actuação

do IDT.

Gráfico 29. Avaliação da actuação do IDT, I.P.

Globalmente, como avalia a actuação do IDT?
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Avaliação da actuação global do IDT, I.P., por Instituição

Tipo de Instituição Muito boa Boa Razoável Má NS/NR Total

Autarquias Locais
22 88 53 12 35 210

10,5% 41,9% 25,2% 5,7% 16,7% 100%

Educação
34 168 116 7 179 504

6,7% 33,3% 23% 1,4% 35,5% 100%

Estruturas/Parceiros IDT, I.P.
6 29 14 2 2 53

11,3% 54,7% 26,4% 3,8% 3,8% 100%

Força de segurança
7 62 77 9 26 181

3,9% 34,3% 42,5% 5,0% 14,4% 100%

IPSS
6 52 29 6 22 115

5,2% 45,2% 25,2% 5,2% 19,1% 100%

Saúde
10 107 91 18 80 306

3,3% 35,0% 29,7% 5,9% 26,1% 100%

Outras
3 9 6 1 1 20

15,0% 45,0% 30,0% 5,0% 5,0% 100%

Total
88 515 386 55 345 1389

6,3% 37,1% 27,8% 4,0% 24,8% 100%

Tabela 51. Avaliação da actuação global do IDT, I.P. por Instituição

A tabela 52 discrimina a avaliação média da actuação do IDT, I.P., por tipo de

instituição. A avaliação média global realizada por todas as instituições cifra-se nos

4,07 valores. Os valores médios apurados pelas restantes instituições oscilam entre

um mínimo de 3,42 valores, assinalado nas Forças de Segurança, e um máximo de

3,76 valores, assinalado nas Estruturas/Parceiros do IDT, I.P.

Avaliação média da actuação global do IDT, I.P. por Instituição

Tipo de Instituição N Média Desvio-Padrão

Autarquias Locais 177 3,66 0,83

Educação 332 3,65 0,78

Estruturas/Parceiros IDT, I.P. 51 3,76 0,71

Forças de Segurança 156 3,42 0,70

IPSS 97 3,52 0,87

Saúde 227 3,47 0,72

Outras 21 3,48 1,12

Total 1061 3,57 0,78

Tabela 52. Avaliação média da actuação global do IDTI.P., por Instituição
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Gráfico 30. Avaliação média da actuação global do IDT, I.P. por Instituição

4.10 Avaliação da evolução dos serviços do IDT, I.P.

Em termos globais, 33,2% dos inquiridos indicaram que a evolução do IDT, I.P.

tinha melhorado. 20% consideraram que a mesma se mantém e apenas 2,9%

consideraram que piorou. É de salientar, a percentagem de inquiridos que não

respondeu a esta questão, que se cifrou nos 43,9%. Ao analisar a evolução do IDT,

I.P. por tipo de instituição visualiza-se que existem três grupos que, claramente,

consideram que a actuação do Instituto melhorou: Autarquias Locais,

Estruturas/Parceiros do IDT e IPSS. Nas restantes instituições, verifica-se que a

maioria dos inquiridos não responde a esta questão, indiciando a falta de

conhecimento existente nestes grupos.
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Avaliação da evolução dos serviços do IDT

Sentido de Evolução Frequência Percentagem

Melhorou 467 33,2%

Manteve-se 281 20,0%

Piorou 41 2,9%

NS/ NR 617 43,9%

Total 1406 100%

Tabela 53. Avaliação da evolução dos serviços do IDT, I.P.

Gráfico 31. Avaliação da evolução dos serviços do IDT, I.P.

Globalmente, que ideia tem sobre a evolução dos serviços do
IDT?
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Avaliação da evolução dos serviços do IDT, I.P. por Instituição

Tipo de Instituição Melhorou Manteve-se Piorou NS/ NR Total

Autarquias Locais
83 49 11 69 212

39,2% 23,1% 5,2% 32,5% 100%

Educação
159 70 5 277 511

31,1% 13,7% 1,0% 54,2% 100%

Estruturas/Parceiros
IDT

36 10 6 1 53

67,9% 18,9% 11,3% 1,9% 100%

Forças de segurança
36 62 8 76 182

19,8% 34,1% 4,4% 41,8% 100%

IPSS
48 26 3 42 119

40,3% 21,8% 2,5% 35,3% 100%

Saúde
102 62 8 135 307

33,2% 20,2% 2,6% 44,0% 100%

Outra
3 2 0 17 22

13,6% 9,1% ,0% 77,3% 100%

Total
467 281 41 617 1406

33,2% 20,0% 2,9% 43,9% 100%

Tabela 54. Avaliação da evolução dos serviços do IDT, I.P., por Instituição
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4.11 Comentários e sugestões

O questionário aplicado previa, no fecho, um espaço de resposta facultativa,

reservado à livre expressão de opiniões, críticas e sugestões. A questão que

presidia a esta pauta de discussão (“Na sua opinião, o que é que o IDT deveria ter

feito e ainda não fez?”) vocacionava-se para a identificação das principais

necessidades ou prioridades de intervenção, no âmbito das áreas de missão do IDT,

I.P., bem como eventuais fragilidades ou omissões no seu modus operandi, abrindo

também espaço à sugestão de medidas, programas ou acções que, na perspectiva

dos entrevistados, pudessem contribuir para o aprimoramento da performance da

instituição.

Foram 694 os inquiridos que manifestaram interesse em prestar declarações,

tendo-se registado um total de 937 comentários ou sugestões alusivos a

parâmetros específicos.

As observações colhidas foram submetidas a análise de conteúdo. A identificação de

padrões e recorrências semânticas permitiu agregar o total de observações em 12

categorias ou dimensões e, a partir dessa sistematização, ponderar a respectiva

representatividade, conforme se discrimina na tabela 55 e no gráfico 32.

Cada uma destas categorias genéricas desdobra-se, posteriormente, em

formulações mais concretas [Tabela 56], proporcionando um quadro de críticas e

sugestões a considerar na avaliação de desempenho e na definição do plano de

acção do IDT, I.P.
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0,2%

7,7%

20,4%

2,6%

1,9%

17,4%

16,4%

1,0%

27,3%

0,6%

2,5%

2,0%

Outros

Alcoologia

Articulação com poderes e instituições locais

Diagnóstico social/territorial

Dissuasão

Estrutura, orgânica, âmbito de acção

Informação e divulgação institucional

Mediação e acompanhamento familiar

Prevenção

Redução de danos e minimização de riscos

Reinserção social

Tratamento

Comentários e sugestões

Dimensão N %

A Prevenção 256 27,3%

B Articulação com os poderes e instituições locais 191 20,4%

C Estrutura, orgânica e âmbito de acção 163 17,4%

D Informação e divulgação institucional 154 16,4%

E Alcoologia 72 7,7%

F Diagnóstico social/territorial 24 2,6%

G Reinserção social 23 2,5%

H Tratamento 19 2,0%

I Dissuasão 18 1,9%

J Mediação e acompanhamento familiar 9 1,0%

K Redução de danos e minimização de riscos 6 0,6%

L Outros 2 0,2%

Total 937 100%

Tabela 55. Comentários e Sugestões

Gráfico 32. Comentários e sugestões
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O combate precoce ao consumo de substâncias psicoactivas figura, no quadro das

medidas propostas, como eixo de intervenção prioritário. Mais de um quarto do

total de comentários recolhidos reporta-se à acção preventiva, posicionando-a,

assim, no topo das diligências. As crianças e jovens surgem, neste contexto, como

preocupação fundamental, sendo referenciados como alvo preferencial das

iniciativas de informação e sensibilização por aproximadamente 61% dos inquiridos,

que sublinharam a necessidade de investir na actuação preventiva (A.1). Entre os

inquiridos que opinaram nestes termos, é consensual a ideia de que o meio escolar

deve ser privilegiado como contexto estratégico de acção. A esta recomendação

não é alheia a reivindicação de maior articulação operacional com as instâncias de

ensino, formação e educação (B.1). A inclusão de conteúdos de Educação para a

Saúde no currículo escolar, com base na assumpção de que a informação é um

recurso vital de defesa face à exposição ao risco, o desenvolvimento de acções de

formação para professores e educadores, a criação de gabinetes de apoio ao aluno,

para que técnicos especializados desenvolvam acções localizadas de informação e

prevenção, e a promoção de oportunidades de discussão da problemática com os

pais e encarregados de educação, são algumas das sugestões que concretizam a

ideia de Escola como campo estratégico e parceiro operacional.

No que respeita à linha de comunicação a adoptar nas campanhas de

sensibilização, surgem algumas observações que denotam a percepção de

inadequação e ineficácia no estilo e no tom das mensagens em difusão. Em

complemento à projecção mediática, propõem também a realização de acções de

rua, dinamizadas por técnicos especializados, para ir ao encontro de outros

segmentos da população, em especial nas pequenas localidades.

No elenco das necessidades ou prioridades sucede a reivindicação de maior

interacção e articulação com as entidades, instituições ou agentes que, sendo

autónomas em relação ao IDT, I.P., têm, por via directa ou indirecta,

responsabilidades de intervenção no campo das dependências. Nesta categoria

incluem-se os Estabelecimentos de Ensino, já referenciados como estando na linha

de frente na prevenção dos consumos de risco e, portanto, como agentes activos

na minimização das dependências, mas também, e com papel igualmente vital, as

Unidades de Saúde, Forças de Segurança, Autarquias Locais, Instituições

Particulares de Solidariedade Social, entre outras. A implementação de uma política

de proximidade ou de uma cultura de efectivo diálogo e concertação é

unanimemente apontada como factor de rentabilização de recursos e competências

e, por extensão, factor de optimização da intervenção individual e colectiva.

Sugere-se, nesse sentido, a criação de canais de comunicação de âmbito inter-

institucional, como brochuras e newsletters, enquanto instrumentos centralizadores
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de informação vocacionados para a definição, actualização e uniformização de

prioridades, orientações e procedimentos, e para a divulgação das suas actividades

e realizações; e, igualmente, canais de contacto abertos e de duplo sentido, que

favoreçam um contacto mais interactivo e individualizado. No âmbito das medidas

de aproximação e alinhamento operacional, propõe-se, ainda, a realização periódica

de encontros ou seminários com os representantes das entidades ou instituições

em referência, para apresentação e debate do plano de acção, e acções de

formação, ajustadas ao perfil, à actividade e ao âmbito de competências de cada

uma destas instâncias. O apelo a uma maior proximidade, comunicação e

concertação assinala-se, igualmente, entre as próprias estruturas do IDT, I.P.

(C.4).

No referente à categoria “Estrutura, orgânica e âmbito de actuação”, a qualidade e

a capacidade de intervenção das equipas técnicas é o tópico mais discutido. A

escassez de meios técnicos e humanos é, segundo os depoimentos colhidos, a

limitação que mais condiciona e compromete a capacidade, a qualidade e a

eficiência do trabalho desenvolvido pelo IDT, I.P. No que respeita aos recursos

humanos, em particular, sublinha-se a necessidade de apostar na actualização

contínua de competências e, com menor expressão, a necessidade de desenvolver

mecanismos mais rigorosos de supervisão técnica, mais concretamente ao nível das

terapêuticas.

O alargamento da rede de parcerias e protocolos com os poderes e instituições

locais (C.3) e a descentralização geográfica (C.2) e operacional (C.5) surgem como

solução a problemas ou carências mais localizados, como a existência ou

emergência de focos de tráfico e consumo de drogas, e a ausência ou afastamento

de estruturas/entidades locais habilitadas a intervir. Se a preocupação com a

existência de grandes focos de tráfico e consumo se reporta com mais expressão às

grandes áreas urbanas, designadamente Lisboa e Porto, as regiões da faixa interior

e as pequenas localidades são os pontos em que a ausência ou dificuldade de

acesso às respostas disponibilizadas pelo IDT, I.P. e por outras entidades

intervenientes no campo das dependências, parece ser mais sentida. A proposta de

desenvolvimento de mais programas e iniciativas, nos vários eixos de intervenção,

e em estreita colaboração com as instituições e poderes locais é, por um lado,

expressão da necessidade de “maior proactividade” e “mais trabalho no terreno” e,

por outro lado, expressão do desejo de maior participação e responsabilidade nos

projectos em execução e na formulação de novos projectos por parte destas

entidades. Inseridas no próprio contexto e na própria dinâmica das comunidades

locais, estas instituições percebem-se como estando mais habilitadas a antecipar e

identificar, dentro das respectivas circunscrições, tendências, focos e protagonistas
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e, como tal, mais preparadas para intervir de forma ajustada e em tempo útil. Esta

auto-representação, enquanto agentes vitais da acção localizada, relaciona-se

intimamente com a solicitação de maior articulação inter-institucional e de

implementação de uma política de maior proximidade, mais diálogo e concertação

(B). Entre alguns dos participantes, a realização do presente inquérito foi já

percebida como um esforço de aproximação, tendo suscitado expressões de

felicitação.

À ideia de extensão geográfica da intervenção segundo critérios de urgência e

carência (C.2), são também familiares as indicações para realização de diagnósticos

sociais e territoriais focalizados (F). Propõe-se o mapeamento sistemático dos

principais problemas e necessidades em matéria de alcoolismo e

toxicodependência, por distrito ou região, com a identificação de padrões e perfis

de consumo; e, em paralelo, a criação de pólos municipais que procedam à

identificação de ocorrências e assegurem o encaminhamento das mesmas para as

soluções recomendáveis, à luz das directrizes do IDT, I.P.

A aposta na investigação, a desenvolver em estreita parceria com os centros de

investigação das Instituições de Ensino Superior (C.), e a integração de outras

dependências, como o tabagismo, mas também dependências não químicas, como

o jogo patológico ou a compulsão sexual (C.6), na sua esfera de competências,

completam o quadro de sugestões relativas à estrutura, à orgânica e ao âmbito de

acção (C). A concretizar-se, a assumpção de novas atribuições corresponderia a

uma alteração estatutária, à qual a actual identidade nominal se revelaria

desajustada. “Instituto das Dependências” é a formulação avançada pelos

proponentes desta reestruturação.

Mais de 16% dos depoimentos registados sinalizam fragilidades ou deficiências ao

nível da comunicação corporativa, que afectam a visibilidade e notoriedade da

instituição (D). É particularmente significativo o facto de algumas das entidades

contactadas terem declarado desconhecer, ou conhecer apenas superficialmente, a

missão e actuação do IDT, I.P., sobretudo se considerarmos que, por princípio, a

actuação destas entidades cruza, em algum momento, o espectro de competências

e áreas de intervenção assumidas pelo Instituto. Pertinentes são, pois, as

sugestões de maior investimento na divulgação pública da instituição, da sua

missão, das suas áreas de intervenção e do seu plano de acção, não só junto das

instituições ou poderes locais, mas, igualmente, junto do público. Nesta sugestão

cabem as propostas de adopção de uma linha central de comunicação, como

medida de unificação de fluxos, ou como forma de minimizar a fragmentação e

dispersão das mensagens e da imagem corporativa do Instituto. A selecção
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estratégica dos meios e canais de comunicação, já apresentada no âmbito das

medidas de promoção de maior interacção e coordenação inter-institucional (B.1),

repete-se, desta feita, como medida de melhoramento da performance

comunicativa da própria instituição e de reforço da sua visibilidade.

A dependência alcoólica, especificamente, e as responsabilidades assumidas pelo

IDT, I.P. no campo da alcoologia, motivaram cerca de 8% das participações na

questão em análise, sendo, no entanto, de ressalvar que grande parte das

referências às realizações ou omissões do IDT, I.P . são de carácter genérico,

aplicando-se à alcoologia como às demais áreas em que o Instituto intervém. As

observações e sugestões que se reportam explicitamente às atribuições do IDT, I.P.

no plano da dependência alcoólica, não introduzem novas linhas na leitura na

problemática, encontrando eco nas observações inclusas nas categorias de maior

expressão: intensificação da acção preventiva; desenvolvimento de mais projectos

e protocolos de cooperação, no sentido de reforçar a qualidade e abrangência da

resposta; e maior investimento na divulgação pública das soluções e respostas do

Instituto neste campo.

As demais categorias - Reinserção Social (G), Tratamento (H), Dissuasão (I),

Mediação e Acompanhamento familiar (J) e Redução de Danos e Minimização de

Riscos (K) e Outros (L) – não se destacam enquanto tópico de discussão,

perfazendo, conjuntamente, apenas 8,2% do total de participações. A menor

incidência de comentários e sugestões sobre estas dimensões ilustra a precedência

consensualmente atribuída ao combate precoce à iniciação dos consumos de risco e

dos consumos nocivos como via efectiva para minimizar a gravidade e, por

conseguinte, a necessidade de intervenção nas etapas posteriores.

A. Prevenção N %

A.1
Intensificar a acção preventiva junto do público infanto-juvenil. 156 60,9%

A.1.1 Intensificar a acção preventiva em contexto
escolar/académico.

134 52,3%

A.2
Desenvolver campanhas massivas de informação e sensibilização
contra o consumo de substâncias psicoactivas.

60 23,4%

A.3
Estabelecer a prevenção como eixo de intervenção prioritário, no
âmbito das áreas de missão do IDT, I.P: maior dotação orçamental.

40 15,6%

Total 256 100%
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B. Articulação com os poderes e instituições locais N %

B.1
Mais comunicação e articulação com os poderes e instituições locais:
Escolas, Forças de Segurança, Autarquias Locais, IPSS, etc.
Implementação de uma cultura efectiva de diálogo e concertação.

173 90,6%

B.2
Realização periódica de seminários: apresentação do plano de
acção; definição de prioridades, orientações e procedimentos
técnicos.

8 4,2%

B.3
Cedência de recursos informativos e de consulta: bases de dados,
material didáctico, documentários, etc.

6 3,1%

B.4

Critérios de aprovação e financiamento de projectos: maior rigor e
imparcialidade na apreciação e selecção das candidaturas e no
acompanhamento e avaliação dos projectos; agilização dos
processos de financiamento.

2 1,0%

B.5
Implementação de um sistema de gestão e certificação de qualidade
nas instituições com que existe protocolo de cooperação.

2 1,0%

Total 191 100%

C. Estrutura, orgânica e âmbito de acção N %

C.1.
Equipas técnicas: reforço dos meios técnicos e humanos; formação,
credenciação e supervisão dos técnicos.

52

C.2
Descentralização geográfica: reforço da intervenção nas regiões
geograficamente mais isoladas e naquelas em que existe maior
incidência de alcoolismo e toxicodependência.

46

C.3
Desenvolvimento de mais projectos e parcerias, nos vários eixos de
intervenção: dar maior cobertura e abrangência à acção
desenvolvida; colmatar as lacunas ainda existentes.

31

31,9%

28,2%

19,0%

C.4
Promoção de maior coordenação institucional: mais comunicação e
articulação entre as várias estruturas do IDT, I.P.; uniformização de
procedimentos técnicos e jurídicos.

14 8,6%

C.5
Descentralização operacional: conferir maior responsabilidade e
autonomia às entidades parceiras, às instituições e poderes locais e
à comunidade.

12 7,4%

C.6

Âmbito de acção: estender a intervenção a outras dependências
(tabagismo), inclusive àquelas que não envolvem consumo de
substâncias psicoactivas (jogo patológico, compulsão sexual,
alimentar, etc.).

5 3,1%

C.7
Investigação: desenvolver mais investigação sobre dependências:
substâncias; factores de exposição e risco, técnicas terapêuticas,
etc. Divulgação pública dos resultados.

3 1,8%

Total 163 100%

D. Informação, divulgação e comunicação institucional N %

D.1

Divulgar mais eficazmente a missão, as áreas de intervenção e o
plano de acção do IDT, I.P.. Dar maior visibilidade ao trabalho
desenvolvido.

150 97,4%

Total desconhecimento sobre a missão e actuação do IDT., I.P. 12 7,8%

D.2

Informação disponível no Website: referenciação dos congéneres
estrangeiros e respectiva actividade; referenciação de todas as
instituições nacionais licenciadas para acolhimento e
acompanhamento de toxicodependentes.

4 2,6%

Total 154 100%

88

O IDT VISTO PELAS OUTRAS INSTITUIÇÕES



E Alcoologia N %

E.1
Intensificar a actuação no campo do alcoolismo: desenvolver um
programa de respostas integradas no âmbito da dependência
alcoólica.

39 54,2%

E.2

Divulgar, junto das entidades cooperantes, as orientações e ao
plano de acção do IDT, I.P. em matéria de alcoologia. Divulgar
junto do público a sua intervenção de resposta às situações de
dependência de álcool.

16 22,2%

E.3
Priorizar a dimensão preventiva, através de campanhas massivas
de informação e sensibilização contra o alcoolismo.

10 13,9%

E.4
Maior flexibilidade na definição dos períodos de acompanhamento
e tratamento: viabilizar o prolongamento do internamento,
quando recomendável; alargamento dos horários de consulta.

4 5,6%

E.5
Maior fiscalização sobre a comercialização de bebidas alcoólicas.
Criação de condicionalismos à propaganda a bebidas alcoólicas.

3 4,2%

Total 72 100%

F Diagnóstico social/territorial N %

F.1
Levantamento, a nível nacional, dos principais problemas e
necessidades, em matéria de alcoolismo e toxicodependência, por
distrito/região. Identificação de padrões e perfis de consumo.

16 66,7%

F.2

Criação de pólos municipais de avaliação do grau de incidência e
gravidade das situações de alcoolismo e toxicodependência.
Identificação de ocorrências e respectivo encaminhamento para
as soluções recomendáveis.

8 33,3%

Total 24 100%

G Reinserção social N %

G.1

Reforço da intervenção ao nível da reinserção social:
desenvolvimento de mais projectos e parcerias no sentido de
promover e facilitar a reintegração dos doentes na comunidade e
no mercado de trabalho.

19 82,6%

G.2
Apoio mais efectivo às instituições privadas que actuam ao nível
da reinserção social: apoio financeiro, técnico e jurídico.

2 8,7%

G.3
Monitorização e avaliação permanente dos processos de
reinserção social. Ajustamento das medidas/programas de
reinserção, em conformidade com os outputs da avaliação.

2 8,7%

Total 23 100%
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H Tratamento N %

H.1 Maior flexibilidade na definição dos períodos de tratamento. 4 21,1%

H.2
Agilização do processo de integração do doente em programas
terapêuticos. Abreviação do tempo de espera para primeira
consulta e internamento.

5 26,3%

H.3
Maior acompanhamento dos doentes em processo terapêutico.
Reforço do serviço de consultas.

2 10,5%

H.4
Desenvolvimento e aposta em terapias alternativas à substituição
opiácea.

2 10,5%

H.5
Monitorização e avaliação contínua da eficácia dos programas de
tratamento. Reajustamento dos programas à luz dos resultados
de avaliação.

2 10,6%

H.6
Instalação de um centro de tratamento na Região do Baixo
Tâmega.

1 5,3%

H.7
Uniformização de procedimentos técnicos no âmbito das terapias
medicamentosas.

1 5,3%

H.8
Prospecção de novas soluções terapêuticas para crianças e
adolescentes consumidores de substâncias psicoactivas. 1 5,3%

H.9
Implementação de programas de metadona de baixo limiar na ET
de Coimbra.

1 5,3%

Total 19 100%

I Dissuasão N %

I.1
Maior rigor na aplicação das medidas sancionatórias aplicáveis
sobre consumos ilícitos.

9 50,0%

I.2 Maior proactividade na execução das estratégias de dissuasão:
desenvolvimento de novas abordagens.

8 44,4%

I.3 Criação CDTs Municipais: acção mais localizada. 1 5,6%

Total 18 100%

J Mediação e acompanhamento familiar N %

J.1
Criação do Gabinete de Apoio à Família com problemas de Alcoolismo
e Toxicodependência.

6 66,7%

J.2
Realização de visitas domiciliárias, com vocação conciliatória, nas
situações de grave disrupção entre o doente e a família.

3 33,3%

Total 9 100%
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K Redução de danos e minimização de riscos N %

K.1 Criar salas de consumo assistido nas zonas do país mais
afectadas pela toxicodependência.

2 33,3%

K.2
Maior investimento nos programas de redução de danos e
minimização de riscos: maior dotação orçamental; afectação de
mais meios técnicos e humanos.

3 50,0%

K.3 Alargar a rede nacional de Centros de Abrigo. 1 16,7%

Total 6 100%

Tabela 56. Comentários e Sugestões desagregados por áreas





5. Conclusão

Com o objectivo de melhorar continuamente a qualidade, abrangência e eficácia da

sua acção, o Instituto da Droga e Toxicodependência submeteu-se à avaliação das

entidades que partilham da sua missão social e que, portanto, têm como

responsabilidade ou preocupação a promoção da redução dos consumos lícitos e

ilícitos, e a diminuição das toxicodependências.

Os resultados desta avaliação são francamente motivadores. Numa perspectiva

global, cerca de 70% das entidades consultadas avaliam como positiva a actuação

do IDT, I.P. e, numa perspectiva longitudinal, apenas 2,9% consideram que a

qualidade da sua prestação tem evoluído negativamente.

Estes resultados concretizam-se no reconhecimento generalizado da relevância,

pertinência e utilidade da acção do IDT, I.P., nos vários níveis em que intervém. Na

hierarquização das necessidades de intervenção, no âmbito das suas cinco áreas de

missão, a Prevenção destaca-se como eixo de intervenção prioritária. Não

minimizando a importância da acção desenvolvida ao nível da Dissuasão,

Tratamento, Minimização de Riscos e Redução de Danos, e Reinserção Social, a

intensificação do combate precoce aos consumos de risco e às dependências é

transversal e consensualmente assumida como uma estratégia com resultados de

mais longo alcance.

Nota positiva atribui-se, também, à qualidade das respostas prestadas e à

competência técnica das equipas IDT, I.P., nos seus vários eixos de intervenção, e

ainda, à qualidade do atendimento, classificada como Boa na globalidade dos casos

em que há registo de contacto entre a instituição consultada e o IDT, I.P.. Nota

menos favorável suscita a avaliação do número de projectos desenvolvidos e do

número de pessoas abrangidas pelos mesmos. A percepção de insuficiência

assinalada a este nível traduz, por um lado, a relevância, pertinência e utilidade

reconhecida à missão do IDT, I.P. e, consequentemente, a necessidade de

prossecução da sua actividade, e, por outro lado, o desejo de maior participação no

desenho e operacionalização destes projectos por parte destas entidades. A maior

integração das instituições e poderes locais na programação e acção do IDT, I.P. é

percebida como via para uma resposta mais efectiva e eficaz, porque ajustada às

dinâmicas próprias da realidade local e com recursos e competências

complementares. Esta representação encontra eco na reivindicação de maior

articulação operacional com as várias entidades cuja actividade cruza o âmbito de

actuação do IDT, IP., e que registou significativa expressão no bloco de

participação facultativa.
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Conclusão



A consulta directa às entidades parceiras e às instituições e poderes locais permitiu,

ainda, diagnosticar as principais fragilidades ou lacunas do Instituto, facultando

algumas directrizes para um plano de optimização dos seus serviços. A pouca

notoriedade de algumas actividades que o Instituto vem desenvolvendo é,

claramente, a omissão mais pronunciada. Não deixa de ser significativo que cerca

de 44% das entidades consultadas não se tenham pronunciado quanto à evolução

da actuação e dos serviços do IDT, I.P. por, manifestamente, desconhecerem o

percurso do Instituto. Mais de metade da amostra admitiu desconhecer também o

sítio do IDT na internet, bem como as responsabilidades e atribuições recentemente

assumidas no campo da alcoologia, e é inferior a um terço a proporção de

instituições que conhece com alguma profundidade os relatórios e trabalhos de

investigação produzidos ou promovidos pelo Instituto. Estes dados motivam um

sublinhado à proposta, apresentada no quadro de sugestões, de maior investimento

na comunicação do Instituto com os seus diversos públicos. A pouca familiaridade

destas instituições com a actividade do IDT, I.P. motiva , ainda, a suposição de que

o desconhecimento dos serviços e respostas prestadas pelo Instituto poderá ser

mais pronunciado na população em geral o que, a confirmar-se, reforça a

necessidade de adopção de uma estratégia de visibilidade.

Considerando que o desconhecimento da sua existência e das suas respostas

inviabiliza, em certa medida, a consecução dos objectivos que presidem à acção do

IDT, I.P., a realização de um estudo homólogo junto da população em geral

permitiria, não só aferir o grau de visibilidade do Instituto junto do seu público

primário, mas também recolher dados e sugestões a partir de um outro prisma,

complementando o quadro de conclusões que o presente estudo facultou.

Por último, e atendendo ao facto de este grupo manifestar um padrão de resposta

em muitos aspectos divergente dos demais grupos consultados, seria também de

grande validade a realização de uma consulta às próprias estruturas do IDT, I.P.,

com recurso a uma abordagem mais direccionada para as instituições e para a

especificidade da relação que mantêm com o Instituto.
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ANEXO A.

Avaliação das necessidades de intervenção, no âmbito das áreas de

Gráfico 1. Avaliação das necessidades de intervenção, nas cinco áreas de missão do IDT, pelas
Autarquias Locais

intervenção do IDT, I.P., por instituição

Autarquias Locais

Anexo A - Áreas de Intervenção
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Gráfico 2. Avaliação das necessidades de intervenção, nas cinco áreas de missão do IDT, pelas
instituições de Educação/Ensino

Educação/ Ensino
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Gráfico 3. Avaliação das necessidades de intervenção, nas cinco áreas de missão do IDT, pelas
Estruturas e Parceiros do IDT
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Gráfico 4. Avaliação das necessidades de intervenção, nas cinco áreas de missão do IDT, pelas
Forças de Segurança
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Gráfico 5. Avaliação das necessidades de intervenção, nas cinco áreas de missão do IDT, pelas
IPSS
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Gráfico 6. Avaliação das necessidades de intervenção, nas cinco áreas de missão do IDT, pelas
instituições de Saúde
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Anexo B - Questionário

Avaliação que as Instituições fazem sobre
a actividade do IDT, I.P.

Nota Introdutória

No âmbito da consolidação de boas práticas, que têm vindo a ser implementadas

em todas as suas áreas de actividade, e a melhoria dos níveis de qualidade, o IDT,

I.P. está proceder a um pequeno inquérito, para avaliar a percepção que as

entidades têm da actuação do Instituto e o seu grau de satisfação em relação aos

serviços prestados e à qualidade do atendimento. Neste sentido, gostaríamos de

poder contar com a resposta da entidade que representa.

Este inquérito tem a duração aproximada de 6 minutos e deverá ser preenchido por

um dos responsáveis da instituição ou alguém delegado especificamente para esse

efeito.

1. A instituição que representa tem ou já teve algum tipo de colaboração
com as estruturas do IDT?

Tem Já teve Tem e já teve
no passado

Não (Passe, pf,
para a Q. 3)

a) A que nível? (pode indicar mais do que uma opção)

Serviços
Centrais

Serviços
Regionais

Serviços Locais

b) Quais as áreas relacionadas com a Toxicodependência em que a
Instituição desenvolve(eu) actividade(s): (pode indicar mais do que
uma opção)

Prevenção Reinserção social Investigação

Dissuasão Redução de danos Outra. Qual

Tratamento Formação
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2. Tem/teve no IDT, algum interlocutor a quem se dirigir em caso de
necessidade?

Sim Não Não sabe

a) Já teve necessidade de contactar com o IDT?

Sim Não (Passe, pf, para a Questão 3)

b) Quando tem necessidade de contactar com o IDT, para qualquer
esclarecimento, com que frequência utiliza cada um dos seguintes canais?

Nunca Algumas
vezes

Sempre

Telefone

Email

Correio Postal

Contacto presencial

Outro

c) Globalmente como avalia a articulação da Instituição com as
estruturas do IDT, em termos de:

Responda utilizando a seguinte escala: 1 - Muito Má, 2 - Má, 3- Razoável, 4 - Boa,
5 - Não sabeMuito Boa e 6 -

1 2 3 4 5 6

Disponibilidade dos interlocutores

Amabilidade e simpatia dos interlocutores

Capacidade técnica dos interlocutores

Clareza e rigor da informação prestada

Rapidez da resposta

Rapidez e eficiência na resolução das
questões/problemas
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3. Conhece o site do IDT na Internet em “www.idt.pt"?

Sim Não (Passe, pf, para a Questão 4)

a) Se sim, já o consultou em 2009?

Sim Não (Passe, pf, para

a Questão 4)
Não me lembro (Passe, pf,
para a Questão 4)

b) Como avalia o site em termos de:

Muito
Boa

Boa Nem Boa
nem Má Má Muito Má sabe

Não

Imagem

Muito
Fácil

Fácil Nem Fácil
nem Difícil

Difícil Muito
Difícil

Não
sabe

Facilidade
em encontrar
o que procura

Adequada
Mais do
que a

necessária

Estritamente
a necessária

Menos do
que a

necessária
Nenhuma

Não
sabe

Informação
que obteve,
face às suas
necessidades

4. Já ouviu falar nos Relatórios Anuais do IDT sobre a situação do país em
matéria de Droga e Toxicodependências?

Sim Não (Passe, pf, para a Questão 5)

a) Se sim, conhece esses relatórios?

Sim Não
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5. Já ouviu falar nos estudos sobre consumos de drogas na população
geral, nas escolas ou nas prisões que, periodicamente, o IDT desenvolve
ou encomenda a Universidades?

Sim Não (Passe, pf, para a Questão 6)

a) Se sim, conhece algum desses estudos?

Sim Não

6. Na área geográfica da Instituição, como avalia as necessidades de
intervenção em Toxicodependências nas seguintes áreas:

Totalmente
necessária

Bastante
necessária Necessária

Pouco
necessária Desnecessária

Não
sabe

Prevenção

Dissuasão

Tratamento

Redução
de danos

Reinserção
social

7. Na área geográfica da Instituição, conhece as actividades desenvolvidas
ou apoiadas pelo IDT, no âmbito das seguintes áreas de intervenção?

Sim Não

Prevenção

Dissuasão

Tratamento

Redução de danos

Reinserção social
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8. Para as áreas de intervenção em que respondeu "sim" na questão
anterior, indique por favor, como avalia a adequação das intervenções
disponíveis em termos de:

a) Número de actividades/projectos em cada área:

Demasiados Suficientes Insuficientes Nenhuns
Não
sabe

Prevenção

Dissuasão

Tratamento

Redução de
danos

Reinserção
social

b) Número de pessoas abrangidas por essas intervenções:

Demasiadas Suficientes Insuficientes Nenhumas
Não
sabe

Prevenção

Dissuasão

Tratamento

Redução de
danos

Reinserção
social



106

O IDT VISTO PELAS OUTRAS INSTITUIÇÕES

c) Qualidade das respostas, em cada área:

Muito
Boa

Boa Suficiente Má Não sabe

Prevenção

Dissuasão

Tratamento

Redução de danos

Reinserção social

d) Competência técnica das equipas:

Muito
Boa

Boa Suficiente Má Não sabe

Prevenção

Dissuasão

Tratamento

Redução de danos

Reinserção social

9. Globalmente, como avalia a actuação do IDT?

10. Globalmente, que ideia tem sobre a evolução dos Serviços do IDT?

Melhorou Manteve-se Piorou Não sabe

Muito Boa Boa Razoável Má Muito Má
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11. Já ouviu falar do “Plano Nacional para a Redução dos Problemas
Ligados ao Álcool”?

12. Sabia que o IDT passou a ter responsabilidade nas questões
relacionadas com os “problemas ligados ao álcool”?

13. Na sua opinião, o que é que o IDT deveria ter feito e ainda não fez?

14. Indique, por favor, o tipo de instituição

Estabelecimento de
Ensino Superior

Junta de Freguesia Força de
Segurança

Comunidade
Terapêutica

Equipa de
Prevenção

Centro de Saúde/
Extensão de Saúde

IPSS Equipa de Rua Hospital

Equipa de
Tratamento

Unidade de
Desabituação

Centro de Dia Farmácia Outra. Qual?

15. Indique, por favor, o distrito:

Muito obrigado pela sua colaboração

Câmara Municipal CRI

Escola

CDT

Sim

Sim

Não

Não
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