
ESTUDO I – Os jovens internados em Centros Educativos: 
caraterísticas, práticas criminais e comportamentos aditivos

Inquérito sobre comportamentos 
aditivos em jovens internados em 

Centros Educativos

1

Fevereiro, 2016

Carla Ribeiro
Catarina Guerreiro
Liliana Ferreira
Ludmila Carapinha



2

Objetivos do projeto:

OBJ1: Caraterizar os comportamentos aditivos 
(bebidas alcoólicas, drogas e jogo) na 
população de jovens a cumprirem medida 
educativa nos Centros Educativos 

OBJ2: Identificar perfis de associação entre 
comportamentos aditivos e tipos de crime 
cometido

OBJ3: Identificar fatores associados a padrões de 
comportamentos aditivos e crimes cometidos

Metodologia:
Estudo misto: 

142 inquéritos (quantitativo)
+

12 entrevistas (qualitativo)

ESTUDO I: Os jovens 
internados em Centros 
Educativos: características, 
práticas criminais e 
comportamentos aditivos
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OBJ1: Caraterizar os jovens em geral quanto 
a variáveis que se relacionam com o 
uso/abuso de drogas e álcool e 
envolvimento em crimes

OBJ2: Caraterizar o envolvimento em 
práticas criminais 

OBJ3: Caraterizar os comportamentos 
aditivos (bebidas alcoólicas, drogas e jogo)

OBJ4: Explorar a relação entre variáveis 
caraterizadoras do consumo de substâncias 
psicoativas e envolvimento em crimes

Q1. Em que medida os jovens reúnem caraterísticas que 
têm sido associadas a um maior risco de uso/abuso de 
drogas e álcool e envolvimento em crimes e como é que 
estas caraterísticas se associam entre si?

Q2. Como se caraterizam as práticas criminais dos jovens?

Q3. Como se caracteriza o consumo de bebidas alcoólicas 
e de drogas?

Q4. Como se caraterizam os seus comportamentos de 
jogo?

Q5.Que relações se podem estabelecer entre alguns 
indicadores caraterizadores do consumo de substâncias 
psicoativas e de práticas criminais?

Objetivos

Questões de pesquisa

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij4KaUve3KAhUGfhoKHUcTC-YQjRwIBw&url=https://olharesacidentais.wordpress.com/tag/ponto-de-interrogacao/&psig=AFQjCNHEmQeUDgN7UBeoD4BLJgQz2k5u4w&ust=1455203360306592
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Centros Educativos: A SA F
Santo António √ √ √

Mondego √

Olivais √ √ √

Navarro de Paiva √ √

Padre António Oliveira √

Bela Vista √ √

Regime

Enquadramento….

Lei Tutelar Educativa:

Crimes cometidos  entre os 
12 e os 16 anos: medida 
tutelar educativa 
(institucional/não institucional)
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Enquadramento…. 142 participantes

89% rapazes

14 anos 20 anos

74%
16-18 anos

 

Legenda 

0,0 
0,1 - 1,5 
1,6 - 4,4 
4,5 - 62,8 

Beja 

0 

Évora 

0,7 

Faro 

5,1 

Viseu 

2,2 Guarda 
0 

Bragança 

0 

Portalegre 

0 

Braga 
4,4 

Porto 
8,8 

Santarém 

0,7 

Setúbal 

4,4 

Leiria 

2,9 

Vila Real 

0 

Coimbra 
0,7 

Aveiro 

2,9 

Castelo Branco 

0 

Lisboa 

62,8 

Viana do Castelo 
1,5 

Mais de metade 
reside no distrito 
de Lisboa

Concelhos: 
Lisboa (22%) 
Sintra (9%) 
Amadora (9%) 
VF Xira (6%) 
Loures (5%)

n=140

Quase 1/3 não 
vive em 
alojamento 
familiar clássico



Resultados do estudo:

I. Criminalidade

II. Consumos de substâncias psicoativas e práticas de jogo

III. Criminalidade e consumos de substâncias psicoativas

IV. Caraterização dos jovens: fatores de risco
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Um terço dos jovens (34%) 
estão pela 2ª vez no CE

Metade (55%) estão pela 1ª 
vez no CE

Cumprimento de medidas em CE

Duração das medidas

18 meses (28%)

24 meses (23%)

12 meses (14%)

Tempo já cumprido

1 a 6 meses (24%)

7 a 12 meses (27%)

13 a 18 meses (28%)
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Crimes relacionados com a medida atual (%)

n=139

Mais crimes reportados

Estatísticas oficiais:



10

Idade de início dos crimes relacionados com a medida atual (%)
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Companhia na prática de crimes

67%  com 
amigos

(apenas ou c/ 
família/conhecidos)

10% com 
família 

(apenas ou c/ 
amigos/conhecidos)

n=137

16% sempre sozinhos

31% sempre acompanhados

53% acompanhados ou sozinhos
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Motivos para cometer os crimes que levaram à medida de internamento (%)

n=138

Tipos de crimes e 
motivos

Ofensa à 
integridade física

Roubo/furto

Ameaça/Coação*

Adrenalina

Consumos

Aquisição

*necessidade de ter coisas de que gosta

teste do χ2 significativo 
para  α=5%

Aquisição: 66%

Adrenalina: 
41%

CONSUMOS: 
33%
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Consumos antes do internamento: experimentação, recente, atual (%)

Consumo de bebidas alcoólicas, por idade (%)

Consumo de substâncias ilícitas 
ao longo da vida, por idade (%)

Fonte: Estudo sobre o Consumo de Álcool, 
Tabaco e Drogas (2011) 

n=135 -141

 Longo da Vida Últimos 12 meses Últimos 30 dias 
Idade Ens. Regular C. Educativo Ens. Regular C. Educativo (1) Ens. Regular C. Educativo (2) 

14 54,6 83,3 45,2 50,0 25,1 33,3 

15 72,1 90,9 62,5 81,8 39,7 70,0 

16 82,2 91,7 75,8 79,2 53,1 68,2 

17 88,1 91,1 82,4 88,6 60,3 78,6 

18 90,6 97,2 86,3 83,3 70,1 68,6 

 (1) 12M antes do internamento; (2) 30D antes do internamento
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Consumos antes do internamento: tipos de BA ingeridas (%)

n=134 -141

Idades mais comuns da 1ª experiência com BA (n=125): 12, 13, 14 anos (51%)

Frequência 
30D antes do 
internamento:

1 a 9 dias/mês 
por tipo de BA
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Consumos antes do internamento: tipos de SI consumidas (%)

n=140 -141
n (Outras SI)=111

Outros estimulantes : Ecstasy (20%/14%/7%), Anfetaminas (16%/11%/6%), Outros estimulantes (19%/9%/5%)

Alucinogénios: LSD (16%/7%/3%), Cogumelos alucinogénios (15%/7%/4%), Outros alucinogénios (4%/2%/1%)

Cocaínas: Cloridrato de cocaína (18%/13%/7%), base/crack (7%/4%/4%), Outra cocaína (4%/2%/0,7%)

Opiáceos: Heroína (7%/4%/3%), Metadona/Buprenorfina np (3%/1%/1%), Outro opiáceo (3%/1%/0,7%)

Idades mais 
comuns da 1ª 
experiência 
com SI (n=113): 
12, 13, 14 anos 
(57%)

Cannabis 
mais cedo

46%:
20 dias 
ou mais

Outras SI: muito variável 
mas para quase todas 
há 1-5 jovens com 
consumos em 20 dias ou 
mais

Frequência 
30D antes do 
internamento:
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Consumos de maior nocividade

Ao longo da vida

•15% coma alcoólico antes do internamento
(2 jovens durante o internamento, fora do CE)

•6 jovens já injetaram

•1 jovem já teve uma overdose

•62% policonsumo habitual (BA e cannabis; mistura de BA)

N
os

 3
0 

di
as

 a
nt

es
 d

o 
in

te
rn

am
en

to

• 46% consumiram cannabis 
diariamente/quase diariamente

• 53% beberam até ficarem “alegres”

• 45% beberam de forma “binge”

• 29% embriagaram-se
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Consumos: antes e durante o internamento (%)

n= 135-142 

Antes do Internamento Durante o Internamento

19

34

36

23

26

37

20 40 60 80 100

Últimos 30 Dias

Últimos 12 Meses

Alguma Vez

Substâncias Ilícitas

68

80

72

82

20406080100

1

2

3

Bebidas Alcoólicas

Prisões (2014)
SI atual 
reclusão=30%

Fonte: INCAMP
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Consumos: durante o internamento(%)

Alguma vez Últimos 12M Últimos 30D n= 132 -142 

Dentro do CE: Cannabis + Qualquer BA

Frequência 
Últimos 30D:

1 a 3 dias/mês 
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Jogo eletrónico s/ dinheiro últimos 12M

GTA, Minecraft, Jogos clássicos de arcada, de tabuleiro 
ou digitais, jogos Demo, FPS/TPS, MMORPG, RTS, outros

83%

Frequência jogo1º F2º F
3º F

RTS: diário/quase diário
GTA: 1 vez/semana ou menos; 
diário/quase diário
Outros: 1 vez/semana ou menos

n= 132  

Tipos de jogo praticado (%)
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Jogo a dinheiro últimos 12M

Cartas ou dados, lotarias, slot machines, apostas, 
outros

33%

Tipos de jogo praticado (%)

Frequência jogo

Todos: 1 vez/semana ou menos

Cartas ou dados: mais frequente
n= 127-134  

28% online
28% offline
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S/ Informação

100€ ou mais

50€ a 99€

10€ a 49€

1€ a 9€

Menos de 1€

S/ Informação

100€ ou mais
50€ a 99€

10€ a 49€

1€ a 9€

Menos de 1€

Quantias envolvidas no jogo a dinheiro (%)

Quando joga: Quando joga

- 67% não jogaram últimos 12M -

n= 123  

24% dos 
jogadores

32% dos 
jogadores
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Tempo passado a jogar jogos eletrónicos últimos 12M
Jogos eletrónicos s/ dinheiro + jogo a dinheiro online

Dentro ou fora do 
Centro Educativo

Dentro: 
• Sobretudo <1h (s/ diferença semana/fim-de-semana)

• Quando jogam 1h ou mais: máx. de 6h/semana; 7h fim-

de-semana 

Num dia típico em que joguem:

Fora: 
• Sobretudo 1h ou mais (s/ diferença semana/fim-de-

semana)

• Quando jogam 1h ou mais: máx. de 48h/semana; 72h 

fim-de-semana 
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Motivos para jogar – qualquer jogo (%)

Jogo a dinheiro
vs

Jogo eletrónico s/ dinheiro

Única diferença 
significativa nos motivos: 

dinheiro

teste do χ2 significativo 
para  α=5%

n= 118  
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58% alteraram o tipo de 
jogos praticados

Alterações nas práticas de jogo com o internamento (%)

69% alteraram o 
tempo passado a 

jogarMenos tempo livre (33%)
S/ acesso a jogos que gosta (27%)

Mais tempo livre (8%)
n= 127  

n= 122  
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Práticas de jogo e consumos de substâncias psicoativas últimos 12M* (%)

Jogo a dinheiro 
associado a

consumo de SI

teste do χ2 significativo 
para  α=5%

n= 119  

*Sub Psic: últimos 12M no internamento; Jogo: Últimos 12M
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II. Consumos de substâncias psicoativas e práticas de jogo

Problemas relacionados com práticas de jogo e/ou com consumos de substâncias 
psicoativas (%)

71% já tiveram problemas

n= 127  

56% com SI (64% consumidores LV)

53% com BA (56% consumidores LV)

21% com Jogo

Problemas graves de rendimento na escola/trabalho; problemas financeiros graves; problemas 
graves de saúde; envolvimento em atos de violência; problemas de comportamento em casa; outros

Por problema

n= 125-135  

53

22

41

4

22

3

3

56

30

42

7

29

2

3

21

8

13

4

5

1

1

0 10 20 30 40 50 60

Qualquer problema

Pb. graves de rendimento na escola/trabalho

Envolvimento em atos de violência

Pb. financeiros graves

Pb. comportamento em casa

Pb. graves de saúde

Outros problemas

Jogo

Substâncias ilícitas

Bebidas alcoólicas

n= 125-135  
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Problemas com o 
consumo de BA

Idade de início do consumo 
de BA

Consumos nocivos de BA* 
(beber até ficar “alegre”, 

“binge”, embriaguez)

Policonsumo*

Problemas com o 
consumo de SI

Idade de início do consumo 
de SI

Outros consumos de SI* 
(cannabis + outras SI)

Policonsumo*

Problemas com o jogo

Jogo a dinheiro* 
(online/offline)

Jogos de cartas ou dados*
(online/offline)

Lotarias online*
*teste do χ2 significativo 

para  α=5%



29

Resultados do estudo:

I. Criminalidade

II. Consumos de substâncias psicoativas e práticas de jogo

III. Criminalidade e consumos de substâncias psicoativas

IV. Caraterização dos jovens: fatores de risco
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Idade de início dos consumos 
(BA, SI) acompanha idade de 
início dos crimes

Consumos de SI e precocidade do crime (%)

Início mais 
precoce do 

crime
= 

> % Cons. SI

teste do χ2 significativo para  α=5%

Consumos e crime respeitante a 
estupefacientes (%)

• Problemas com BA
• Início precoce do consumo de SI, 

experimentação e consumo recente de SI 
• Consumos de cannabis e outras SI

mais comuns 
nos jovens que cometeram estes crimes
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Crimes sob o efeito de substâncias psicoativas (%)
65% cometeram pelo menos alguns 

crimes sob o efeito de BA e/ou SI, 

sobretudo SI

Prisões:  - 28% sob efeito de BA
(2014) - 42% sob efeito de SI

Alguns crimes sob o 
efeito de BA/SI

Nenhum crime sob o 
efeito de BA/SI

Crime respeitante a 
estupefacientes ++ (87%)

Roubo +

Ofensa à integridade física +

Ameaça ou coação +

Crime respeitante a 
estupefacientes – (10%)

Roubo -

Ofensa à integridade física -

Ameaça ou coação -

Furto: não 
há 

diferenças

teste do χ2 significativo para  α=5%

33% 
cometeram 

crimes 
devido ao 
consumo

24% p/ comprar 
drogas/álcool

Prisões: 22% para obter 
dinheiro para consumo de 

drogas (principal)

19% porque está sob o efeito

Fonte: INCAMP

Fonte: INCAMP
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Comunidade

Pares

Escola

Família
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64% já mudaram pelo menos uma vez de casa: 42% 
três ou mais vezes

56% já recorreram a substâncias psicoativas para 
lidar com situações difíceis na sua vida: 22% fazem, 
em média, isto, 13% quase sempre

55% consideram que o consumo esporádico de 
cannabis não traz grandes problemas. 43% têm esta 
opinião quanto ao consumo regular.

Desvalorização  do risco da cannabis face ao de 
outras substâncias ilícitas e lícitas: metade discorda 
que o consumo de cannabis seja mais prejudicial 
que o de álcool ou tabaco.

Otimistas em relação ao futuro
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Família

35% viveram a maior parte do tempo apenas com a mãe 
(s/ pai/padrasto). 35% com o pai e mãe. 16% sem pais.

MOPS: 
controlo excessivo, 
abuso e
indiferença

Representação dos jovens:
controlo excessivo + presente
Pai e mãe igualmente controladores
Pai mais abusivo e indiferente

Dificuldades 
económicas Discussões

Desemprego

Comuns mas pouco 
frequentes

Problemas
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Família Familiares próximos como modelo de CAD e práticas criminais

28% com familiares que costumam ou costumavam embriagar-se

25% com familiares que costumam ou costumavam consumir SI

Quase todos consideram que os familiares 
desaprovam o eventual consumo de SI que 

não cannabis.  

Um quarto consideram que estes concordam com o eventual
consumo de cannabis, 21% com embriaguez.

60% com familiares que já tiveram problemas com a justiça

64% com familiares que desaprovam o seu envolvimento em 
crimes
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Escola
95% costumavam faltar às aulas. 86% já tinham sido suspensos/expulsos

Há quanto tempo não ia à escola antes do internamento (%)

Utilidade da escola (%)

n= 138  
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Escola

Motivos para não gostar da escola (%)

30% gostavam da escola antes do internamento

57% gostam da escola frequentada atualmente

Transversal

Antes 1º

Depois 1º
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Pares O que costuma fazer quando está com amigos, fora do CE
Consumir BA, embriagar-se, fumar cannabis, consumir outras  SI, brigas, destruição 
de propriedade, roubo, obrigar outros miúdos a entregarem coisas

Análise de Clusters (%)

n= 126  

37% fumam sempre 
cannabis quando estão 
com os amigos

Amigos:
• Presentes na 1ª experiência com BA (52%)

•Companhia na prática de crimes (67%)

•Motivo para cometer crime: fiz o que os meus amigos costumavam fazer (11%)

•Familiares próximos que 
costumam/costumavam embriagar-se, 
consumir SI

•Familiares próximos com atitude favorável ao 
consumo de cannabis

•Dificuldades económicas e discussões mais 
frequentes
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Comunidade Ideias sobre a zona onde vive
Apreciação geral, entreajuda, intervenção em caso de: danificação do bairro, 
briga, faltas às aulas, embriaguez

Análise de Clusters (%)

n= 133  

A maioria considera que 
É um bom sítio para viver

Metade considera que 
As pessoas ajudam-se umas 
às outras

A maioria considera que 
Se estragarem alguma 
coisa do bairro, alguém 
chama a atenção
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Comunidade Acesso a SI num período de 24h

Análise de Clusters (%)

n= 79  

Perceção da facilidade de acesso 
superior à dos jovens em geral 
(Eurobarómetro 2014)

Sobretudo cannabis

Grupo mais desviante: maior facilidade de acesso



SICAD
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

Avenida da República n.º 61 - do 1º ao 3º e do 7ºao 9º
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T. 211 119 000 - F. 211 112 795 
sicad@sicad.min-saude.pt – www.sicad.pt

Obrigada pela V. atenção
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