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Sumário Executivo 

O Inquérito sobre Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos é 

um projeto do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências - 

SICAD, desenvolvido em parceria com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, com 

o objetivo de atualizar o conhecimento sobre os comportamentos aditivos destes jovens, sua 

relação com a criminalidade e identificação de fatores subjacentes. O estudo que se apresenta 

inscreve-se neste projeto e tem como objetivos específicos: 

Objetivos 

 Caracterizar os jovens em geral quanto a variáveis que se relacionam com o uso/abuso 

de drogas e álcool e envolvimento em crimes;  

 Caracterizar o envolvimento em práticas criminais;  

 Caracterizar os comportamentos aditivos (bebidas alcoólicas, drogas e jogo);  

 Explorar a relação entre variáveis caracterizadoras do consumo de substâncias 

psicoativas e envolvimento em crimes. 

Metodologia 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, aplicado à população de jovens presentes 

nos 6 Centros Educativos do país, em junho de 2015, através de um questionário de 

autopreenchimento, tendo participado 142 jovens (93% da população). Sobre os dados 

recolhidos procedeu-se a uma análise descritiva e estatística bivariada. 

Resultados 

1. Consumo de substâncias psicoativas 

 Os jovens internados nos Centros Educativos apresentam prevalências de consumo de 

bebidas alcoólicas e de substâncias ilícitas, bem como padrões de consumo nocivo, 

superiores às dos jovens que frequentam o ensino regular público.  

 93% já experimentaram bebidas alcoólicas e 89% já consumiram substâncias ilícitas. Nos 

12 meses anteriores ao internamento, 82% consumiram bebidas alcoólicas e 80% 

substâncias ilícitas. Por sua vez, nos 30 dias anteriores, 72% consumiram bebidas 

alcoólicas e 68% substâncias ilícitas. 

 Independentemente do período temporal, os tipos de bebidas alcoólicas ingeridas por 

mais jovens são as espirituosas e a cerveja, destacando-se, a este nível, a cannabis, 

entre as substâncias ilícitas. Por exemplo, nos 12 meses antes do internamento, 74% 

beberam espirituosas, 66% beberam cerveja e 79% consumiram cannabis. 
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 A seguir à cannabis, o grupo de substâncias/consumos ilícitos referido por mais jovens é 

o dos estimulantes que não a cocaína (anfetaminas, ecstasy e outros): 22% consumiram 

nos 12 meses antes e 13% nos 30 dias antes do internamento, sendo os opiáceos, os 

hipnóticos/sedativos não prescritos e os esteroides anabolizantes mencionados apenas 

marginalmente. 

 Quanto às substâncias psicoativas mais comuns, de uma forma geral, estes jovens não 

diferem dos do ensino regular público. Contudo, as prevalências de consumo são 

superiores, sobretudo da cannabis, com uma prevalência semelhante à do consumo de 

bebidas alcoólicas. 

 Pelo menos metade dos jovens apresentava, nos 30 dias anteriores ao internamento, 

padrões de consumo de risco acrescido: consumo diário/quase diário de cannabis 

(46%), beber até ficar “alegre” (53%), consumo “binge” (45%) e embriaguez (29%). 62% 

consomem habitualmente (sem referência a um período temporal específico) mais do 

que uma substância na mesma ocasião, sobretudo bebidas alcoólicas e cannabis.  

 53% dos jovens já tiveram problemas relacionados com o seu consumo de bebidas 

alcoólicas e 56% com o seu consumo de substâncias ilícitas (24% com ambos), 

sobretudo o envolvimento em atos de violência (42% devido a substâncias ilícitas e 41% 

a bebidas alcoólicas), seguido dos problemas graves de rendimento na escola/trabalho 

(30% devido a substâncias ilícitas e 22% a bebidas alcoólicas) e dos problemas de 

comportamento em casa (29% devido a substâncias ilícitas e 22% a bebidas alcoólicas). 

Em ambos os casos, estes estão relacionados com padrões de consumo mais nocivos.  

 37% dos jovens declaram que já consumiram pelo menos uma vez uma bebida 

alcoólica após o início do internamento e 36% que já consumiram substância ilícitas. 

Como, durante o internamento, alguns jovens têm autorização de saída para o exterior 

do Centro Educativo, para o fim de semana, férias ou frequência de escola/estágios, 

importou diferenciar as prevalências de consumo dentro e fora deste: 34% já haviam 

consumido bebidas alcoólicas fora do Centro Educativo, 10% dentro. Por sua vez, 26% já 

haviam consumido substâncias ilícitas fora do Centro Educativo e 23% dentro. 

 Quanto a consumo mais recente, 32% dos jovens tomaram bebidas alcoólicas nos 

últimos 12 meses no internamento (27% fora, 10% dentro) e 34% consumiram substâncias 

ilícitas (25% fora e 22% dentro). Nos últimos 30 dias, 23% tomaram bebidas alcoólicas (7% 

dentro) e 19% consumiram ilícitas (13% dentro). Neste período, estes consumos foram 

realizados essencialmente de forma ocasional, isto é, 1 a 3 dias no mês.  

 Durante o internamento, a cerveja e as espirituosas mantêm-se como as principais 

bebidas alcoólicas ingeridas, cingindo-se o consumo de ilícitas quase exclusivamente 

ao de cannabis. 

 É de ressaltar a importante redução dos consumos com o início do internamento, em 

que 2 em cada 3 jovens que consumiam bebidas alcoólicas nos 12 meses anteriores 

deixaram de o fazer após o início do internamento, o que sucede também a mais de 

metade dos jovens que consumiam substâncias ilícitas neste período. 

2. Práticas de jogo 

 Nos últimos 12 meses, 83% dos jovens jogaram jogos eletrónicos (em computador, 

consolas, tablets, smartphones,..), sem dinheiro envolvido, sobretudo os jogos de 
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estratégia em tempo real, o Grand Theft Auto e os jogos de tiro na primeira ou terceira 

pessoa, sendo, também estes, os seus jogos favoritos. 

 58% dos jovens alteraram o tipo de jogos praticados após o início do internamento 

(sobretudo por não terem disponíveis os jogos de que gostam) e 55% passaram a jogar 

durante menos tempo. Nos Centros Educativos é permitida a prática deste tipo de jogo, 

mediante o cumprimento de objetivos pedagógicos e em horários restritos.  

 Nos últimos 12 meses, 33% dos jovens jogaram a dinheiro (28% em modo online, 28% em 

modo offline), não sendo esta prática permitida no Centro Educativo. Os jogos 

praticados por mais jovens são os de cartas ou dados (20% online, 19% offline) e as 

lotarias (12% online, 12% offline). Por sua vez, os praticados com mais frequência são os 

de cartas ou dados e os de apostas, sendo de notar que, de uma forma geral, está em 

causa uma frequência de jogo igual ou inferior a uma vez por semana. 

 Num dia típico de jogo, os jovens usualmente jogam jogos eletrónicos durante um 

período inferior a 1 hora no Centro Educativo e cerca de 3 horas fora deste. No quadro 

do jogo a dinheiro, num dia típico de jogo, as quantias envolvidas são usualmente 

inferiores a 10€. 

 20% dos jovens já tiveram problemas relacionados com o jogo, sobretudo o 

envolvimento em atos de violência (13%). Os problemas são mais comuns nos jogadores 

a dinheiro, independentemente do modo online/offline. 

3. Consumos de substâncias psicoativas e crimes que conduziram à medida de internamento 

 Os principais crimes pelos quais os jovens estão a cumprir medida são o roubo, o furto e 

a ofensa à integridade física. 28% declaram o envolvimento em crimes respeitantes a 

estupefacientes, provavelmente reportando crimes pelos quais não estão a cumprir 

medida. 

 A idade de início do consumo de bebidas alcoólicas e do consumo de substâncias 

ilícitas evolui a par da idade de início da prática dos crimes. 

  65% dos jovens cometeram pelo menos parte dos crimes sob o efeito de bebidas 

alcoólicas ou de substâncias ilícitas: 34% estiveram por vezes sob o efeito de bebidas 

alcoólicas, 8% sempre e 45% estiveram por vezes sob o efeito de substâncias ilícitas, 15% 

sempre. 

 66% dos jovens declaram que cometeram os crimes para obtenção de dinheiro ou 

bens, 40% pela diversão/adrenalina e 33% por motivações ligadas ao consumo de 

substâncias psicoativas (24% para comprar drogas/álcool, 19% porque estavam sob o 

efeito de drogas/álcool, 4% porque estavam a ressacar). 

4. Caracterização dos jovens quanto a fatores de risco para o uso/abuso de álcool e 

substâncias ilícitas e criminalidade 

 Estes jovens experienciaram um conjunto de ruturas/transições na sua vida, 

possivelmente mais que os jovens em geral, considerando alterações na estrutura 

familiar (apenas um terço viveu sempre com ambos os progenitores), mudanças de 

casa (42% mudaram 3 ou mais vezes de casa) e mudanças de escola (metade ou mais 

dos jovens frequentaram mais escolas do que o expectável para o seu grau de 

escolaridade). 
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 Antes do internamento, os jovens frequentavam anos de escolaridade inferiores ao 

previsível para a sua idade, 95% costumavam faltar às aulas, 86% já tinham sido 

suspensos ou expulsos, 16% consideravam que a escola não tinha utilidade e 70% não 

gostavam da escola. 

 56% dos jovens mencionam o recurso a substâncias psicoativas como forma de lidarem 

com situações difíceis na sua vida. 

 28% identificam um ou mais familiares próximos que costumam ou costumavam embriagar-

se, 25% que costumam ou costumavam consumir drogas e 8% com problemas relacionados 

com o jogo. 

 24% consideram que os seus familiares próximos aceitam o seu eventual consumo de 

cannabis e 21% que aceitam eventuais consumos nocivos de bebidas alcoólicas 

(embriaguez). O nível de aprovação percebida quanto a outras substâncias ilícitas é 

inferior.  

 Estes jovens desvalorizam mais o risco associado ao consumo de cannabis que os jovens 

em geral: metade considera que, desde que consumida poucas vezes, a cannabis não 

traz grandes problemas. 

 76% dos jovens consomem cannabis quando estão com amigos, sendo que 37% o 

fazem sempre que estão com estes. Por sua vez, 21% referem que, quando estão com 

amigos, frequentemente roubam e 11% fazem-no sempre. 

 A sua facilidade de acesso (percebida) a substâncias ilícitas é superior à dos jovens em 

geral. Em particular, 71% consideram muito fácil obter cannabis num período de 24 

horas.  

5. Os jovens e o Centro Educativo 

 Praticamente todos os jovens frequentam um Curso de Educação e Formação de 

Adultos no Centro Educativo. Mais de metade (57%) gosta da escola frequentada 

atualmente, enquanto apenas 30% gostavam da escola que frequentavam antes de 

entrarem no Centro Educativo. 

 Com efeito, no quadro das funções atribuídas à escola, enquanto 16% consideravam 

que a escola frequentada antes não tinha qualquer utilidade, é de 5% a percentagem 

de jovens que tem essa opinião relativamente à escola frequentada atualmente. Em 

comparação (escola frequentada antes vs escola frequentada no Centro Educativo), a 

escola frequentada no Centro Educativo é perspetivada por mais jovens como servindo 

para aprender (65%) e/ou para virem a ter um emprego de que gostem ou em que 

ganhem bem (70%) e por menos jovens como servindo para conviver (21%). 

 Mais de metade dos jovens pretende mudar o seu estilo de vida quanto a práticas 

criminais, consumos e práticas de jogo após o internamento: 85% perspetivam mudar o 

estilo de vida quanto à prática de crimes, 75% quanto ao consumo de bebidas 

alcoólicas, 67% quanto ao consumo de substâncias ilícitas e 66% quanto a práticas de 

jogo. 
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Executive Summary 

Young Offenders in Custody:  

Characteristics, criminal practices and addictive behaviours 
 

 

 

The Survey on Addictive Behaviours in Young People in Custody is a Program of the General-

Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies – SICAD, developed in 

partnership with the General-Directorate of Reintegration and Prison Services, with the aim to 

update the knowledge about addictive behaviours in this population, their relation with 

criminality and identification of risk factors. The present study, with more specific aims, is 

integrated in this Program.   

 

Aims 

 To describe these young offenders in terms of specific aspects usually reported as being 

related with drugs and alcohol use/abuse and crime; 

 To describe their crime career; 

 To describe their patterns of addictive behaviours (alcohol, drugs, gaming and 

gambling); 

 To explore the relation between psychoactive substance use and crime. 

 

Methodology 

It is a cross-sectional study, focused on the total population of young people in custody, at 

place in the 6 Custodial Facilities for young offenders of Portugal, in June 2015, through a self-

report questionnaire, with the participation of 142 young offenders (93% of the population). 

Descriptive and bivariate statistics were produced. 

 



Os Jovens nos Centros Educativos - estudo dos comportamentos aditivos 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

8 

Results 

1. Psichoactive Substance Use 

 The prevalence of alcohol and drugs use, and, also, the prevalence of riskier uses of 

these substances, is higher in this population than in young people with the same age, in 

public educational schools in Portugal. 

  93% already experimented alcohol and 89% already experimented drugs. In the 12 

months before custody, 82% drinked alcohol and 80% used drugs. Further, in the 30 days 

before custody, 72% drinked alcohol and 68% used drugs. 

 Whatever the temporal period, the types of alcohol beverages drinked by more young 

people were spirits and beer, and, cannabis, concerning drugs. For instance, in the 12 

months before custody, 74% drinked spirits, 66% beer and 79% used cannabis. 

 After cannabis, the group of drugs more reported as being used, was the one of 

stimulants other than cocaine (amphetamines, ecstasy, others): 22% used it in the 12 

months before custody and 13% in the 30 days before. Opiates, misused 

hypnotic/sedatives and anabolic steroids were the types of illicit uses less reported. 

 Concerning the more common psychoactive substances, generally speaking, young 

offenders don’t differ from young people with the same age at public schools. However, 

in young offenders, prevalence’s are higher, especially about cannabis, which 

prevalence is at the same level of alcohol drinking. 

 At least half of young offenders had riskier patterns of substance use in the 30 days 

before custody: daily/almost daily cannabis use (46%), drinking until inebriation (53%), 

binge drinking (45%) and drunkenness (29%). Also, 62% usually (without reference to a 

specific temporal period) use more than one substance in the same occasion, especially 

alcohol and cannabis. 

 53% already had problems related with alcohol drinking, 56% related with drug use (24% 

with both), mainly violent acts (42% related with drug use, 41% with alcohol drinking), 

followed by serious problems in school/work productivity (30% related with drug use, 22% 

with alcohol drinking) and by behavioral problems at home (29% related with drug use, 

22% with alcohol drinking). In both cases, these were related with riskier patterns of 

substance use. 

 37% reported having drinked, at least once, alcohol beverages in custody and 36% 

having used drugs. As some young offenders in custody have authorization to leave the 

Custodial Facilities for weekends/vacations at home and/or to go to school/training 

outside these Facilities, they were asked about substance use inside and outside the 

Facilities: after the beginning of custody, 34% already drinked alcohol outside, 10% 

drinked inside. 26% already used drugs outside, 23% inside. 

 Concerning more recent substance use, 32% drinked alcohol in the last 12 months in 

custody (27% outside, 10% inside) and 34% used drugs (25% outside and 22% inside). In 

the last 30 days in custody, 23% drinked alcohol (7% inside) and 19% used drugs (13% 

inside). In this timetable, the frequency of use of alcohol/drugs was occasional (1 to 3 

days/month). 
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 In custody, the main types of alcohol beverages drinked are spirits and beer, being 

cannabis almost the unique drug used. 

 In this context, it is important to emphasize the reduction of substance use with custody: 2 

in every 3 young offenders that drinked alcohol in the 12 months before custody stopped 

drinking with the beginning of custody, situation that is applied to half of drug users in the 

same period. 

 

2. Gaming and gambling 

 In the last 12 months, 83% of young offenders played electronic games (in computer, 

tablets, smarphones…), without money involved, especially Real Time Strategy games, 

Grand Theft Auto and First/Third Person Shooter games, being these the favorite games. 

 58% changed, with custody, the types of games played (mostly for not being available 

the preferred games) and 56% started playing during less time. In Custodial Facilities, the 

practice of this gaming is allowed in line with the attainment of educational goals and in 

a specific schedule. 

 In the last 12 months, 33% gambled (28% online and 28% offline). Gambling is not 

authorized inside Custodial Facilities. The types of games gambled by more young 

people were cards for money/dice games (20% online, 19% offline) and lotteries (12% 

online, 12% offline). The games played more frequently were cards for money/dice 

games and betting. Usually, these young people gambled once or less per week. 

 In a typical day, young offenders play electronic games without money involved and/or 

gamble online usually for less than 1 hour inside the Custodial Facilities and about 3 hours 

outside.  

 In a typical day of gambling, young offenders usually spend less than 10€. 

 20% already had problems with game playing, especially involvement in violent acts 

(13%). Problems were more common in gamblers (online/offline). 

 

3. Psychoactive substance use and crimes related with current custody 

 The main types of crimes by which these young offenders were in custody were theft and 

assault. 28% also reported crimes related with drugs (excluding drug use, which is not a 

crime in Portugal), probably reporting more crimes than the ones related with the current 

custody. 

 The age of first experiences with alcohol and drugs increases with the age of the first 

commitment of crimes. 

 65% committed, at least part of the crimes, under the influence of alcohol and/or drugs: 

34% sometimes under the influence of alcohol, 8% always, and 45% sometimes under the 

influence of drugs, 15% always.  

 66% reported having committed crimes in order to obtain money or goods, 40% for the 

fun/adrenaline and 33% for motivations related with substance use (24% to be able to 

buy drugs/alcohol, 19% because were under the influence, 4% because were with a 

hangover). 
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4. Description of young offenders risk factors towards alcohol and drugs use/abuse and 

criminality 

 This population has experienced a series of transitions/disruptions in life, possibly more 

than young people in general, considering, for instance, changes in the family structure 

(only one third always lived with both parents), house changes (42% changed house 3 or 

more times) and changes in schools (half or more studied in more schools than it was 

expected for their school grade). 

 These young people reported that, before custody, were in school grades inferior to 

what was expected for their age, 95% usually skipped classes, 86% already had been 

suspended or expelled from school, 16% that school had no use and 70% didn’t like 

school.   

 56% mentioned psychoactive substance use as a way to deal with difficult situations in 

life. 

 28% reported that one or more members of their close family usually get/got drunken, 

25% that usually use/used drugs and 8% that have/had problems with games. 

 24% reported that their close family accepts their eventual cannabis use and 21% that 

accepts their eventual riskier alcohol drinking (drunkenness). The level of perceived 

approval toward other drugs use is inferior. 

 The risk perception of cannabis use of these young people is inferior to the risk perception 

of young people in general: half report that, if used occasionally, cannabis use doesn’t 

bring major problems. 

 76% use cannabis when they are with friends, 37% do it always in these circumstances. In 

turn, 21% report that when with friends, usually commit robbery and 11% do it always. 

 The perceived ease of access to drugs is superior to the one of young people in general. 

More specifically, 71% reported being very easy to access cannabis in a period of 24 

hours. 

 

5. Young offenders and Custodial Programs  

 Almost all go to school in the Custodial Facilities (Adult Education and Training Course). 

More than half (57%) like this school, while, only 30% liked the school where they used to 

go before custody. 

 As a matter of fact, considering the functions that they attribute to school, while, 16% 

think that school frequented before custody had no use, now, 5% have this opinion 

about school frequented in Custodial Facilities. In comparison (school frequented before 

vs school frequented currently), the school frequented currently is seen by more young 

people as having the function of learning (65%) and/or as a means to get a job that they 

like and/or with good income (70%), and by less young people as a setting to socialize 

(21%).  

 More than half young offenders report wanting to change their lifestyle concerning 

crime, psychoactive substance use and game playing, after custody: 85% want to 

change their lifestyle concerning crime, 75% concerning alcohol drinking, 67% 

concerning drug use and 66% concerning game playing. 
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Introdução 

O Inquérito sobre Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos 

enquadra-se nas grandes linhas de ação do Serviço de Intervenção nos Comportamentos 

Aditivos e nas Dependências (SICAD) de desenvolvimento do conhecimento, transmissão de 

informação e fundamentação de intervenções dirigidas a grupos alvo específicos em função 

da etapa do ciclo de vida e do contexto.  

Neste sentido, o SICAD desenvolve e promove a realização de estudos nacionais sobre 

comportamentos aditivos e dependências, na população geral, em meio escolar e em meio 

prisional. Estes são, por sua vez, complementados com estudos sobre fenómenos e grupos 

específicos, bem como estudos de avaliação de políticas/intervenções.  

No Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020 

(SICAD, 2013), os contextos escolar e prisional são identificados como prioritários para a 

intervenção. O contexto tutelar encontra-se na charneira destes dois contextos, na medida em 

que neste estão presentes jovens a cumprir uma medida de internamento devido ao seu 

envolvimento em crimes, tendo, simultaneamente, uma forte componente pedagógica. 

O último estudo sobre o consumo de substâncias psicoativas nesta população, de caráter 

mais abrangente (envolvendo mais do que um centro de internamento), data dos anos 90, pelo 

que a atualização do conhecimento neste domínio é da maior relevância, quer para o SICAD, 

quer para a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) que, desde o primeiro 

momento, manifestou interesse no desenvolvimento deste projeto. 

Criminalidade dos jovens em Portugal. Os Centros Educativos. 

Segundo a Lei Tutelar Educativa, os jovens com idade entre os 12 e os 16 anos que 

cometem atos qualificáveis na lei como crime, estão sujeitos ao cumprimento de medidas 

tutelares educativas. Estas dividem-se em medidas não institucionais (admoestação, privação 

do direito de conduzir ciclomotores ou de obter permissão para os conduzir, reparação ao 

ofendido, realização de prestações económicas ou de tarefas a favor da comunidade, 

imposição de regras de conduta, imposição de obrigações, frequência de programas 

formativos, acompanhamento educativo) e institucionais (internamento em Centro Educativo). 

Segundo o Relatório Estatístico Anual 2014 da DGRSP, a 31 de dezembro deste ano, em 1 416 

medidas em execução, 235 correspondiam ao internamento em Centro Educativo. 

Na escolha da medida aplicável, estabelece esta Lei que o tribunal deverá dar preferência 

à que se mostre adequada e suficiente, representando a menor intervenção na autonomia de 
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decisão e de condução da vida do menor. Por sua vez, a duração da medida deverá ser 

proporcional à gravidade do ato ou atos cometidos, não devendo exceder o limite máximo da 

pena prevista para o crime correspondente ao facto. A execução desta medida cessa quando 

o jovem completa 21 anos. 

O internamento em Centro Educativo tem como objetivo proporcionar ao menor, por via do 

afastamento temporário do seu meio habitual e da utilização de programas e métodos 

pedagógicos, a interiorização de valores conformes ao direito e a aquisição de recursos que lhe 

permitam, no futuro, conduzir a sua vida de modo social e juridicamente responsável. 

O internamento pode ser realizado segundo três tipos de regime: regime aberto, regime 

semiaberto e regime fechado. O tipo de regime depende das penas que abstratamente seriam 

aplicáveis aos crimes cometidos, em que ao regime fechado correspondem os casos de maior 

gravidade. Em nenhum caso a duração de uma medida excede o período máximo de 3 anos.  

No regime aberto, os jovens residem no Centro Educativo mas frequentam, 

preferencialmente, no exterior, atividades escolares e outras previstas no seu projeto pessoal. No 

regime semiaberto, os jovens residem e frequentam a escola e outras atividades no Centro 

Educativo, podendo ainda frequentar algumas atividades no exterior. Nestes dois regimes, os 

jovens podem ser autorizados a passar férias fora do Centro Educativo (e fins de semana no 

caso do regime aberto). No regime fechado os jovens saem do Centro Educativo sempre 

acompanhados e apenas para determinadas atividades (cumprimento de obrigações judiciais, 

satisfação de necessidades de saúde ou outros motivos excecionais). Adicionalmente, a 

permissão de sair do Centro Educativo e as condições em que esta saída é realizada 

dependem da evolução do projeto educativo do jovem.   

Para além da execução da medida tutelar de internamento, os Centros Educativos 

destinam-se ainda à execução de medida cautelar de guarda, internamento para perícia 

sobre a personalidade quando incumba aos serviços de reinserção social, cumprimento de 

detenção e internamento em fins de semana. 

Os Centros Educativos obedecem a um Regulamento Geral e Disciplinar (Decreto-Lei 

n.º 323-D/2000 de 20 de dezembro), do qual se destaca a proibição de introduzir, guardar 

ou consumir, no centro educativo, bebidas alcoólicas, drogas ou quaisquer outras 

substâncias ou produtos equiparáveis. A adoção destas práticas configura uma infração 

disciplinar muito grave.     

Consumos de substâncias psicoativas e criminalidade  

A relação entre o consumo de substâncias psicoativas, particularmente as ilícitas, e a 

criminalidade, tem sido objeto de extensa análise.  

Entre os temas mais comuns destacam-se a medida e a forma como estas duas dimensões 

coexistem, se influenciam ou têm causas comuns. Spooner e Hetherington (2004), por exemplo, 

com base numa extensiva meta-análise de revisões de literatura, defendem que existem causas 

comuns para um conjunto de problemas da sociedade ocidental, nomeadamente o uso/abuso 
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de drogas e bebidas alcoólicas, os comportamentos delinquentes e problemas de saúde 

mental. 

As abordagens de análise desta problemática são também diversas. Em Portugal, em 1992, 

o Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga (GPCCD) promoveu, em 

colaboração com o Centro de Ciências do Comportamento Desviante da Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, um programa de investigação 

científica com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a relação entre Droga e Crime 

na realidade portuguesa, com a direção científica do Professor Cândido da Agra. Este projeto – 

“Droga-Crime: Estudos interdisciplinares” – envolveu a realização de diversos estudos, com níveis 

de análise distintos (teórico-epistemológico, histórico, comportamental, individual, espacial e 

temporal), consubstanciando-se numa coleção de 11 volumes. 

Entre estes, importa em particular para o presente trabalho, o estudo Padrões de consumo e 

desviância em menores sob tutela (Rodrigues, Antunes & Mendes, 1997). Este estudo, de tipo 

transversal, desenvolvido através de inquérito por questionário de autopreenchimento, incidiu 

sobre todos os jovens internados nos estabelecimentos tutelares da região de Lisboa (Instituto 

Padre António Oliveira, Centro de Observação e Ação Social de Lisboa e Instituto de S. 

Domingos de Benfica (N=112)), em 1993, tendo tido como principais objetivos a caracterização 

do consumo ilícito de substâncias psicoativas (consumo de drogas, cola e/ou medicamentos 

sem prescrição médica) e a identificação de fatores a este associados. 

Neste estudo verificou-se que 79% dos jovens inquiridos já tinham consumido bebidas 

alcoólicas ao longo da vida e 47% já tinham tido consumos ilícitos. Em particular, 37% já tinham 

consumido drogas ilícitas, sendo o consumo de haxixe semelhante ao de qualquer droga, e 

inferiores os consumos de heroína (19%) e de cocaína (17%). As prevalências de consumo nestes 

jovens eram superiores às dos jovens em geral. 

Por sua vez, 30% já tinham tomado bebidas alcoólicas no atual estabelecimento tutelar e 

21% já tinham consumido drogas ilícitas. Também no contexto tutelar, a prevalência do 

consumo de haxixe predominava, com um valor semelhante ao da prevalência de drogas em 

geral, enquanto a de heroína se situava nos 5% e a de cocaína nos 4%.  

Para o estudo dos fatores associados ao consumo ilícito de substâncias recolheu-se 

informação de caracterização dos jovens (socio demografia, comportamentos auto e hétero 

agressivos e de fuga, sintomatologia depressiva), da família (agregado doméstico e grupo 

parental, relação com o grupo parental, saúde e desviância), percurso institucional (evolução e 

razões dos internamentos) e enquadramento atual no estabelecimento tutelar 

(comportamentos auto e hétero agressivos e de fuga, visitas domiciliárias). Verificou-se que o 

consumo ilícito era mais provável em jovens com consumos de álcool, do sexo masculino, 

pertencentes a famílias de reduzida ou de grande dimensão, com ausência de ambos os 

progenitores ou ambos presentes, com representação dos progenitores como autoritários e 

terem sido internados pela primeira vez devido a indisciplina/mendicidade/vadiagem ou 

furto/droga. 
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Como referido anteriormente, não existe, à data, informação mais atualizada sobre 

consumos de substâncias psicoativas em contexto tutelar, lacuna que este projeto procura 

colmatar. 

No que concerne à relação entre consumos de substâncias psicoativas e criminalidade, é 

ainda de mencionar no contexto português, o Inquérito sobre Comportamentos Aditivos em 

Meio Prisional, representativo das prisões portuguesas, aplicado em 2014, que revelou, à 

semelhança dos inquéritos anteriores, uma maior prevalência do consumo de substâncias 

psicoativas ilícitas ao longo da vida na população reclusa, por comparação com a população 

em geral (SICAD, 2016a). 

A comparabilidade entre países quanto à extensão e características do fenómeno droga-crime 

nos jovens tem de ser ponderada à luz de diferentes quadros legais. Assim, na maior parte dos países 

a posse de drogas para consumo é um crime. Isto implica que, nestes países, uma descrição global 

dos jovens que cometeram crimes inclui uma proporção de jovens cujo único crime é o da posse 

para consumo. Por sua vez, em Portugal, tanto jovens como adultos que são identificados pela 

polícia na posse de drogas para consumo são encaminhados paras as Comissões para a Dissuasão 

da Toxicodependência, do Ministério da Saúde, não estando incluídos nas estatísticas dos menores 

que cometeram crimes. 

O Observatório Europeu para a Droga e Toxicodependência tem dado passos no sentido 

de promover a comparabilidade da informação sobre consumos em contexto prisional, 

incluindo os jovens detidos, através da construção de um modelo de instrumento de recolha de 

dados comum, que está presentemente a ser sujeito a teste (Montanari, Royuela, Rosa & 

Vicente, 2014). 

Pelo que é possível depreender duma pesquisa sobre estatísticas provenientes de países 

europeus quanto ao consumo de substâncias psicoativas em jovens a cumprir medida de 

internamento, nesta fase, a informação a este nível é ainda esparsa e pouco consistente. 
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Metodologia 

Objetivos do projeto 

De forma a atualizar e aprofundar o conhecimento sobre os comportamentos aditivos dos 

jovens com problemas com a justiça de maior gravidade delineou-se um projeto que tem como 

principais objetivos: 

 OBJ1: Caracterizar os comportamentos aditivos (bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas 

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.  

Pretende-se, desta forma, obter uma leitura mais compreensiva do papel desempenhado 

por cada uma das dimensões (comportamentos aditivos e comportamentos delinquentes) na 

promoção do desenvolvimento da outra, bem como identificar fatores que disponibilizem pistas 

para o desenvolvimento de intervenções.  

A identificação destes fatores inspira-se numa abordagem ecológica do problema. Nesta 

perspetiva, os fatores associados ao uso/abuso de álcool e substâncias ilícitas e aos 

comportamentos delinquentes podem ser organizados em 5 níveis, o nível individual e os níveis 

familiar, de grupo de pares, da escola e comunitário, que correspondem aos principais sistemas 

no âmbito dos quais ocorre o processo de socialização da criança/jovem. Todos estes são por 

sua vez influenciados por variáveis económicas, sociais e culturais mais amplas. O 

desenvolvimento quer do uso/abuso de substâncias ilícitas e álcool, quer dos comportamentos 

delinquentes decorre da interação entre os fatores individuais e os restantes (ambientais ou 

sociais). Nenhum fator isoladamente determina qualquer um dos fenómenos.  

A relevância de cada grupo de fatores depende da posição no ciclo de vida. Em cada 

fase, há sistemas cuja influência está mais presente: nos primeiros anos de vida, a família é o 

sistema primordial. Com a entrada na escola, os fatores associados a este contexto começam 

também a ser relevantes. À medida que vai avançando para a adolescência, os pares vão 

tendo maior importância. Por outro lado, ao longo do crescimento, há tarefas de 

desenvolvimento que se destacam em diferentes fases, constituindo um quadro de maior 

suscetibilidade à influência de fatores específicos.  
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Por sua vez, as principais questões de pesquisa do projeto, em relação aos jovens a cumprir 

medida educativa nos Centros Educativos são: 

 Q1.  Como se caracteriza o consumo de bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas? 

 Q2.  Como se caracterizam os seus comportamentos de jogo? 

 Q3. Que relações se podem estabelecer entre os comportamentos aditivos e os 

comportamentos delinquentes, numa perspetiva de ciclo de vida? 

 Q4. Que variáveis se associam a certos padrões de comportamentos aditivos e 

delinquentes? 

 Q5. Que teia de relações se pode estabelecer entre estas variáveis entre si, por 

relação à sua associação a certos padrões de comportamentos aditivos e 

delinquentes? 

Pela apresentação dos objetivos e questões de pesquisa do projeto depreende-se a 

extensão e complexidade do mesmo. Neste primeiro documento expõem-se os resultados do 

primeiro estudo resultante deste projeto - Os jovens internados em Centros Educativos: 

características, práticas criminais e comportamentos aditivos. 

Objetivos do Estudo I 

Quanto aos jovens a cumprirem medida educativa nos Centros Educativos: 

 OBJ1: Caracterizar os jovens em geral quanto a variáveis que se relacionam com o 

uso/abuso de substâncias ilícitas e álcool e envolvimento em crimes;  

 OBJ2: Caracterizar o envolvimento em práticas criminais;  

 OBJ3: Caracterizar os comportamentos aditivos (bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas 

e jogo);  

 OBJ4: Explorar a relação entre variáveis caracterizadoras do consumo de substâncias 

psicoativas e envolvimento em crimes. 

Questões de pesquisa associadas: 

 Q1. Em que medida os jovens reúnem características que têm sido associadas a um 

maior risco de uso/abuso de substâncias ilícitas e álcool e envolvimento em 

crimes e como é que estas características se associam entre si? 

 Q2. Como se caracterizam as práticas criminais dos jovens? 

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

 Q4. Como se caracterizam os seus comportamentos de jogo? 

 Q5.Que relações se podem estabelecer entre alguns indicadores caracterizadores do 

consumo de substâncias psicoativas e de práticas criminais? 

População e participantes 

Este projeto/estudo incidiu sobre os jovens presentes nos Centros Educativos a nível 

nacional, a cumprir medida educativa de internamento, mediante lista atualizada à data da 

recolha de dados. 
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Globalmente, em junho de 2015, mês da recolha de dados, estavam internados nos 6 

Centros Educativos do país 165 jovens, dos quais 147 do sexo masculino e 18 do sexo feminino. 

Tabela 1 – Lotação e n.º de jovens internados por Centro Educativo/ tipo de regime 

Junho/ 2015 

Fonte: DGRSP - Estatística Mensal dos Centros Educativos – junho 2015 

À data da recolha de dados, o número de jovens presentes nos Centros Educativos não era 

exatamente o mesmo. Segundo o relatório estatístico mensal dos Centros Educativos, neste mês, 

6 jovens encontravam-se em saídas não autorizadas. Adicionalmente, alguns jovens 

encontravam-se em saídas autorizadas: saída para tribunal, para consulta médica, para estágio 

no exterior. Como tal, para efeitos do estudo, a dimensão da população era de 152 jovens. 

Considerando a dimensão da população, optou-se por fazer um recenseamento dos 

jovens, pelo que todos foram convidados a participar no estudo, sendo que, de entre estes, 142 

participaram (93%). 

Quanto aos motivos para a não participação, 3 correspondem a recusas por parte dos 

jovens, 1 não participou por motivos de doença, 1 por dificuldades de compreensão, 1 porque 

havia entrado no Centro Educativo no próprio dia da recolha de dados e 4 por medida 

disciplinar de privação de convívio com os companheiros. 

Tabela 2 - N.º de jovens presentes à data da recolha de dados e n.º de participantes, 

por Centro Educativo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Segundo a DGRSP - Estatística Mensal dos Centros Educativos – Junho 2015, os jovens 

internados neste mês eram essencialmente do sexo masculino (89%), com idades 

Centros Educativos 
Lotação Jovens internados (n.º) 

M F Aberto Semiaberto Fechado Total 

Santo António (Porto) 34 - 3 15 10 28 

Mondego (Guarda) 34 -  27  27 

Olivais (Coimbra) 34 - 1 22 5 28 

Navarro de Paiva (Lisboa) 24 14 7 23  30 

Padre António Oliveira (Lisboa) 20 -   18 18 

Bela Vista (Lisboa) 26 12 12 22  34 

Subtotal Masculino 172    147 

Subtotal Feminino 26    18 

Total 198    165 

Centros Educativos Total Participantes 

Santo António (Porto) 24 23 

Mondego (Guarda) 24 19 

Olivais (Coimbra) 26 26 

Navarro de Paiva (Lisboa) 27 27 

Padre António Oliveira (Lisboa) 19 19 

Bela Vista (Lisboa) 32 28 

Total 152 142 
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compreendidas entre os 16 e os 18 anos (73%), sendo que 62% haviam sido alvo de processos 

oriundos de Tribunais da área da “Grande Lisboa”. 

De acordo com esta caracterização geral, os jovens inquiridos eram sobretudo do sexo 

masculino (89%), com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos, sobretudo entre os 16 e 

os 18 anos (74%). 96% tinham nacionalidade portuguesa, sendo sobretudo oriundos dos distritos 

de Lisboa (63%) e Porto (9%), com particular destaque para os concelhos de Lisboa (22%), Sintra 

(9%), Amadora (9%), Vila Franca de Xira (6%) e Loures (5%). Adicionalmente, verificou-se que 70% 

habitavam em alojamentos familiares clássicos (vivenda ou apartamento) e praticamente 

metade (45%) tinha experiência de trabalho remunerado. 

Segundo o mesmo documento, 95% dos jovens encontravam-se nos Centros Educativos a 

cumprir medida de internamento e 5% a cumprir medida cautelar de guarda. 50% estavam a 

cumprir medida devido a crimes contra o património, 41% devido a crimes contra as pessoas, 5% 

por crimes em legislação avulsa (o que inclui os crimes respeitantes a estupefacientes) e 4% por 

crimes contra a vida em sociedade1. 

Tipo de estudo 

Globalmente, o projeto tem uma abordagem mista (quantitativa e qualitativa), por forma a, 

por um lado, possibilitar a recolha de informação comparável, num período de tempo inferior e 

com menores custos, e por outro, obter uma leitura mais aprofundada e de trajeto de vida 

relativamente ao desenvolvimento e à relação entre os fenómenos em estudo.  

Este primeiro estudo – ESTUDO I – baseia-se na componente quantitativa. Esta é de tipo 

transversal, com recurso a um inquérito por questionário de autopreenchimento. Este tipo de 

inquérito tende a promover a fidedignidade das respostas, aumenta a eficácia do processo de 

recolha de dados, implica um reduzido incómodo para o participante e envolve uma maior 

privacidade na recolha da informação.  

Orientação de conteúdos 

Tendo em conta os objetivos do projeto/estudo, efetuou-se uma revisão de literatura com o 

propósito de identificar estudos sobre a relação entre o uso/abuso de drogas2 e álcool e a 

criminalidade nos jovens, bem como fatores associados a cada uma das dimensões. Para o 

efeito, consultaram-se as seguintes bases de dados e centros de documentação: 

DocWeb do SICAD, EBSCO (Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycARTICLES®), Redalyc, 

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, Repositórios do ISCTE, da Universidade de Lisboa, da 

Universidade Católica, da Universidade da Beira Interior, da Universidade do Algarve, da Universidade Nova 

de Lisboa, da Universidade do Minho, da Universidade Técnica de Lisboa, da Universidade de Évora, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade de Coimbra, da Universidade da Madeira e 

Repositório Nacional de Dissertações e Teses Digitais depositadas na Biblioteca Nacional de Portugal, 

Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, para além de pesquisa livre na internet  

                                                           
1 A caracterização dos participantes quanto a estes aspetos será apresentada na secção Criminalidade. 

2 Neste documento utilizam-se os termos “drogas” e “substâncias ilícitas” com o mesmo sentido, referindo-se à utilização de 

determinados produtos ilícitos (cannabis, cocaína, estimulantes que não a cocaína, alucinogénios, etc.) ou à utilização 

ilícita de determinados produtos lícitos (hipnóticos e sedativos sem receita médica, por exemplo). 
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Os termos de pesquisa utilizados foram «young offenders», «drugs», «alcohol», «delinquency», 

«young adult crime», «jeune contrevenant», «joven delincuente». A sistematização dos resultados 

desta pesquisa encontra-se no ANEXO I. Tendo em conta os objetivos traçados e a pesquisa 

efetuada, definiram-se como principais temas a explorar: 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

- Seleção e operacionalização de conteúdos para a componente quantitativa - 

No que diz respeito a fatores associados ao uso/abuso de drogas e álcool e a 

comportamentos delinquentes, cada uma das dimensões (individual, familiar, grupo de pares, 

escola, comunidade) inclui, por sua vez, todo um conjunto de temas específicos. Uma vez que a 

componente quantitativa se alicerça num questionário de autopreenchimento, houve a 

necessidade de proceder a uma seleção de temas no âmbito de cada uma das dimensões. O 

principal critério de seleção prendeu-se com a possibilidade de operacionalização das variáveis 

em causa, tendo em conta as técnicas de recolha de informação selecionadas, procurando-se 

ainda contemplar diferentes categorias de temas em cada dimensão. 

Assim, no âmbito das características individuais/familiares, de entre as categorias de temas, 

foram eliminadas a «Predisposição genética», «Patologia mental» e «Personalidade/patologia 

mental/competências dos pais» devido, sobretudo, à dificuldade ou mesmo impossibilidade de 

concretização da sua avaliação através da metodologia prevista para este estudo. 

Adicionalmente, foram excluídas as variáveis «Traços de personalidade» e «Autoestima», 

pretendendo-se com o estudo uma abordagem mais centrada nas competências e 

comportamentos dos jovens do que na estrutura intrapsíquica. Por sua vez, ao nível da 

comunidade, não se incluiu neste estudo a recolha de informação sobre características 

estruturais desta por ser de difícil avaliação através das técnicas selecionadas. Na 

operacionalização das variáveis referentes a comportamentos aditivos teve-se como referência 

os indicadores europeus quanto à recolha de informação neste domínio em contexto prisional 

(Montanari, Royuela, Rosa & Vicente, 2014), em contexto da população geral (Balsa, Vital & 

Urbano, 2014) e em contexto da população escolar (Hibell, Andersson, Bjarnason, Kokkevi, 

Morgan & Narusk, 2012; Feijão, Lavado & Calado, 2012). As variáveis selecionadas e respetiva 

operacionalização no questionário de autopreenchimento são apresentadas no ANEXO II.  

 

 TEMAS 

OBJ1 Variáveis individuais 

Variáveis referentes à escola 

Variáveis familiares 

Variáveis referentes ao grupo de pares 

Variáveis referentes à comunidade 

OBJ2 Caracterização dos comportamentos delinquentes /criminalidade 

OBJ3 Caracterização do consumo de bebidas alcoólicas  

Caracterização do consumo de substâncias ilícitas 

Caracterização de práticas de jogo 

OBJ4 Identificação de associações entre indicadores caracterizadores do 

consumo de substâncias psicoativas e do envolvimento em crimes 
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Trabalho de campo 

A aplicação efetiva da recolha de dados foi antecedida de um pré-teste relativo ao 

questionário. Este foi aplicado junto de 6 jovens acompanhados por uma Equipa Tutelar 

Educativa3 de Lisboa  (4 rapazes e 2 raparigas, com idades compreendidas entre os 15 e os 18 

anos), e 2 rapazes no final da sua medida de internamento, no Centro Educativo Navarro de 

Paiva e que, portanto, já não se encontrariam no Centro Educativo à data da recolha de 

dados.  

Este pré-teste foi aplicado em entrevistas individuais com os jovens acompanhados pela 

Equipa Tutelar Educativa, e, em simultâneo, no caso dos jovens internados, no mês de maio. 

O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a clareza das questões e das expressões 

utilizadas, a medida em que a estrutura do questionário era clara, bem como o tempo 

necessário ao seu preenchimento. Neste, foi solicitado aos jovens que, para cada pergunta 

indicassem, pelas suas palavras, o que lhes parecia estar a ser solicitado, se consideravam que a 

pergunta estava clara ou se existiam, por exemplo, algumas expressões desconhecidas. Face à 

sua apreciação, foram também solicitadas sugestões sobre a forma de tornar as questões mais 

claras. 

Na sequência deste trabalho efetuaram-se algumas alterações no questionário, 

essencialmente no sentido da redução da sua dimensão, adaptação da sua estrutura (com 

particular atenção à diferenciação entre o período anterior ao internamento e após o início 

deste) e clarificação de questões e expressões. 

A recolha efetiva de dados foi concretizada em junho de 2015, após reunião de 

preparação com o Centro de Competências para a Gestão dos Cuidados de Saúde, a Direção 

dos Serviços de Justiça Juvenil e os Diretores dos Centros Educativos, da DGRSP.  

Ao todo, colaboraram 6 técnicas na recolha de dados, todas do SICAD, da Divisão de 

Estatística e Investigação, e com experiência na aplicação de questionários, tendo sido 

fundamental toda a organização e apoio prestado pelos Diretores dos Centros Educativos e 

suas equipas. 

Em cada Centro Educativo o questionário foi aplicado no contexto de sala de aula, 

substituindo a aula4, pelo que a organização dos grupos, obedeceu, de uma forma geral, à 

organização das turmas. O número de técnicas afetos a cada grupo dependeu da dimensão 

deste (nunca superior a 15 elementos) e do nível de apoio que se esperava ser necessário tendo 

em conta o nível de escolaridade da turma e a informação disponibilizada pelo(a) Diretor(a) do 

Centro Educativo quanto a este aspeto, tendo-se procurado manter um rácio de 1 técnica para 

4-5 jovens. 

Nos dias agendados (1 por cada Centro Educativo), a equipa deslocou-se aos Centros 

Educativos, ao contexto das salas de aula, mediante organização da equipa do Centro. 

Usualmente, um elemento da coordenação do Centro procedia a uma apresentação das 

técnicas à turma, abandonando em seguida a sala.  

                                                           
3 Trata-se de jovens que cometeram crimes e que, por determinação do tribunal, cumprem outro tipo de medidas 

educativas, que não o internamento, com acompanhamento de Equipas Tutelares Educativas da DGRSP. 

4 2 jovens preencheram o questionário após o regresso do estágio no exterior. 
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Durante o restante tempo apenas as técnicas e os jovens se mantinham na sala, com a 

porta fechada, a fim de promover a confiança dos jovens no anonimato e confidencialidade 

da informação reportada. Dentro da sala de aula os jovens encontravam-se, por sua vez, 

distribuídos de forma a haver a maior distância possível entre estes, a fim de garantir, também, o 

anonimato. De notar que o questionário não contemplava qualquer informação que permitisse 

identificar o jovem ou o Centro Educativo. 

Por sua vez, a aplicação do questionário foi sempre precedida de uma apresentação do 

estudo por parte das técnicas, designadamente quanto à sua pertinência, os seus objetivos, o 

seu caráter voluntário, anónimo e confidencial, o procedimento de aplicação do questionário, 

a sua recolha, análise dos dados e que tipo de informação seria apresentado num relatório. 

Os questionários encontravam-se no interior de envelopes, sendo em seguida entregue um 

envelope e uma caneta a cada jovem. Depois de todos terem os envelopes podiam começar 

a preencher o questionário, estando as técnicas disponíveis para esclarecer dúvidas quanto ao 

preenchimento. Concluído o preenchimento do questionário, os jovens voltavam a colocá-lo no 

respetivo envelope, selavam-no e inseriam-no numa urna fechada onde ficaria junto com os 

outros envelopes de questionários. Apenas depois de todos os participantes darem como 

concluído o preenchimento dos questionários se considerava terminada a sessão. De uma 

forma geral, o tempo de preenchimento do questionário foi de 45 minutos. 

Análise de dados 

Como referido anteriormente, o ESTUDO I incide apenas na componente quantitativa do 

projeto. Neste âmbito, os questionários recolhidos foram reunidos no SICAD, procedendo-se a 

uma análise qualitativa dos mesmos, com vista a identificar a necessidade de eliminação de 

questionários, nomeadamente por terem um número de questões por responder superior ao 

desejável. A partir desta análise consideraram-se todos os questionários válidos, pelo que a 142 

participantes corresponde o mesmo número de inquéritos. 

Estes foram sujeitos a leitura ótica com recurso ao software Cardiff Teleform e a sua 

verificação no Teleform Verifyer, transpondo-se em seguida os dados para uma base de dados 

SPSS versão 23.0.  

Sobre estes dados procedeu-se, em primeiro lugar, a uma análise descritiva, considerando 

os respondentes como base percentual e indicando-se esta base para cada informação 

apresentada.  

Para a exploração da relação entre variáveis qualitativas (nominais e ordinais), ao nível da 

estatística bivariada, recorreu-se ao Teste do 2 e Teste Exato de Fisher para amostras reduzidas, 

testes não paramétricos para amostras independentes (teste da mediana), e testes não 

paramétricos para amostras emparelhadas (Wilcoxon), considerando-se significativas as 

associações para p< 0.05.  

Para a exploração de relações entre variáveis ordinais/quantitativas, ao nível da estatística 

bivariada, efetuou-se a correlação de Spearman ou de Pearson, consoante o tipo de variável, 

considerando-se também significativas as associações para p< 0.05. 
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De forma a identificar como é que os jovens se agrupam em função de determinadas 

variáveis procedeu-se a Análise de Clusters, segundo o método hierárquico para identificação 

do número de clusters, e posteriormente aplicando-se o método não-hierárquico (k-means). 

De referir ainda que, como é descrito no ANEXO II, procedeu-se a um estudo da 

consistência interna das escalas do instrumento Measure Of Parenting Style nesta população, 

segundo o  de Cronbach. 
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Resultados 

Os resultados do estudo serão descritos em 5 secções. Primeiramente, será apresentada 

uma caracterização geral dos jovens no que reporta a um conjunto de dimensões que na 

literatura têm sido associadas ao uso/abuso de substâncias psicoativas e à prática criminal. A 2.ª 

e 3.ª secção dizem respeito, respetivamente, à caracterização dos jovens quanto ao 

envolvimento em práticas criminais, e à adoção de comportamentos aditivos. Seguidamente, 

procurar-se-á analisar em que medida estas duas esferas, da prática criminal e dos 

comportamentos aditivos, se relacionam. Por último, apresentam-se as intenções dos jovens 

quanto à manutenção ou não do seu estilo de vida anterior ao internamento quando 

terminarem o cumprimento da sua medida: 

1. Caracterização geral dos jovens; 

2. Criminalidade; 

3. Comportamentos aditivos; 

4. Criminalidade e consumos de substâncias psicoativas; 

5. Consumos de substâncias psicoativas, práticas de jogo e práticas criminais 

após o internamento. 
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1. Caracterização geral dos jovens 

 

Nesta secção apresenta-se uma descrição geral dos jovens inquiridos no que diz respeito a 5 

dimensões: o indivíduo, a escola, a família, os pares e a comunidade. Em cada uma serão 

apresentadas as associações significativas relevantes entre as variáveis que nela são estudadas. 

Por último, apresenta-se uma síntese quanto à caracterização geral dos jovens, na qual serão 

também descritas associações relevantes entre variáveis enquadradas em diferentes 

dimensões5. 

1.1. CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS 

Para além de uma contextualização sociodemográfica, nesta secção apresentam-se os 

resultados referentes às competências de confronto e atitudes (face ao consumo de 

substâncias psicoativas) / expetativas (relativas ao futuro). 

Socio demografia 

Os jovens inquiridos são essencialmente do sexo masculino (89%), com idades 

compreendidas entre os 14 e os 20 anos, maioritariamente entre os 16 e os 18 anos (média e 

mediana - 17 anos). Os jovens de 14 e de 20 anos são exclusivamente do sexo masculino, 

verificando-se que é entre os de 19 anos que uma maior proporção pertence ao sexo feminino. 

Figura 1 - Idade (%) 

(n=142) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

                                                           
5 Procedeu-se a um estudo bivariado da relação entre as variáveis referentes à caracterização geral dos jovens. A 

categorização considerada para cada uma das variáveis é exposta no ANEXO III, onde também constam os p-value 

referentes ao estudo das associações através do Teste do 2, Teste Exato de Fisher, testes não paramétricos amostras 

emparelhadas (Wilcoxon) e testes não paramétricos amostras independentes (teste da mediana). 
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Figura 2 - Sexo, por idade (%) 

(n=142) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

96% dos jovens têm nacionalidade portuguesa (dos quais, 8% têm dupla nacionalidade: 5% 

também com nacionalidade de países de língua oficial portuguesa e 3% de outros países). Os 

restantes são sobretudo oriundos de países de língua oficial portuguesa. 

Antes de entrarem no Centro Educativo, mais de metade dos jovens residia no distrito de 

Lisboa (63%), sendo de destacar, em segundo lugar, a proveniência do distrito do Porto (9%).  

Figura 3 - Distrito de residência antes de entrar no Centro Educativo (%) 

(n=137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI  
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Por sua vez, a nível concelhio, destacam-se as proporções de jovens oriundos dos concelhos 

de Lisboa (22%), Sintra (9%), Amadora (9%), Vila Franca de Xira (6%) e Loures (5%). 

70% habitavam em alojamentos familiares clássicos (vivenda ou apartamento), sendo esta 

a situação mais comum. 16% viviam em instituições de acolhimento e 7% em alojamentos não 

clássicos (barraca, anexo, casa improvisada). Os restantes (7%) correspondem a 4 tipos de 

situações distintas, sendo de destacar a referência a conjugações de situações habitacionais 

(5%)6.  

Figura 4 - Tipo de habitação antes de entrar no Centro Educativo (%) 

(n=140) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Mais de metade dos jovens (64%) já mudou pelo menos uma vez de casa7. É de notar como 

quase todos os jovens que mudaram de casa o fizeram mais do que uma vez, sendo que cerca 

de 10% já mudaram mais do que 5 vezes. 

Figura 5 - N.º de mudanças de casa (%) 

(n=140) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

                                                           
6  Cerca de metade dos jovens que têm mais do que uma situação habitacional refere que vive numa 

vivenda/apartamento e numa instituição de acolhimento. 

7 É possível que alguns jovens incluam aqui a mudança de casa para o Centro Educativo. 
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Quase metade tem experiência de trabalho remunerado (45%), tendo estes jovens 

sobretudo 16 - 19 anos. 

Figura 6 - Idade dos jovens com experiência de trabalho remunerado (%) 

(n=63) 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Competências de confronto 

Neste âmbito, os jovens foram inquiridos sobre a forma como normalmente lidam com 

situações difíceis na sua vida, tendo um conjunto de 14 opções de resposta, sobre as quais lhes 

foi solicitado que se posicionassem numa escala de 4 níveis (nunca faço isto, faço isto por vezes, 

em média é isto que faço, faço quase sempre isto). Como explicado anteriormente, trata-se da 

aplicação de uma parte do questionário Brief COPE (ver a secção Metodologia – Orientação 

de conteúdos). 

Tendo como referência a classificação de Folkman e Lazarus (1980), citados por Skinner, 

Edge, Altman e Sherwood (2003), quanto aos tipos de estratégias de confronto utilizadas 

(focadas no problema, isto é, com vista a resolvê-lo ou diminuir o seu impacto, ou focadas nas 

emoções despoletadas por este), é de notar que a maior proporção de jovens mencionou a 

adoção de uma estratégia de confronto orientada para a modificação da situação que 

constitui o problema, o planeamento (24% fazem, em média, isto; 40% fazem quase sempre isto), 

destacando-se, em segundo lugar, a utilização de uma estratégia focada nas emoções 

despoletadas pelo problema, a aceitação (37% fazem, em média, isto; 30% fazem quase sempre 

isto). 

Em segundo lugar destaca-se também a utilização de estratégias orientadas para estes dois 

planos, o confronto ativo (30% fazem, em média, isto; 25% fazem quase sempre isto), focado na 

resolução do problema e a reinterpretação positiva (33% fazem, em média, isto; 22% fazem 

quase sempre isto), focada nas emoções suscitadas pelo problema. 

Por outro lado, as estratégias menos mencionadas são focadas nas emoções: recurso à 

religião e desinvestimento comportamental. A par da negação, são as menos frequentemente 

utilizadas. 
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É de notar que o recurso a substâncias psicoativas, estratégia para lidar com as emoções 

suscitadas pelo problema) é mencionado por 56% dos jovens (22% fazem, em média, isto; 13% 

fazem quase sempre isto). 

Tabela 3 - Nível de utilização de estratégias para lidar com situações difíceis na vida 

(confronto) - Brief COPE (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A fim de se perceber como se agrupam os jovens em função da frequência com que 

utilizam as competências de confronto apresentadas nesta escala procedeu-se a uma Análise 

de Clusters. Desta análise, identificaram-se 3 perfis significativamente diferentes entre si, sendo 

de referir que o mais comum consiste na utilização dispersa e infrequente de estratégias de 

confronto: 

I. Perfil de desinvestimento na gestão de emoções e resolução do problema (n=20, 16%), em que as 

reações de autoculpabilização, expressão de sentimentos, negação e recurso a substâncias 

psicoativas são mais frequentes.  

II. Perfil de investimento na gestão de emoções e resolução do problema (n=24, 19%), no qual a 

utilização de estratégias de confronto ativo8, planeamento9, recurso a suporte instrumental10 e 

emocional11, religião12, reinterpretação positiva13, aceitação14, autodistração15, desinvestimento 

comportamental16 e humor são mais frequentes.  

III. Perfil de utilização dispersa e infrequente de estratégias de confronto (n=82, 65%), com utilização 

pouco frequente de uma maior variedade de todas as estratégias. 

                                                           
8 Processo ativo com vista a tentar melhorar a situação, removendo ou lidando com a fonte de stress ou tentando minorar 

os seus efeitos. Consiste em iniciar, reforçar uma ação ou dar os primeiros passos de uma ação. 

9 Consiste em pensar sobre como lidar com o problema, quais as ações a desenvolver para melhorar a situação. 

10 Recurso a terceiros com vista à obtenção de aconselhamento quanto à resolução do problema ou uma ajuda concreta 

para esta resolução. 

11 Recurso a terceiros com vista à obtenção de apoio quanto às emoções suscitadas pelo problema. 

12 Neste âmbito, pode estar em causa uma forma de suporte emocional, quando se procura a ajuda de alguém da sua 

comunidade religiosa, uma forma de reinterpretação positiva do problema quando, à luz do quadro de crenças e 

valores religiosos, é dado outro significado a este, ou mesmo uma forma para lidar ativamente com o problema, quando 

rezar ou meditar são um processo que conduz a um planeamento ou tomada de decisão quanto ao problema. 

13 Reinterpretar o problema de forma positiva permite, a curto prazo, eliminar emoções negativas relacionadas com este e 

ser útil na sua resolução se facilitar a implementação de ações neste sentido. 

14 É Útil se não houver nada a fazer para mudar a situação. 

15 Trata-se de um desinvestimento cognitivo do problema. 

16 Reduzir o esforço de tentar lidar com a fonte de stress, desistir de alcançar os objetivos. 

Estratégias 
Nunca faço 

isto 

Faço isto 

por vezes 

Em média, 

é isto que 

faço 

Faço quase 

sempre isto 

Aceitação (n=135) 8,2 24,4 37,0 30,4 

Planeamento (n=136) 9,6 27,2 23,5 39,7 

Confronto ativo (n=136) 12,5 32,4 30,1 25,0 

Reinterpretação positiva (n=135) 12,6 32,6 32,6 22,2 

Expressão de sentimentos (n=134) 18,7 38,8 17,9 24,6 

Recurso a suporte social emocional (n=134) 22,4 35,1 26,1 16,4 

Recurso a suporte instrumental (n=133) 26,3 31,6 24,1 18,0 

Autodistração (n=134) 26,9 27,6 19,4 26,1 

Autoculpabilização (n=135) 31,8 40,0 16,3 11,9 

Humor (n=134) 32,1 36,6 16,4 14,9 

Recurso a substâncias psicoativas (n=135) 43,7 21,5 22,2 12,6 

Negação (n=133) 45,8 30,1 9,8 14,3 

Religião (n=134) 53,7 21,7 9,7 14,9 

Desinvestimento comportamental (n=135) 54,8 28,9 8,9 7,4 
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Figura 7 - Perfis de confronto – Análise de Clusters (%) 

(n=126) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Os perfis de investimento e de desinvestimento identificados são muito próximos das 

categorias de confronto propostas por Compas et al. (2001), citados por Skinner et al. (2003), 

de «engagement» (respostas dirigidas ao problema ou aos pensamentos e emoções 

despoletados por este) e «disengagement» (respostas de evitamento do problema e dos 

pensamentos e emoções despoletados por este). Constituem exceção o recurso à 

autodistração e ao desinvestimento comportamental no grupo com o perfil de investimento. É 

contudo de notar que, na sua extensa revisão crítica de sistemas de classificação de formas 

de confronto, Skinner et al. (2003) consideram que a autodistração pode ser considerada uma 

forma ativa de confronto na medida em que a pessoa se envolve em atividades como forma 

de se adaptar a eventos incontroláveis. 

Atitudes e Expetativas 

- Perceção de risco relativamente ao consumo de substâncias psicoativas -  

Verifica-se uma clara diferença entre a perceção de risco relativa ao consumo de cannabis 

e a relativa ao consumo de outras substâncias ilícitas (ecstasy, anfetaminas, opiáceos e 

cocaína), com uma tendência para a desvalorização do risco associado ao consumo de 

cannabis. 

A grande maioria dos jovens (75% a 81%) considera que o consumo destas substâncias 

(ecstasy, anfetaminas, opiáceos, cocaína), mesmo que em pequenas quantidades, não é 

isento de problemas. Por outro lado, cerca de 32% a 35% têm esta opinião relativamente ao 

consumo de cannabis, mesmo que este seja regular.  

De facto, cerca de metade dos jovens discorda que o consumo de cannabis seja mais 

prejudicial que o de bebidas alcoólicas ou o de tabaco.  

Na mesma linha, enquanto os jovens tendem a concordar que o consumo de ecstasy ou 

anfetaminas é mais prejudicial que o de álcool (41% concordam/concordam totalmente), a 

maioria discorda que a cannabis seja mais prejudicial que o álcool.  
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Figura 8 – Perceção de risco, por perfil de consumo (%) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

A fim de se perceber como se agrupam os jovens relativamente à perceção do risco do 

consumo de substâncias psicoativas procedeu-se a uma Análise de Clusters. Através de uma 

primeira análise verificou-se que a questão - o consumo de ecstasy (pastilhas,…) ou anfetaminas 

é o mais prejudicial do que o consumo de álcool - não era diferenciadora na análise de clusters 

pelo que foi excluída desta. 

Verificou-se que existem nestes jovens 3 perfis distintos de perceção de risco, sendo o da 

desvalorização do risco do consumo de todas as substâncias ilícitas o menos comum: 

I. Menor perceção de risco do consumo de substâncias ilícitas (n=36, 27%), este cluster é constituído 

pelos jovens que têm uma menor perceção do risco relativamente a qualquer uma das 

substâncias ilícitas apresentadas. No entanto, a perceção desse risco relativa ao consumo de 

cannabis (inclusivamente para consumos regulares) é menor do que para consumos esporádicos 

de outras substâncias ilícitas. Este grupo é o que mais considera que o consumo de cannabis é 

mais prejudicial do que o consumo de álcool e tabaco. Assim, apesar de ser o grupo que tem uma 

menor perceção de risco no que se refere ao consumo de substâncias psicoativas, demonstra uma 

clara hierarquização desse risco, ou seja, o tabaco e álcool, são percecionados como as 

substâncias que acarretam menores riscos, seguindo-se a cannabis e depois as restantes 

substâncias ilícitas.  

 

II. Maior perceção de risco do consumo de substâncias ilícitas (n=47, 35%), este cluster caracteriza-se 

por ser o grupo que atribui um maior risco ao consumo de qualquer uma das substâncias ilícitas 

apresentadas.  

 

III. Desvalorização do risco do consumo de cannabis e valorização do risco do consumo de outras 

substâncias (n=50, 38%), este cluster caracteriza-se por desvalorizar o risco relativo ao consumo de 

cannabis independentemente dos consumos serem esporádicos ou regulares, apresentando para 

as outras substâncias ilícitas perceções de risco elevadas, semelhantes às do cluster 2. 
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Figura 9 – Perceção de risco quanto a diferentes perfis de consumo - Análise de Clusters (%) 

(n=133) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

- Expetativas quanto ao futuro - 

Praticamente todos os jovens tendem a considerar que vão ter filhos, casar/viver junto, uma 

profissão de que gostem e um salário melhor que o dos pais. 

Em particular, mais de metade dos jovens declara-se seguro (responde com certeza que 

sim) de que irá constituir família no futuro (Casar/viver junto: 52%; Ter filhos: 62%). É interessante 

notar como os jovens parecem estar mais seguros de que vão ter filhos do que casar/viver junto.  

Também mais de metade (62%) considera que com certeza vai ter uma profissão de que 

gosta, sendo que metade tem a certeza que vai ter um salário melhor que o dos pais. 

Figura 10 - Probabilidade de ocorrência de um conjunto de situações no futuro dos jovens, 

por situação (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A fim de se perceber como se agrupam os jovens em função das suas expetativas de no 

futuro virem a ter filhos, casar/viver junto, ter uma profissão que de que gostem, ou terem um 

salário melhor que os dos seus pais procedeu-se a uma Análise de Clusters. Através de uma 
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primeira análise verificou-se que a questão - ter um salário melhor que os dos pais - não era 

diferenciadora na análise de clusters pelo que foi excluída desta.  

Desta análise resultaram 2 grupos com perfis distintos, que aqui se identificam como o 

grupo dos pessimistas e o grupo dos otimistas, que corresponde à grande maioria dos jovens:  

I. Pessimista: baixas expetativas em relação ao futuro (n=17, 13%), este cluster é caracterizado pelas 

baixas expetativas relativamente a no futuro terem filhos, casar/viver e terem uma profissão de que 

gostem.  

II. Otimista: elevadas expetativas em relação ao futuro (n=118, 87%), este cluster caracteriza-se por 

terem expetativas elevadas de ter filhos, casar/viver junto e de terem uma profissão de que goste 

no futuro.  

Figura 11 – Probabilidade de ocorrência de um conjunto de situações no futuro dos 

jovens – Análise de Clusters (%) 

(n=135) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Características individuais: apreciação geral 

É de destacar como a população estudada é constituída essencialmente por rapazes, 

provenientes sobretudo de grandes centros urbanos e do litoral do país, em que praticamente 

um terço tinha uma condição habitacional desfavorável (vivia na rua, em habitações 

improvisadas, instituições de acolhimento…), provavelmente associada a condições 

socioeconómicas também elas desfavoráveis. De notar ainda a sua experiência de mudanças 

de casa, experiência esta que usualmente envolve algum stress, sobretudo se decorrer de 

conflitos familiares e/ou implicar também mudanças a outros níveis (escola, grupo de pares, 

comunidade). Na dimensão sociodemográfica considera-se ser ainda de destacar como, a par 

das atividades ilícitas, praticamente metade dos jovens refere também o trabalho remunerado 

como forma de obtenção de dinheiro, pelo que o seu percurso não se caracteriza apenas pelo 

desvio da norma. 

Numa análise com vista à identificação de perfis de confronto identificaram-se 3 perfis 

distintos: disperso e infrequente, de investimento e de desinvestimento. Embora em proporções 

distintas (maior proporção de jovens com o perfil disperso e menor nos restantes perfis no 

presente estudo), trata-se de perfis semelhantes aos identificados por Nielsen e Knardahl (2014) 
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numa amostra de 3 738 adultos recrutados em organizações profissionais de diferentes 

naturezas, na Noruega, aos quais foi também aplicado o Brief COPE.  

A maioria dos jovens não apresenta uma tendência clara para a utilização de 

determinadas estratégias de confronto em detrimento de outras. Tal pode significar que, nestes 

jovens, as estratégias utilizadas são tendencialmente determinadas sobretudo por fatores 

contextuais e menos por fatores estruturais, isto é, por um estilo de funcionamento ou de 

personalidade. Por outro lado, pode ainda significar que, em termos de autoconhecimento, não 

tenham uma noção clara das estratégias que usam com maior ou menor frequência. Como 

terceira hipótese, pode ainda estar em causa um menor investimento na tarefa (de responder 

às questões desta escala) por parte destes jovens.  

A este respeito é interessante notar como num outro estudo, promovido no Reino Unido 

pelo Home Office, em 2002, junto de jovens com características semelhantes em termos de 

relação com a justiça (300 jovens acompanhados pelas Youth Offending Teams, aos quais foi 

também aplicado o Brief COPE), os autores verificaram que, também a maioria dos jovens 

tendia a usar pouco ou mesmo a não usar cada um dos mecanismos de confronto 

apresentados (Hammersley, Marsland & Reid, 2003). 

Por outro lado, cerca de um quarto dos jovens apresenta um perfil mais adaptativo de 

confronto, no qual estão presentes as estratégias focadas no problema, enquanto 16% dos 

jovens apresentam um perfil menos adaptativo, no qual está incluído o recurso a substâncias 

psicoativas como mecanismo de evasão relativamente ao problema e pensamentos/emoções 

despoletados por este. Mais de metade dos jovens refere a utilização desta estratégia, sendo 

que, para cerca de um terço, esta é comummente utilizada. Este é também o perfil dos jovens 

inquiridos no estudo anteriormente citado (Hammersley, Marsland & Reid, 2003). 

 Numa meta-análise quanto à relação entre estes perfis de confronto 

(investimento/desinvestimento) e o bem-estar físico e psicológico, Carver e Connor-Smith (2010) 

relacionam o perfil de investimento com indicadores de melhor saúde física e mental e o de 

desinvestimento com resultados opostos, alertando, contudo, para os fatores moderadores 

desta relação, como as características do contexto e do problema. 

Estes jovens tendem a desvalorizar a probabilidade de ocorrência de problemas 

associados ao consumo de cannabis, mesmo quando este é regular, bem como o seu grau de 

nocividade em comparação com outras substâncias ilícitas e lícitas. Nos três perfis identificados 

quanto à perceção de risco do consumo de substâncias psicoativas, apenas no de 

desvalorização do risco referente a todas as substâncias ilícitas, constituído por um terço dos 

jovens, não é apresentada uma diferenciação evidente do risco da cannabis relativamente ao 

das outras substâncias ilícitas. 

É de notar que esta diferenciação do risco do consumo de cannabis relativamente ao de 

outras substâncias ilícitas não é discrepante face ao quadro dos jovens portugueses e dos 

europeus. Segundo os dados do último Eurobarómetro sobre os jovens (15-24 anos) e as drogas, 

a perceção de alto risco para a saúde do consumo de cannabis é de 74% para o uso regular e 

de 34% para o uso ocasional, enquanto para a cocaína, ecstasy e novas substâncias psicoativas 

é sempre superior a 90% para o uso regular e a 55% para o uso ocasional. O perfil da média 



Resultados – Caracterização geral dos jovens 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

47 

europeia é semelhante quanto a esta diferenciação de risco, tendendo a perceção de risco 

em Portugal a ser um pouco superior (TNS Political & Social, 2014). 

Considerando estudos recentes realizados em Portugal, em 2014, com jovens, nos quais a 

perceção de risco foi analisada17, ressalta também a particular desvalorização da nocividade 

da cannabis no grupo agora estudado. Assim, 39% dos jovens de 10-24 anos inquiridos no 

âmbito do estudo – Os jovens, o álcool e a lei. Consumos, atitudes e legislação – 

concordam/concordam totalmente que o consumo de cannabis é mais prejudicial que o de 

álcool e 52% dos de 15-19 anos no âmbito do estudo – Consumo e representações sociais do 

álcool. Inquérito ao público jovem presente no Rock in Rio Lisboa 2014 – têm a mesma opinião. 

Por sua vez, 16% dos jovens inquiridos nos Centros Educativos têm esta opinião.  

Apesar de a perceção de risco do consumo de cannabis ser particularmente desvalorizada, 

o risco do consumo de ecstasy ou anfetaminas, em comparação com o de álcool, é também 

menos valorizado pelos jovens inquiridos nos Centros Educativos que pelos jovens mencionados 

a propósito dos outros 2 estudos: 51% dos jovens inquiridos no primeiro estudo mencionado 

concordam/concordam totalmente que o consumo de ecstasy ou anfetaminas é mais 

prejudicial que o de álcool, 62% dos referidos a propósito do segundo estudo também 

concordam/concordam totalmente, enquanto é de 41% a percentagem de jovens dos Centros 

Educativos que têm esta opinião. 

Finalmente, no quadro das características individuais, é de destacar como praticamente 

todos os jovens estão otimistas em relação ao seu futuro, apesar da sua história pessoal e da sua 

condição atual face à justiça. Segundo Lisboa (2008), no âmbito de uma tese de doutoramento 

que teve como objeto jovens internados em Centros Educativos, as baixas expetativas 

relativamente ao futuro no que diz respeito ao estatuto socioeconómico, pelas vias socialmente 

convencionais, considerando nomeadamente a presença de um capital social, cultural e 

económico baixo, são por vezes a esteira para os jovens enveredarem por percursos alternativos 

de realização, designadamente desviantes. Neste caso, estamos perante jovens que já 

enveredaram por um percurso desviante, encontrando-se num projeto de reeducação. 

Porventura, as expetativas relativas ao emprego/salário poderão estar relacionadas com a sua 

evolução no seu projeto pedagógico, vendo os jovens o internamento como uma oportunidade 

de mudança rumo a um percurso mais convencional. 

 

1.2. A ESCOLA 

Nesta secção serão apresentados alguns dados sobre o nível de sucesso dos jovens na 

escola, o seu envolvimento e a sua atitude face a esta. Em particular, será apresentada uma 

breve caracterização dos jovens quanto ao seu grau de escolaridade, escolas frequentadas, o 

cumprimento de normas (assiduidade, comportamento), as funções que atribuem à escola e a 

sua apreciação geral sobre a mesma. 

 

                                                           
17 Carapinha, Calado, Lavado, Dias, Ribeiro e SICAD (2015). Os jovens, o álcool e a lei. Consumos, atitudes e legislação; 

Calado e Lavado (2014). Consumo e representações sociais do álcool. Inquérito ao público jovem presente no Rock in 

Rio Lisboa 2014 (sinopse de resultados). 
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Cerca de um quarto dos jovens encontrava-se no 5.º ano de escolaridade (23%) e, a um 

nível semelhante, no 6.º (25%) ou no 7.º (22%) ano de escolaridade.  

Figura 12 - Ano de escolaridade* à entrada do internamento (%) 

(n=130) 

 
*Ano em que se encontravam quando entraram no internamento, não necessariamente concluído. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Como se pode observar na Figura anterior, praticamente todos os jovens se encontravam a 

frequentar o 2.º ciclo (48%) ou o 3.º ciclo (46%) de escolaridade. 

De uma forma geral, os jovens encontravam-se a frequentar anos de escolaridade inferiores 

aos previsíveis caso não tivessem ficado retidos nenhum ano.  

 

Figura 13 - Ano de escolaridade* à entrada do internamento, por idade (%) 

(n=130) 

*Ano em que se encontravam quando entraram no internamento, não necessariamente concluído. 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 
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Mudança de escola 

De uma forma geral, aproximadamente metade dos jovens (48%) já frequentou 3 a 4 

escolas (incluindo o Jardim de Infância e Centros de Formação) antes do atual internamento. 

Por outro lado, 14% frequentaram menos de 3 escolas e os restantes 5 a 12 escolas. 

Para melhor apreciar se o número de escolas frequentadas supera ou não o expectável 

importa, por sua vez, analisar este dado em função do grau de escolaridade dos jovens. 

Tendo o ensino regular como referência 18 , constata-se que todos os jovens que se 

encontravam no 1.º ciclo frequentaram mais escolas que o expectável, o que se aplica 

também a cerca de metade dos jovens que se encontravam no 2.º ou no 3.º ciclo de 

escolaridade. 

Tabela 4 - N.º de escolas frequentadas por ciclo de escolaridade (%) 

Ciclo de escolaridade frequentado 
N.º de escolas frequentadas 

1 a 2 3 4 5 6 a 12 Total 

1.º ciclo (n=5) .. 40,0 60,0 .. .. 100 

2.º ciclo (n=60) 15,0 28,3 25,0 15,0 16,7 100 

3.º ciclo (n=58) 12,0 19,0 19,0 22,4 27,6 100 

Secundário (n=3) 33,3 .. 33,3 .. 33,3 100 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Grau de escolaridade no Centro Educativo 

No presente internamento, 87% dos jovens têm aulas exclusivamente dentro do Centro 

Educativo. Dos restantes 13%, metade declara que frequenta a escola dentro do Centro mas 

que está em formação prática em contexto de trabalho/estágio profissional fora, enquanto a 

outra metade frequenta apenas o ensino regular ou um curso PIEF (Programa Integrado de 

Educação e Formação) fora do Centro Educativo19. 

Mais de metade dos jovens que frequentam a escola dentro do Centro Educativo está num 

Curso de Educação e Formação de Adultos com equivalência ao 9.º ano. 

  

                                                           
18 Considerando os ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário e o Jardim de Infância, tem-se como referência que um 

aluno que se encontre no 1.º ciclo terá frequentado no máximo 2 escolas, um aluno que se encontre no 2.º ciclo terá 

frequentado no máximo 3, um que se encontre no 3.º ciclo terá frequentado no máximo 4, enquanto no ensino 

secundário terá frequentado no máximo 5 escolas. 

19 Destes 9 jovens que frequentam escola apenas fora do Centro Educativo, 8 frequentam o ensino regular e 1 um curso 

PIEF. 
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Figura 14 - Grau do Curso de Educação e Formação de Adultos frequentado (%) 

(n=140) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Cumprimento de normas 

Antes do atual internamento, quase todos os jovens costumavam faltar às aulas (95%) e já 

tinham tido a experiência de serem suspensos ou expulsos da escola (86%), dimensões que se 

encontram significativamente associadas (teste exato de Fisher: p=0,008).  

18% dos jovens frequentavam as aulas até entrarem no internamento. Contudo, 

aproximadamente um terço não ia às aulas há 1 mês a 1 ano e uma proporção semelhante 

não ia às aulas há 1 ano ou mais (sobretudo há 1-2 anos).  

Figura 15 - Tempo sem ir às aulas antes do atual internamento (%) 

(n=138) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Como expectável, os jovens que frequentavam as aulas até entrarem no internamento são 

os que menos referem que costumavam faltar às aulas ou que já tinham sido suspensos/expulsos 

(respetivamente 16% e 24% dos que iam às aulas até entrarem no internamento não 

costumavam faltar às aulas ou não foram suspensos/expulsos). 
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Apreciação sobre a utilidade da escola 

Os jovens foram inquiridos sobre a utilidade que atribuíam à escola, num primeiro 

momento sobre a escola antes do atual internamento, e depois, sobre a escola frequentada 

no atual internamento. 

Antes do atual internamento, a opinião que os jovens tinham sobre a escola é de que tinha 

como principais funções a da aprendizagem (50%), a de ser um meio para virem a ter um 

emprego de que gostem ou em que ganhem bem (39%)20 ou a de contexto de convívio (37%). É 

de notar que 16% dos jovens não viam utilidade na escola antes do internamento. Por sua vez, 

11 jovens apontaram outras funções numa questão aberta, sendo de destacar que, neste 

âmbito, 4 referiram que a escola servia para consumir substâncias psicoativas /traficar.  

Em comparação com as apreciações feitas relativamente à escola que frequentavam 

antes do internamento, os jovens tendem a conferir uma maior utilidade à escola que 

frequentam no internamento no que diz respeito à aprendizagem (65%) e à perspetiva de virem 

a ter um emprego de que gostem ou em que ganhem bem (70%). Por sua vez, a dimensão do 

convívio é menos apontada (21%) e uma menor percentagem de jovens refere que a escola 

não tem utilidade (5%). Entre os 11 que sugerem que a escola frequentada durante o 

internamento tem outras funções (questão aberta), surgem agora sobretudo referências ao seu 

papel de aprendizagem e realização pessoal (ex.: «bases para o futuro», «realizar-me 

pessoalmente», «para no futuro ter vida orientada», «para ser alguém na vida»). 

Figura 16 - Funções atribuídas à escola frequentada antes e durante o internamento (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Antes e durante o internamento os jovens tendem a apontar exclusivamente uma função 

para escola (64% antes do internamento21 e 47% durante22). Por sua vez, também em ambos os 

contextos, a conjugação de funções mais comum consiste na de aprendizagem e emprego 

(com ou sem outras funções adicionais) (22% antes do internamento e 42% durante). 

                                                           
20 Para virem a ter um emprego de que gostem=28,9%; Para viverem a ter um emprego em que ganhem bem = 23,9%. Uma 

situação e/ou a outra = 39%. 

21 Só para aprender = 22,5%; só para conviver = 13,4%; só para ter um emprego que goste e/ou que ganhe bem = 12,6%; só 

sem utilidade = 12,7%; só outra função = 2,8%. 

22 Só para aprender = 19,1%; só para conviver = 2,1%; só para ter um emprego que goste e/ou que ganhe bem = 22,7%; só 

sem utilidade = 2,8%; só outra função = 0,7%. 
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Independentemente da apreciação realizada pelos jovens quanto à utilidade que viam na 

escola antes do internamento, durante este reportam sobretudo que serve para aprender e/ou 

para vir a ter um emprego de que gostem ou em que ganhem bem.  

Em particular, entre os 23 jovens que consideravam que a escola antes do internamento 

não tinha utilidade, 91% apresentam uma opinião diferente relativamente à escola frequentada 

atualmente. Por outro lado, entre os 118 que consideravam a escola útil antes do internamento, 

apenas 4% deixam de ter esta opinião no internamento. 

Apreciação valorativa global da escola 

À semelhança das questões sobre a utilidade da escola, os jovens foram também 

questionados se gostavam da escola antes do internamento e da escola frequentada 

atualmente, e caso não gostassem, porquê. 

70% dos jovens declaram que não gostavam da escola antes do internamento. A maioria 

gosta da escola frequentada atualmente (57%). 

Com efeito, 41% dos 99 jovens que não gostavam da escola antes passaram a gostar. Por 

outro lado, entre os 42 que gostavam da escola, 5% deixou de gostar. 

Quando questionados sobre os motivos pelos quais não gostam ou não gostavam da 

escola, verifica-se que uma das principais razões apontadas, quer relativamente à escola antes 

do internamento, quer quanto à escola no internamento, é o de as matérias não terem interesse 

(mencionado por 30% dos jovens que não gostavam e/ou não gostam da escola). Os restantes 

motivos dependem de o objeto de análise ser a escola antes ou depois do internamento.  

Assim, relativamente à escola antes do internamento, igualmente 30% dos jovens que não 

gostavam da escola mencionam como motivo não gostarem de aprender, seguidos dos que 

referem demasiadas regras (20%), a forma desmotivante de os professores darem aulas (20%) e 

de a escola não ter utilidade para o seu futuro profissional (18%). Por sua vez, numa questão 

aberta sobre outros motivos para não gostarem da escola, os jovens referiram sobretudo a 

atitude dos professores (ex.: «os professores falavam mal»), as aulas serem desmotivantes (ex.: 

«era aborrecido», «passava grande seca»), a sua própria desmotivação relativamente às aulas 

(ex.: «tinha preguiça», «não tinha paciência»).  

Por outro lado, quanto à escola no internamento, o segundo motivo mais apontado foi o de 

a escola ter demasiadas regras (28%), seguido da forma desmotivante de os professores darem 

aulas (23%), não gostarem de aprender (20%) e/ou de a escola não ter utilidade para o seu 

futuro profissional (13%). Quanto aos outros motivos, sugeridos pelos jovens na questão aberta, 

destaca-se sobretudo a referência à atitude dos professores (ex: «alguns professores não gosto») 

e às aulas serem desmotivantes (ex.: «sem interesse»).  

No contexto dos jovens que mencionam que não gostam ou não gostavam da escola, 

comparando os argumentos apresentados quanto à escola antes e durante o internamento, 
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ressalta, quanto à escola frequentada atualmente, por um lado, a menor referência a não 

gostar de aprender23, e por outro, a maior referência à escola ter demasiadas regras24.  

É ainda de destacar que, no internamento, uma maior percentagem de jovens aponta que 

a forma de os professores darem aulas é desmotivante 25 , ainda que confiram uma maior 

utilidade desta escola para o seu futuro profissional26. 

Figura 17 - Motivos apontados pelos jovens que declararam não gostar da escola 

antes/durante o internamento* (%) 

*Alguns jovens declararam gostar da escola mas, ainda assim, responderam a esta pergunta (Antes do internamento: n=107 inclui 100 

jovens que não gostavam e 7 que gostavam; Durante o internamento: n=71 inclui 60 jovens que não gostavam e 11 que gostavam). 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A maioria dos jovens indica apenas um motivo para não gostar da escola, quer antes como 

durante o internamento (antes=63%27, durante=64%28). Em ambos os casos, a associação mais 

comum de argumentos consiste na referência às matérias não terem interesse e outros motivos 

(não gostar de aprender e/ou demasiadas regras e/ou professores desmotivantes) (antes=16%, 

durante=17%). 

Escola: apreciação geral 

O percurso escolar destes jovens é marcado pelo insucesso (retenções de ano), pelo baixo 

compromisso com a escola (faltas habituais, não ir às aulas) e por problemas de 

comportamento nesta (que levaram à suspensão/expulsão). Uma percentagem elevada de 

jovens (70%) refere que não gostava da escola, sobretudo por as matérias não terem interesse. 

Apesar desta desvalorização, as principais funções atribuídas à escola permaneciam como a 

                                                           
23 8 dos 21 jovens que antes não gostavam de aprender deixaram de referir este argumento. Por outro lado, em 47 que 

antes não referiam que não gostavam da escola, 1 passou a fazê-lo. 

24 2 dos 14 jovens que antes achavam que a escola tinha demasiadas regras, deixaram de mencionar este argumento. Por 

outro lado, em 54 que antes não referiam que a escola tinha demasiadas regras 8 passaram a fazê-lo. 

25 Ainda que 4 dos 13 jovens que antes tinham esta representação agora não a mencionem, 5 dos 55 que não tinham 

passaram a ter. 

26 5 dos 10 jovens que não viam utilidade na escola para o seu futuro profissional passaram a ver, para 4 em 58  que não 

mencionavam este argumento e passaram a mencionar. 

27 Só matérias sem interesse = 14%; só professores desmotivantes = 10,3%; só não gosta de aprender = 15%; só demasiadas 

regras = 8,4%; só outro motivo = 15,0%. 

28 Só matérias sem interesse = 12,9%; só professores desmotivantes =10%; só não gosta de aprender = 7%; só demasiadas 

regras = 12,9%; só outro motivo = 21,4%. 
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de aprendizagem e a de lhes permitir virem a ter um emprego de que gostem ou em que 

ganhem bem. Contudo, 16% dos jovens não conferiam utilidade à escola.  

No que diz respeito às funções atribuídas e à apreciação global, os jovens manifestam uma 

atitude mais favorável relativamente à escola frequentada durante o internamento. Quanto a 

esta, são mais comuns as atribuições da função de aprendizagem e de veículo para a inserção 

no mercado de trabalho e, menos comuns, as referências ao convívio e à não utilidade da 

escola. Por sua vez, é menor a percentagem de jovens que menciona que não gosta da escola, 

sendo agora de 57%, valor que é, ainda assim, elevado. De notar que, também no contexto 

atual, o principal motivo de depreciação da escola se prende com o desinteresse dos 

conteúdos, surgindo ainda com destaque uma razão previsível dado o contexto, a das regras 

em demasia. 

Verifica-se ainda, na esfera da escola, a mudança de contextos, em que, de uma forma 

geral, estes jovens experienciaram mais transições do que o que é convencional. É possível que 

estas estejam relacionadas com as mudanças de casa anteriormente mencionadas, mas 

também com tentativas de desenvolvimento de projetos alternativos para estes jovens. 

O insucesso, o não compromisso com a escola, os problemas de comportamento, bem 

como as funções atribuídas à escola e a apreciação global quanto a esta, são facetas que se 

relacionam entre si. Como se descreveu anteriormente, as faltas habituais às aulas e a 

experiência de suspensão/expulsão estão interligadas. As faltas habituais às aulas associam-se a 

um menor nível de escolaridade (teste exato de Fisher: p=0,025). Por sua vez, a experiência de 

suspensão/expulsão da escola é mais comum em jovens que declaram que não gostavam da 

escola (teste do 2: p=0,010) e que indicam em menor medida que a escola serve para 

aprender (teste do 2: p=0,045) ou para vir a ter um emprego de que gostem ou em que 

ganhem bem (teste do 2: p=0,010). Finalmente, gostar ou não da escola também se relaciona 

com as funções atribuídas a esta. Assim, os jovens que não gostavam da escola indicam em 

menor medida as funções de aprendizagem (teste do 2: p<0,001), de vir a ter um emprego de 

que gostem ou em que ganhem bem (teste do 2: p=0,001) e todos os jovens que declararam 

que a escola não tinha utilidade também referiram que não gostavam desta (teste do 2: 

p<0,001). 

Perante esta caracterização, coloca-se a questão da relação entre o insucesso e o 

envolvimento nos consumos/práticas criminais. A este respeito, tem sido defendido que o 

envolvimento neste tipo de práticas associa-se a um menor desempenho académico e este, 

por sua vez, associa-se a estas práticas (Spooner, 1999; Spooner & Hetherington, 2004). 

Considerando a primeira linha de influência (práticas desviantes promotoras do mau 

desempenho), é de notar que quando este tipo de práticas é realizado em horário letivo, pode 

implicar faltar às aulas, com consequente influência no sucesso escolar. Se realizadas em 

contexto escolar, podem implicar a suspensão. De igual forma, estas podem estar associadas a 

valores e atitudes do próprio e do seu grupo de pares, não favoráveis ao bom desempenho 

escolar, isto é, com expetativas de realização pessoal que não encaram o sucesso escolar 

como um mecanismo de obtenção desta.  
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Por outro lado, na segunda linha de influência (o mau desempenho como promotor destas 

práticas), o baixo compromisso com a escola, através do absentismo, por exemplo, implica que 

o aluno tenha mais tempo livre, não supervisionado, e oportunidade para o envolvimento neste 

tipo de atividades, a par do afastamento de atividades de caráter convencional (a escola e o 

que esta implica em termos de atividades) e que envolvem um maior controlo social 

(Hammersley, Marsland & Reid, 2003; Spooner & Hetherington, 2004). 

Segundo a teoria das subculturas delinquentes, ao estar desenhada e projetar 

essencialmente os valores de classe média, a escola funciona como um instrumento de 

marginalização dos jovens de classe baixa na medida em que não conseguem corresponder 

ao que deles é esperado. As dificuldades na escola podem assim suscitar na criança/jovem um 

efeito de rejeição desta e o incremento da afinidade a valores de realização pessoal por outras 

vias, designadamente o desenvolvimento de atividades delinquentes (Lisboa, 2008). 

Por outro lado, para Cohen (1955), enquanto os jovens das classes médias são socializados 

para o sucesso académico, os jovens das classes baixas não, o que influencia também a sua 

motivação face à escola. Estes jovens estabelecem os seus próprios critérios de 

sucesso/estatuto, nomeadamente no âmbito da subcultura delinquente (Carrilho, 2000). 

Rutter, Giller e Hagell (1998) referem que a influência da escola no comportamento 

antissocial pode ainda ocorrer por via dos alunos que frequentam a escola. Em geral, poderá 

haver uma cultura de cariz mais antissocial ou pelo menos uma forte presença de grupos de 

pares menos convencionais. 

1.3. A FAMÍLIA 

De forma a caracterizar esta dimensão, serão apresentados dados quanto à estrutura e 

dinâmica familiar (práticas de parentalidade), situações potencialmente geradoras de tensão 

nas relações familiares (problemas) e à medida em que a família funciona como modelo de 

atitudes e comportamentos relativos às práticas criminais e comportamentos aditivos.  

Estrutura familiar 

Fora do Centro Educativo, cerca de um terço (31%) dos jovens vive com o pai e a mãe29, 

na mesma casa, situação que foi uma constante ao longo da sua vida para quase todos (dos 

43 jovens que vivem com ambos os pais na mesma casa, 36 viveram sempre).  

 

Paralelamente, 17% mencionam que vivem com o pai e a madrasta ou com a mãe e o 

padrasto30. 

É de notar como 29% dos jovens vivem com a mãe, sem pai ou padrasto, enquanto apenas 

5% mencionam que vivem com o pai, sem mãe ou madrasta.  

                                                           
29 31% vivem com o pai e a mãe = 4% (só com o pai e a mãe)+ 15% (só com o pai, mãe e irmão(s)) + 12,0% (com o pai, 

mãe e outros familiares). 

30 17% vivem com o pai e a madrasta/mãe e padrasto = 2,9% só com o pai e madrasta/mãe e padrasto + 9,4% só com o 

pai e madrasta/mãe e padrasto e irmão(s) + 4,3% com o pai e madrasta/mãe e padrasto e outros familiares. 
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Outra situação

De entre os jovens que vivem com a mãe, sem pai ou padrasto, a maioria vive com a mãe e 

irmão(s) exclusivamente31. 

Por fim, é de salientar que 18% não vivem com pais (ou madrasta/padrasto). 

Figura 18 - Coabitação atual, fora do Centro Educativo (%) 

(n=138) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Considerando agora não a coabitação atual, mas ao longo da sua vida, constata-se que a 

maioria dos jovens viveu durante mais tempo apenas com a sua mãe, sem pai ou padrasto 

(35%)32 ou com o pai e a mãe (35%)33.  

De destacar que, na maior parte da sua vida, 16% dos jovens não viveram com os pais (ou 

madrasta/padrasto). 

Figura 19 - Coabitação mais comum ao longo da vida, fora do Centro Educativo (%) 

(n=139) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A este nível, importa também referir que 11 jovens já têm ou estão prestes a ter 

descendentes: 8 jovens têm um ou mais filhos (5,6%) e 3 estão à espera do primeiro filho (2,1%). 

Deste 8 que já têm filhos, 2 estão à espera de mais um filho (1,4%). No seu conjunto, são 

maioritariamente rapazes (9), com idades entre os 16 e os 19 anos. Neste contexto, os rapazes 

                                                           
31 29% vivem com a mãe, sem pai ou padrasto = 8,7% só com a mãe + 13,0% só com a mãe e irmão(s) + 7,1% com a mãe e 

outros familiares.  

32 35% viveram durante mais tempo com a mãe, sem pai ou padrasto = 10,1% só com a mãe + 12,2% só com a mãe e 

irmão(s) + 12,9% com a mãe e outros familiares.  

33 35% viveram durante mais tempo com o pai e a mãe = 2,2% só com o pai e a mãe + 15,8% só com o pai, a mãe e 

irmão(s) + 17,1% com o pai, a mãe e outros familiares (num caso, numa instituição). 
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de todas as idades mencionadas têm filhos ou estão à espera de um filho, enquanto, as duas 

raparigas que estão nesta situação têm 18/19 anos. 

Práticas de parentalidade percebidas 

A representação que os jovens têm sobre a forma como o pai/mãe (ou outras figuras de 

referência) os educaram ao longo da vida é obtida através da MOPS (Measure of Parenting Style). 

Neste instrumento, os jovens são convidados a selecionar, numa escala de 4 níveis (não é nada 

assim, é um pouco assim, é muitas vezes assim, é mesmo assim), em que medida determinadas 

formas de educar correspondem à dos seus pais ou substitutos. Estas configuram, por sua vez, três 

escalas: controlo excessivo, abuso e indiferença. A pontuação bruta numa dada escala 

corresponde à medida cujo estilo em causa está presente, segundo a representação dos jovens, 

não tendo as escalas ponto de corte (ver Metodologia – orientação de conteúdos). As 

pontuações mínimas e máximas de cada escala são: controlo excessivo (min. = 4; máx. = 16), 

abuso (min. = 5; máx. = 20), indiferença (min. = 6; máx. = 24). 

Para esta análise foram considerados os 92 jovens que responderam a todas as opções 

relativamente ao pai e à mãe (ou substitutos). 

Para 75% dos jovens, a escala de controlo excessivo apresenta uma pontuação de 9 (para 

ambos os pais), a de abuso uma pontuação de 7 relativamente à mãe e 8 relativamente ao 

pai, e a escala de indiferença uma pontuação de 8 para a mãe e de 9 para o pai. 

Tendo como referência os valores máximos possíveis em cada uma das escalas, é de notar 

que 75% dos jovens obtiveram, para as escalas de abuso e indiferença menos de metade do 

valor máximo, quer relativamente ao pai como relativamente à mãe, e um pouco superior a 

metade no caso do controlo excessivo. Segundo a representação dos jovens, entre os três estilos 

analisados, esta é a prática parental mais exercida.  

Tabela 5 – Práticas de parentalidade percebidas:                                                                    

pontuações na Measure of Parenting Style  

 

Estilos 

Controlo excessivo Abuso Indiferença 

Mãe* Pai* Mãe* Pai* Mãe* Pai* 

Valor mínimo  4 5 6 

Valor máximo  16 20 24 

Percentil 25 6 5 5 5 6 6 

Percentil 50  7 7 5 5 6 6 

Percentil 75 9 9 7 8 8 9 

*Ou pessoa que tem exercido o seu papel. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

De forma a testar a existência de eventuais diferenças na forma como os jovens avaliam as 

práticas do pai vs mãe relativamente às dimensões de controlo excessivo, abuso e indiferença, 

aplicou-se um teste não paramétrico para amostras emparelhadas – Teste de Wilkoxon. Este 

revelou que, quanto ao nível de controlo excessivo, dimensão que, segundo estes jovens foi a 

mais presente enquanto prática de parentalidade dos seus pais, não existem diferenças 
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significativas de atuação entre o pai e a mãe. Por outro lado, consideram que, em 

comparação com a mãe, o estilo de parentalidade do pai caraterizou-se mais pelo abuso 

(p=0,003) e indiferença (p=0,041).  

Problemas  

Três quartos dos jovens referem que a sua família já passou por dificuldades económicas e 

68% por situações de desemprego, ainda que se tratem de situações pouco frequentes (isto é, 

que aconteceram raramente ou às vezes). Por sua vez, 83% dos jovens mencionam que já 

ocorreram discussões no seu contexto familiar, sendo estas de um modo geral pouco 

frequentes. 

Tabela 6 - Frequência de problemas na família ao longo da vida, por problema (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Estes três tipos de problemas estão significativamente associados entre si, em que a 

frequência de desemprego está associada à frequência com que a família passou por 

dificuldades económicas (teste do 2: p<0,001) e estas estão por sua vez associadas à maior 

frequência de discussões na família (teste do 2: p<0,001). 

Familiares como modelos de CAD e de práticas criminais 

- Comportamentos aditivos - 

Tendo presente os familiares com quem viveram mais tempo, quase metade (44%) dos 

jovens declara que pelo menos um costuma ou costumava ter alguma relação com 

comportamentos aditivos, isto é, embriagar-se, consumir substâncias ilícitas e/ou ter problemas 

com o jogo. 

De uma forma geral, 28% dos jovens identificam um ou mais familiares que costumam ou 

costumavam embriagar-se, 25% que costumam ou costumavam consumir substâncias ilícitas e 

8% que têm ou tiveram problemas com o jogo34. 

As maiores proporções de jovens mencionam apenas a embriaguez (14%) ou apenas o 

consumo de substâncias ilícitas (11%). 

  

                                                           
34 As ligeiras diferenças entre estas percentagens e as do gráfico decorrem de as categorias do gráfico serem construídas a 

partir das declarações referentes a cada uma destas situações familiares, o que implica que basta que uma tenha um 

missing value para ser contemplada na categoria sem informação, presente no gráfico. 

Problemas Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Desemprego (n=133) 32,3 21,1 30,1 9,0 7,5 

Dificuldades económicas (n=128) 25,0 25,0 31,2 13,3 5,5 

Discussões (n=131) 16,8 28,2 33,6 14,5 6,9 
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Figura 20 – Jovens com familiares próximos que costumam/costumavam embriagar-se, 

consumir substâncias ilícitas e/ou com problemas com jogo (%) 

(n=131) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Os jovens com familiares próximos que costumam ou costumavam embriagar-se tendem a 

ser também os que têm familiares com consumos de drogas (teste do 2: p=0,015).  

Praticamente todos os jovens consideram que os familiares com quem viveram mais tempo 

desaprovariam o seu consumo de substâncias ilícitas que não cannabis (entre 95% e 96%). 

Segundo a sua avaliação, estes familiares seriam mais indulgentes quanto ao consumo de 

cannabis ou à embriaguez (respetivamente 77% e 79% referem que os familiares 

desaprovariam). 

Figura 21 – Atitude dos familiares percebida quanto a eventuais práticas de consumo de 

substâncias psicoativas pelo próprio, por prática (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Na perspetiva dos jovens, os familiares favoráveis (aceitação) a cada um destes tipos de 

consumo (embriaguez, consumo de cannabis, pastilhas ou de outras substâncias ilícitas) tendem 

também a ser favoráveis aos restantes 35 . São os jovens com familiares próximos que 

costumam/costumavam consumir substâncias ilícitas que tendem a interpretar que estes são 

favoráveis ao seu eventual consumo de cannabis (teste do 2: p=0,001) e embriaguez (teste do 

2: p=0,023). 

                                                           
35 teste do 2: Atitude Embriaguez* Atitude Cannabis (p<0,001); teste exato de Fisher: Atitude Embriaguez * Atitude Pastilhas 

(p=0,005); Atitude Embriaguez* Atitude Outras Substâncias Ilícitas (p=0,007); Atitude Cannabis* Atitude Pastilhas (p=0,001); 

Atitude Pastilhas* Atitude Outras Substâncias Ilícitas (p<0,001); Atitude Cannabis* Atitude Outras Substâncias Ilícitas 

(p<0,001).  
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Por fim, 19% dos jovens mencionam que na sua primeira experiência com bebidas 

alcoólicas estavam presentes familiares: familiares e amigos (7,8%), só familiares (6,3%), 

familiares, amigos e conhecidos (3,1%), familiares e conhecidos (1,6%)36. Entre os jovens com 

familiares próximos que costumam/costumavam consumir substâncias ilícitas é mais comum a 

referência à presença de familiares nesta primeira experiência com bebidas alcoólicas (teste do 

2: p=0,033). 

- Práticas criminais - 

60% dos jovens mencionam que na família com quem viveram mais tempo já ocorreram 

problemas com a justiça: 29,7% referem que estes ocorreram raramente, 18% às vezes, 6,3% que 

eram frequentes e 6,3% que eram uma constante. 

É de notar que se verifica uma relação entre ter familiares com problemas com a justiça e 

ter familiares com consumo de substâncias ilícitas (teste do 2: p=0,006). 

De uma forma geral, segundo a maioria dos jovens (64%), os familiares próximos 

desaprovam o seu envolvimento nas práticas criminais que os levaram a tribunal (38,8% 

desaprovam totalmente, 25,6% desaprovam). Por sua vez, 17% dos jovens consideram que estes 

familiares são favoráveis a estas práticas (15,7% aprovam, 1,7% aprovam totalmente). Os 

restantes 18% consideram que os familiares não aprovam nem desaprovam. 

10% dos jovens referem a companhia de familiares (por vezes ou sempre) quando 

cometeram o(s) crime(s) que os levaram ao cumprimento da medida de internamento: 3,6% 

acompanhados de familiares e amigos, 3,6% de familiares, amigos e conhecidos e 2,9% apenas 

por familiares37.  

Por último, quando inquiridos sobre os motivos para cometer os crimes que os levaram à 

medida de internamento, 2% dos jovens mencionam que aprenderam com familiares38. 

Família: apreciação geral 

A grande maioria (dois terços) dos jovens já experienciou alterações na sua estrutura familiar 

no que diz respeito à presença dos progenitores, sendo que apenas um terço viveu a maior 

parte da sua vida com ambos. Por sua vez, outro terço viveu apenas com a mãe (sem pai ou 

padrasto) e 16% não viveram com qualquer progenitor a maior parte da sua vida. 

As alterações na estrutura familiar frequentemente resultam de separações conjugais que 

poderão ter envolvido processos de conflito mais ou menos demorados, sendo que a estas 

alterações se associam também mudanças nas regras, práticas de parentalidade, modelos, 

entre outros aspetos.  

Por sua vez, viver apenas com um progenitor não constitui necessariamente em si um risco, 

dependendo este, nomeadamente dos recursos pessoais, sociais e económicos do progenitor 

(Spooner, 1999; Carrilho, 2000). 

                                                           
36 Base% = 128. 

37 Base% = 137. 

38 Base% = 138. 
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Ao nível da dinâmica familiar, os jovens destacam o exercício de um controlo parental 

excessivo por parte de ambas as figuras parentais. É possível que esta apreciação esteja 

relacionada com uma tensão entre o seu desejo de autonomia e os esforços das figuras 

parentais em controlarem as suas ações num percurso desviante. Os pais são percebidos como 

mais abusivos e indiferentes que as mães, o que, neste estudo, não se relaciona com a estrutura 

familiar dos jovens, designadamente se viviam apenas com a mãe ou não. 

Rutter, Giller e Hagell (1998) referem que um estilo educativo mais coercivo, punitivo ou hostil 

está associado a uma relação pais-filhos mais pobre. Por sua vez, esta tem implicações na 

capacidade da criança desenvolver relações saudáveis e também de se associar a grupos 

mais convencionais, que proporcionam um maior controlo social. Uma melhor relação entre 

pais e filhos possibilita também diretamente um maior controlo social (por parte dos pais).  

As situações de desemprego/dificuldades económicas na família são mencionadas por 

uma boa parte dos jovens mas sendo, contudo, infrequentes. Estas estão associadas a 

tensões/conflitos familiares expressos em discussões. 

A frequência de dificuldades económicas na família associa-se a práticas de abuso mais 

acentuadas da parte da mãe (teste da mediana: p=0,048), enquanto as discussões se associam 

especificamente às práticas de abuso da parte do pai (teste da mediana: p=0,001). É possível 

que esta associação decorra de uma maior tensão familiar devido às dificuldades económicas, 

que, como se referiu, tendem a estar associadas à ocorrência de discussões familiares. As 

preocupações relativas à gestão do orçamento familiar podem, também, ter efeito numa 

menor disponibilidade e tolerância para com os filhos. Por outro lado, podem estar em causa 

características específicas das figuras parentais que, com maior frequência, tiveram dificuldades 

económicas e/ou discussões familiares. 

Aparentemente, uma proporção importante de jovens tem um quadro familiar no qual 

estiveram presentes modelos de atitudes e comportamentos favoráveis aos consumos e/ou ao 

envolvimento na criminalidade, em que as referências a familiares com consumos de 

substâncias ilícitas estão associadas às referências a familiares com problemas com a justiça. 

Cerca de um quarto dos jovens conviveu com familiares que frequentemente tinham 

consumos nocivos de bebidas alcoólicas e/ou consumiam substâncias ilícitas e, uma 

percentagem semelhante considera que os seus familiares próximos aprovam este tipo de 

comportamentos da sua parte, verificando-se uma associação entre ter familiares próximos 

consumidores de substâncias ilícitas e perceber uma atitude favorável da parte destes quanto 

aos seus consumos nocivos de álcool e consumo de cannabis, bem como a sua presença na 

iniciação ao consumo de bebidas alcoólicas. 

No que diz respeito à criminalidade, mais de metade dos jovens refere ter familiares que já 

tiveram problemas com a justiça, embora, também mais de metade desaprove o seu 

envolvimento nos crimes que os levaram a tribunal e apenas uma percentagem residual de 

jovens mencione a companhia de familiares na prática de crimes ou a aprendizagem destas 

práticas com os familiares. Ao contrário dos consumos ilícitos, ter familiares com problemas com 

a justiça não se relaciona com a ideia de que estes são favoráveis ao seu envolvimento na 

criminalidade. 
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De facto, a referência a familiares próximos com consumos nocivos de álcool e/ou de 

substâncias ilícitas encontra-se associada a dinâmicas familiares concretas. Os jovens que 

mencionam o convívio com familiares que se costumavam embriagar, tendem também a 

mencionar uma maior frequência de dificuldades económicas na família (teste do 2: p=0,026), 

bem como práticas de abuso (teste da mediana: p<0,001) e indiferença (teste da mediana: 

p=0,006) mais acentuadas da parte do pai. Aqueles que fazem referência a consumos de 

substâncias ilícitas da parte de familiares próximos são também os que mais mencionam 

dificuldades económicas (teste do 2: p=0,025) e discussões na família (teste do 2: p<0,001).  

Acresce, assim, à reflexão feita anteriormente sobre a relação entre dificuldades 

económicas/discussões e práticas mais acentuadas de abuso, esta componente dos consumos 

de familiares próximos. Nos casos em que são as figuras parentais as consumidoras, trata-se de 

mais uma variável influenciadora da adoção dos estilos de parentalidade mencionados.  

1.4. OS PARES 

Nesta dimensão, apresenta-se, num primeiro momento, em que medida o consumo de 

substâncias psicoativas e outros comportamentos desviantes eram frequentes em contexto de 

convívio com os seus amigos fora do Centro Educativo. 

83% dos jovens referiram que tomavam bebidas alcoólicas com os amigos, sendo que 19% 

dos jovens bebiam frequentemente e 13% bebiam sempre que estavam com estes. 30% dos 

jovens declararam que às vezes embriagavam-se com os amigos, 11% frequentemente e 9% 

que se embriagavam sempre. 

Fumar cannabis quando estavam com os amigos é uma experiência menos comum 

(mencionada por 76% dos jovens) do que a ingestão de bebidas alcoólicas, mas mais comum 

do que a embriaguez. No entanto, quando realizada, sucedia mais frequentemente (21% 

fumavam frequentemente, 37% sempre) do que tomar bebidas alcoólicas. 

Apesar de menos comum e frequente, é de notar que 38% dos jovens mencionam que, 

quando estavam com os amigos, já tinha acontecido consumirem outras substâncias ilícitas, 

sobretudo com uma frequência ocasional. 

Por outro lado, é de destacar que 79% dos jovens mencionam a prática de roubo com os 

amigos. Neste contexto, 21% referem que, frequentemente, quando estavam com os amigos 

roubavam, e 11% que o faziam sempre.  

Cerca de 74% dos jovens mencionam que acontecia envolverem-se em brigas quando 

estavam com os amigos, embora, 47% referissem que tal sucedia raramente ou às vezes. 

A destruição de propriedade e obrigar outros miúdos a entregarem-lhes coisas são as 

práticas menos mencionadas. 
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Figura 22 - Frequência de práticas de consumo de substâncias psicoativas e 

comportamentos desviantes, fora do Centro Educativo, por prática (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Com o intuito de explorar a existência de grupos de jovens em função da frequência com 

que as atividades desviantes fazem parte do seu convívio com amigos, procedeu-se a uma 

Análise de Clusters. Desta análise resultaram 3 grupos com perfis distintos, dos quais se destaca, 

por ser mais comum, o convívio caracterizado pelo consumo de cannabis e, por vezes, a 

embriaguez e/ou o roubo:  

I. Grupo menos desviante (n=35, 28%), em que os consumos de substâncias psicoativas e 

comportamentos desviantes são pouco frequentes quando os jovens estão com os seus amigos 

fora do Centro Educativo.  

 

II. Grupo cujo convívio se caracteriza sobretudo pelo consumo de cannabis e, por vezes, pela 

embriaguez e roubo (n=63, 50%) 

 

III. Grupo mais desviante (n=28, 22%), em que os consumos e comportamentos desviantes são mais 

frequentes quando os jovens estão com os seus amigos fora do Centro Educativo. 

 

Figura 23 – Consumos e comportamentos desviantes com amigos – Análise de Clusters (%) 

(n=126) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

No âmbito dos comportamentos desviantes em contexto de convívio com os amigos é de 

notar como, numa outra questão, a prática do(s) crime(s) que levaram os jovens à medida do 

internamento é referida como acontecendo, com frequência, na companhia de alguém, 

sobretudo de amigos. Com efeito 67% dos jovens referem a companhia de amigos (por vezes ou 
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sempre) quando cometeram o(s) crime(s) que os levaram ao cumprimento da medida de 

internamento: 43,1% apenas por amigos, 16,8% acompanhados por amigos e conhecidos, 3,6% 

acompanhados de familiares e amigos e 3,6% de familiares, amigos e conhecidos. 

Por sua vez, 11% dos jovens mencionam que cometeram o(s) crime(s) que os levaram à 

medida de internamento porque fez o que os amigos costumavam fazer39. 

Finalmente, a primeira experiência com bebidas alcoólicas sucedeu sobretudo com a 

companhia de amigos (70%)40.  

Pares: apreciação geral 

Em comparação com a família, os pares estão particularmente presentes quer no 

envolvimento no consumo de bebidas alcoólicas (metade iniciou o consumo na presença de 

amigos), quer na prática de crimes (a maioria cometeu crimes com amigos ou conhecidos). 

Praticamente todos os jovens referem o consumo de bebidas alcoólicas no contexto de 

convívio com os amigos, três quartos o consumo de cannabis, sempre presente no convívio para 

um terço dos jovens. De entre um conjunto de comportamentos de consumo e desviantes 

apresentados, verificou-se que o quadro mais comum no convívio entre amigos consiste no 

consumo de cannabis, aliado, por vezes, à embriaguez e/ou ao roubo. 

É complexo determinar se a adoção de determinados comportamentos decorre da 

influência do grupo de pares. Spooner e Hetherington (2004), por exemplo, referem que o fator 

“grupo de pares” envolve, por um lado, um processo de seleção e, por outro, um processo de 

influência mútua. Isto é, usualmente, procura-se e é-se procurado por pares que partilham os 

mesmos valores e práticas e estes tendem a harmonizar-se no interior do grupo, fruto da mútua 

influência. As crianças/adolescentes que já têm tendência para o comportamento em questão 

aproximam-se de pares com este perfil. Por sua vez, esta associação tende a reforçar o 

comportamento (Spooner, 1999).  

1.5. A COMUNIDADE 

Organização social 

Numa apreciação geral sobre o seu bairro, mais de metade dos jovens considera que este 

é, frequentemente (11%) ou sempre (51%) um bom sítio para viver. 

Como indicador da coesão social percebida pelos jovens, é, tendencialmente, mais 

frequente as pessoas ajudarem-se umas às outras (20% refere que é frequente e 29% que se 

ajudam sempre). 

Por sua vez, no que diz respeito a indicadores do controlo social informal presente no bairro, 

é de notar a particular preocupação com a preservação das infraestruturas deste, em que mais 

de metade dos jovens considera que, se alguém estiver a estragar alguma coisa do bairro, 

ocorre uma atuação frequentemente ou sempre. 

                                                           
39 Base% = 138. 

40 Base% = 128. 
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Segundo a representação destes jovens, é, em segundo lugar, mais comum a atuação por 

alguém do bairro se houver uma briga, no sentido de separar as pessoas (17% refere que é 

frequente e 19% que ocorre sempre). 

As atuações em situações de absentismo escolar (se um jovem falta às aulas e andar pelo 

bairro) ou de embriaguez dos jovens, no sentido de chamar à atenção ou avisar os pais são, por 

sua vez, menos comuns.  

Figura 24 - Representações relativas à comunidade: frequência de situações na zona em 

que vive, fora do Centro Educativo, por situação (%) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

De forma a explorar a existência de subgrupos de jovens em função das suas 

representações relativas à zona em que vivem, procedeu-se a uma Análise de Clusters. Desta 

análise resultaram 3 grupos com perfis distintos:  

I. Grupo que avalia negativamente a zona onde vive, com menor coesão social e menor controlo 

social informal (n=28, 22%), este cluster é formado pelos jovens que caracterizam a comunidade 

onde vivem pela indiferença social (as pessoas nunca/raramente interferem se um jovem está 

embriagado, se faltar às aulas, se se envolver numa briga, se estragar alguma coisa do bairro, nem 

se ajudam umas às outras), considerando que não é um bom sítio para viver. 

 

II. Grupo que avalia positivamente a zona onde vive, com elevada coesão social, com controlo 

social informal focado na comunidade e baixa interferência nas questões mais do foro privado 

(n=60, 46%), este cluster é formado pelos jovens que caracterizam a comunidade onde vivem pela 

elevada preocupação em todas as questões relativas à vida em comunidade, e pela baixa 

preocupação nas questões mais do foro privado das famílias (como ficar embriagado e faltar às 

aulas), considera a sua zona como um bom sítio para viver.   

 

III. Grupo que avalia positivamente a zona onde vive, com elevada coesão social e elevado controlo 

social informal (n=42, 32%), este cluster é formada pelos jovens que caracterizam a comunidade 

onde vivem pela elevada preocupação em todas as questões, consideram a sua zona como um 

bom sítio para viver.   
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Figura 25 – Representações relativas à comunidade – Análise de Clusters (%) 

(n=130) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Acessibilidade a substâncias ilícitas 

Relativamente a qualquer das substâncias elencadas (cannabis, cocaína, outros 

estimulantes), mais de metade dos jovens avalia como mais ou menos fácil ou muito fácil obtê-la 

num período de 24h caso o desejassem. A cannabis destaca-se por ser a substância 

percecionada de mais fácil acesso (71% dos jovens consideram muito fácil obtê-la num período 

de 24 horas). 

Acresce ainda que 29% dos jovens avalia como muito fácil aceder a outras substâncias 

ilícitas, para além das já mencionadas41.  

Figura 26 - Acessibilidade a substâncias ilícitas num período de 24 horas, por substância (%) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

                                                           
41 Cerca de metade dos jovens (12 em 23) que referiram ser muito fácil aceder a outras substâncias identificaram quais as 

substâncias: todas (5), ácidos (1), anestesia de cavalos (1), bloom (1), MD (2), tabaco (1), “rolha” [ecstasy] (1).  
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Com o intuito de explorar a existência de subgrupos de jovens em função da sua 

dificuldade de acesso a diferentes substâncias ilícitas, procedeu-se a uma Análise de Clusters. 

Desta análise resultaram 3 grupos com perfis distintos, significativamente diferentes entre si:  

I. Grupo com muita acessibilidade à cannabis, e alguma dificuldade em arranjar outras substâncias 

ilícitas (n=19, 24%) 

 

II. Grupo com muita acessibilidade a todas as substâncias ilícitas (n=30, 38%) 

 

III.  Grupo com pouca acessibilidade a todas as substâncias ilícitas (n=30, 38%) 

Figura 27 – Acessibilidade a substâncias ilícitas num período de 24 horas – Análise de Clusters (%) 

(n=79) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Comunidade: apreciação geral 

Analisando a comunidade a partir da perspetiva do risco ou proteção face ao uso/abuso de 

substâncias e envolvimento em crimes, importa enfatizar, na lógica da proteção, o bem-estar dos 

jovens relativamente à zona onde vivem e a coesão social registada, tomando como referência o 

indicador da entreajuda.  

Por outro lado, o controlo social informal, que pode exercer um importante papel dissuasor 

de comportamentos que não sejam a norma da comunidade, é, aparentemente, exercido 

sobretudo no que diz respeito à proteção das infraestruturas comunitárias (provavelmente 

entendidas como algo que é comum e portanto sujeito à intervenção de todos) e, 

tendencialmente, relativamente a situações de agressão na via pública, porventura, numa 

lógica de proteção da ordem, e, talvez também, da integridade física dos moradores. Já outros 

comportamentos, que fazem parte do percurso da maioria destes jovens, como as faltas às 

aulas ou os consumos nocivos, são menos sujeitos a intervenção. Pode estar em causa um 

entendimento de que são exclusivamente do foro de atuação da família, sendo ainda de 

considerar a possibilidade de, em parte dos casos, não fugirem à norma da comunidade. 

Finalmente, a acessibilidade a substâncias ilícitas é claramente elevada, sobretudo no que 

diz respeito à cannabis, fator este de risco quanto ao uso/abuso de substâncias. Apenas 38% 

dos jovens tendem a considerar difícil ter acesso a qualquer uma das substâncias ilícitas 

apresentadas, num período de 24 horas.   

24,0

38,0

38,0
Fácil acesso a cannabis, difícil a outras SI

Fácil acesso a todas as SI

Difícil acesso a todas as SI



Os Jovens nos Centros Educativos - estudo dos comportamentos aditivos  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

68 

Considerando os dados do último Eurobarómetro sobre jovens e drogas (TNS Political & 

Social, 2014), é de notar que 49% dos jovens portugueses (15-24 anos) consideraram 

relativamente fácil/muito fácil ter acesso a cannabis (sendo 58% a média europeia), enquanto 

81% dos jovens inquiridos nos Centros Educativos têm esta opinião. Por sua vez, também 

relativamente à cocaína, os jovens inquiridos neste estudo têm uma maior facilidade de acesso: 

28% dos jovens portugueses consideraram relativamente fácil/muito fácil ter acesso (sendo 25% 

a média europeia) e 56% dos jovens dos Centros Educativos fazem esta apreciação. 

1.6. CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES: apreciação global 

No quadro dos jovens em geral, os participantes neste estudo destacam-se com um 

percurso no qual podem ser identificadas diversas situações que se constituem frequentemente 

como adversidades, isto é, situações de vida que usualmente requerem recursos adicionais para 

a sua gestão. 

Apresentam alguma vulnerabilidade social e económica, designadamente ao nível da 

habitação, do emprego ou dos recursos monetários disponíveis na família. Apenas um terço 

viveu a maior parte da sua vida com ambos os progenitores, pelo que uma boa parte terá 

experienciado situações de separação/divórcio dos pais, às quais, estão, pelo menos em parte, 

associadas as referidas mudanças de casa e mudanças de escola42. Com efeito, os jovens que 

mudaram mais vezes de casa apreciam uma maior indiferença da parte das suas figuras 

parentais em relação a si43.  

Para a grande maioria dos jovens, a escola não se traduziu numa experiência de 

desenvolvimento e realização pessoal. Pelo contrário, quase todos os jovens referem que não 

gostavam da escola, sendo o seu percurso a este nível marcado pelo insucesso, pela não 

adesão e pelo conflito. 

Numa análise sobre a forma como usualmente lidam com as situações difíceis da sua vida, 

uma boa parte dos jovens usa pouco frequentemente os mecanismos de confronto em geral. 

Mais de metade usa substâncias psicoativas como forma de evasão relativamente ao problema 

e às emoções/pensamentos suscitadas por este.  

Com efeito, estes jovens têm uma perceção de risco relativa ao consumo de substâncias 

ilícitas muito inferior à dos jovens em geral, sendo de enfatizar a particular desvalorização do 

risco associado à cannabis, enquanto o consumo desta substância é relativamente comum e 

frequente no contexto de convívio dos jovens com os seus amigos. 

De facto, uma proporção importante destes jovens (cerca de um quarto) apresenta, no seu 

contexto familiar próximo, modelos de comportamento e/ou atitudes favoráveis ao uso de 

substâncias psicoativas, como sejam os familiares com consumos nocivos de bebidas alcoólicas 

e/ou com consumos de drogas, bem como com atitudes favoráveis à embriaguez e/ou ao 

consumo de cannabis da parte dos jovens. Ter familiares com consumos de ilícitas associa-se a 

uma perceção de uma atitude favorável destes quanto ao seu próprio consumo de cannabis, 

                                                           
42 O número de mudanças de casa encontra-se associado ao número de mudanças de escola (Coeficiente correlação de 

Spearman, p=0,011. 

43 As mudanças de casa e a pontuação nas escalas de indiferença da MOPS estão significativamente associadas (teste da 

mediana - Mãe: p=0,036; Pai: p=0,023). 
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que por sua vez está ligada a uma desvalorização do risco de consumo desta substância, seja 

este esporádico (teste do 2: p=0,024), ou regular (teste do 2: p=0,031). 

Também ao nível da criminalidade, é de notar que mais de metade dos jovens tem 

familiares próximos que já tiveram problemas com a justiça. Contudo, em comparação com as 

atitudes relativas à embriaguez e ao consumo de cannabis, uma proporção inferior de jovens 

refere que os seus familiares próximos são favoráveis ao seu envolvimento em práticas criminais 

(17%).  

Quer o consumo de substâncias psicoativas, quer a prática de crimes, são atividades que 

usualmente os jovens não desenvolvem sozinhos. Apenas 12% estavam sozinhos na primeira 

experiência de consumo de bebidas alcoólicas e 16% cometeram os crimes que os levaram ao 

Centro Educativo sozinhos. Em ambos os casos, estavam acompanhados sobretudo por amigos 

e/ou conhecidos. No contexto do convívio com os seus amigos fora do Centro Educativo, à 

exceção do consumo de outras substâncias ilícitas que não a cannabis, mais de metade dos 

jovens refere que cada uma das práticas de consumo e desviantes apresentadas já haviam sido 

realizadas neste contexto, embora com graus de frequência diferentes. 

Por sua vez, ainda como fator facilitador do uso/abuso de substâncias ilícitas, a perceção 

da facilidade de acesso a estas substâncias é bastante superior à dos jovens em geral, sendo 

provavelmente, o acesso efetivamente mais fácil. Neste contexto, são os jovens do grupo mais 

desviante (em que o consumo de substâncias psicoativas e comportamentos antissociais são 

mais frequentes no seu convívio com amigos) que referem uma maior facilidade de acesso a 

todas as substâncias ilícitas (teste do 2: p<0,001). 

Neste estudo verificou-se como o envolvimento nestes grupos de caráter mais desviante é 

mais comum em jovens com familiares próximos que se costumam embriagar (teste do 2: 

p=0,021), consumir drogas (teste do 2: p<0,001), com atitudes favoráveis ao consumo de 

cannabis pelos jovens (teste do 2: p=0,032) e em que as dificuldades económicas (teste do 2: 

p=0,001) e as discussões (teste do 2: p<0,001) na família foram mais frequentes. De facto, as 

dificuldades económicas/discussões estão ligadas a esta referência a familiares que se 

costumam embriagar (apenas as dificuldades económicas) ou consumir drogas (ambas). 

Segundo Spooner (1999), a atitude favorável da família a determinados comportamentos 

desviantes pode influenciar a seleção de pares com o mesmo tipo de valores, na adolescência. 

Adicionalmente, quando se identifica esta problemática do abuso de drogas e álcool na 

família, não está apenas em causa a medida em que esta se constitui como um modelo mas 

também o impacto que esta problemática tem na dinâmica familiar. 

Neste estudo, as dificuldades económicas e as discussões associam-se respetivamente a 

práticas de abuso mais acentuadas da parte da mãe e do pai. Já o convívio com familiares 

que se costumavam embriagar está relacionado com práticas mais acentuadas de abuso e de 

indiferença da parte do pai. 

Assim, aparentemente, existe uma relação entre os consumos nocivos de familiares 

próximos, dificuldades económicas, discussões familiares relacionadas com ambos e 

determinadas práticas de parentalidade menos adequadas. Por sua vez, estes jovens tendem a 
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aderir a grupos de cariz mais desviante e têm eles próprios atitudes e comportamentos 

desviantes relativamente aos jovens em geral, em termos de consumos e de práticas de 

criminalidade, num contexto em que o acesso a substâncias ilícitas é fácil. 

Embora com as limitações inerentes ao facto de, nesta fase, se basear ainda numa análise 

bivariada, é possível depreender desta caracterização que as atitudes e comportamentos dos 

jovens relativamente à criminalidade e aos consumos nocivos se inserem numa teia de 

influências a vários níveis, da escola, família, grupo de pares e comunidade. 
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2. Criminalidade 

2.1. CRIMES COMETIDOS 

Praticamente três quartos dos jovens apresentam o roubo como crime devido ao qual estão 

a cumprir medida, aproximadamente metade refere o furto e a mesma proporção a ofensa à 

integridade física, sendo estes os crimes mais mencionados.  

É ainda de destacar que 28% referem crimes respeitantes a estupefacientes, nos quais se 

enquadra o tráfico. Os outros crimes, apontados por 11% dos jovens, são muito diversos: «arma 

ilegal proibida», «condução sem habilitação», «crime contra a propriedade», «dano 

qualificado», «invasão de propriedade privada», «extorsão», entre outros. 

Figura 28 - Crimes relacionados com a medida atual (%)  

(n=139) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Segundo a DGRSP – Estatística Mensal dos Centros Educativos – Junho 2015, neste mês, 

metade dos 165 jovens internados haviam cometido crimes contra o património, com particular 

destaque para a categoria de crimes contra a propriedade, entre os quais o roubo e o furto. Em 

segundo lugar, 41% dos jovens haviam cometido crimes contra as pessoas, com predomínio dos 

crimes de ofensa à integridade física e de ameaça e coação. Os restantes tipos de crimes 

correspondem a percentagens muito inferiores de jovens: 5% referentes a crimes em legislação 

avulsa e 4% referentes a crimes contra a vida em sociedade. 

Tendo esta descrição como referência, os participantes no estudo declaram um perfil de 

crimes cometidos semelhante no que diz respeito à predominância dos crimes contra o 

património e dos crimes contra as pessoas. No entanto, ambos os tipos de crime, a par dos 

crimes respeitantes a estupefacientes são mencionados por uma maior proporção de 

participantes.  
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Uma possível hipótese explicativa desta diferença prende-se com a interpretação da 

questão colocada. Uma vez que, a par da questão - Estás a cumprir medida devido a quê? -, se 

questionava, para cada tipo de crime, a idade com que o jovem o havia cometido pela 

primeira vez, é possível que alguns jovens tenham mencionado crimes que cometeram que não 

estão relacionados com a medida atual.  

Mais de metade dos jovens (68%) está a cumprir medida devido a mais do que um tipo de 

crime. As associações de tipos de crime apresentadas por estes são muito diversas, sendo de 

destacar como mais comum a associação entre roubo e furto, referida por 11% dos jovens. 

Considerando, em particular, os 39 jovens que cumprem medida devido a crime(s) 

relacionado(s) com estupefacientes, verifica-se que, também neste quadro, a associação a 

outro tipo de crimes é mais comum, sendo que apenas 5% dos jovens declaram que estão a 

cumprir medida devido a este crime exclusivamente. Praticamente metade associa a este o 

roubo e/ou furto em conjugação com a ofensa à integridade física e/ou ameaça ou coação, 

sendo ainda de destacar que um quarto associa ao crime respeitante a estupefacientes 

apenas o roubo e/ou furto. 

Figura 29 - Associações de crimes relacionados com a medida atual  

                    (% jovens com crimes relativos a estupefacientes) 

             (n=39) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Metade dos jovens declara que quando cometeu o(s) crime(s) que o levaram à medida de 

internamento, estava, numas situações acompanhado e noutras sozinho, enquanto 31% 

praticou o(s) crime(s) sempre acompanhado44. Por sua vez, 16% dos jovens cometeram o(s) 

estes crime(s) sempre sozinhos. 

Como referido anteriormente (ver secção Caracterização geral dos jovens - Os pares), no 

quadro dos que realizaram crimes com companhia (sempre ou ocasionalmente), a maioria 

esteve acompanhado por amigos e/ou conhecidos, sobretudo por amigos. 

 

 

                                                           
44 3% estiveram acompanhados mas desconhece-se se estiveram sempre ou apenas ocasionalmente. 
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Figura 30 - Companhia na prática de crimes que levaram à medida de internamento (%) 

(n=137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

2.2. INÍCIO DA PRÁTICA DE CRIMES 

Em geral, começaram a cometer os crimes relacionados com a medida atual sobretudo 

entre os 10 e os 14 anos (73% dos jovens), padrão que é similar independentemente do tipo de 

crime.  

A ameaça ou coação destaca-se como o crime que uma maior proporção de jovens 

declara começar mais precocemente (antes dos 10 anos). Por sua vez, o crime respeitante a 

estupefacientes aparenta ser, de uma forma geral, o de início mais tardio45. 

Figura 31 - Idade de início dos crimes relacionados com a medida atual, por tipo de crime (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

                                                           
45 Não se inclui aqui a análise relativamente à idade de início do crime sexual e de outro tipo de crimes por estarem em 

causa amostras muito reduzidas. 
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2.3. MOTIVAÇÕES PARA O ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA CRIMINAL 

O principal motivo, apresentado por aproximadamente metade dos jovens, para o 

envolvimento nos crimes pelos quais estão a cumprir medida, consiste na obtenção de dinheiro, 

sendo que um terço mencionou ainda a motivação de ter acesso a bens do seu agrado. Em 

conjunto, estas motivações de natureza aquisitiva são mencionadas por 66% dos jovens. 

Em segundo lugar, importa destacar a motivação de a atividade criminal proporcionar 

diversão/adrenalina, aspeto mencionado por 41% dos jovens. 

A seguir, destaca-se a referência, feita por um quarto dos jovens, aos crimes serem 

cometidos de forma a ter dinheiro para comprar drogas/álcool. Por sua vez, 19% atribuem a 

realização do crime ao facto de estarem sob o efeito destas substâncias. Neste âmbito, a 

experiência da ressaca é uma motivação com menor expressão, ainda que tenha sido referida 

por alguns jovens. No seu conjunto, estas motivações relacionadas com o consumo de 

substâncias psicoativas são mencionadas por 33% dos jovens. 

A influência de amigos e, sobretudo, a influência de familiares, recebem, da parte dos 

jovens, uma menor sinalização em comparação com os restantes motivos. 

Finalmente, 22% dos jovens mencionaram algumas outras razões numa questão de resposta 

aberta. De entre estas, é possível identificar duas categorias em particular, uma referente a 

dificuldades económicas, mencionada por 11 jovens (ex.: «necessitava», «pai não podia dar eu 

comprava as minhas roupas», «para comer») e outra referentes a aspetos psicológicos e/ou 

familiares, referida por 8 jovens (ex.: «estava furioso», «foi aquele momento», «por problemas 

pessoais», «raiva», «problemas familiares», «vingança»). Os restantes argumentos, apresentados 

por 8 jovens, são muito diversos (ex.: «a miúda me provocava», «não queria ir à escola», «por 

causa de uma revolução»). 

Figura 32 - Motivos para cometer os crimes que levaram à medida de internamento (%) 

(n=138) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A maior parte dos jovens apresentou mais do que um motivo para ter cometido o(s) 

crimes(s) que levaram à presença no Centro Educativo. Mesmo agrupando-os em categorias 

de motivos relacionados com substâncias psicoativas, relacionados com a aquisição, com a 



 Resultados – Criminalidade 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

75 

24,4

31,1

20,0

13,3

4,5

4,5
2,2

Apenas relacionado com SP

SP + Aquisição (dinheiro/bens) + Diversão/Adrenalina

SP + Aquisição (dinheiro/bens) + Diversão/Adrenalina +
Inf. amigos/família

SP + Aquisição (dinheiro/bens)

SP + Aquisição (dinheiro/bens) + Outra razão

SP + Diversão/Adrenalina

SP + Diversão/Adrenalina + Inf. amigos/família

influência de amigos/família ou com diversão/adrenalina, constata-se que é de 8% a 

percentagem de jovens que menciona exclusivamente os primeiros, de 23% os que mencionam 

apenas a motivação da aquisição, de 1% os que referem somente os amigos/família e de 7% os 

que cometeram o(s) crime(s) apenas por diversão/adrenalina. 

Considerando apenas o subgrupo de 45 jovens que mencionou motivações relativas ao 

consumo de substâncias psicoativas, verifica-se que, a maior proporção considera que, aliado a 

esta razão, cometeu o(s) crime(s) também para obter dinheiro e/ou bens e por 

diversão/adrenalina (31% destes jovens). Em segundo lugar mencionam esta motivação 

exclusivamente (24%) e, em terceiro, para além das motivações referentes à aquisição e 

diversão, mencionam a influência de amigos (fiz o que os meus amigos costumam fazer) e/ou 

da família (aprendi com alguns familiares) (20%). 

Figura 33 - Associações de motivos para cometer os crimes relacionados com a medida atual 

(% jovens com razões ligadas ao consumo de substâncias psicoativas) 

(n=45) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

2.4. RELAÇÃO ENTRE O TIPO CRIMES COMETIDOS E MOTIVAÇÕES 

PARA OS MESMOS 

Os crimes de roubo e/ou furto estão significativamente associados a motivações ligadas à 

aquisição (ter dinheiro e/ou obter bens de que gosta), à adrenalina/diversão e ao consumo de 

substâncias psicoativas, em particular, para obter dinheiro para comprar drogas/álcool46. 

Por sua vez, a ofensa à integridade física encontra-se sobretudo associada a uma 

motivação de diversão/adrenalina, enquanto o crime de ameaça ou coação se associa à 

necessidade de obter coisas de que gosta47. 

Finalmente, os crimes respeitantes a estupefacientes associam-se apenas a razões de 

aquisição, em particular a obtenção de dinheiro48.  

                                                           
46 Analisando a relação entre a prática de roubo/furto e cada um dos motivos que integram a categoria geral referente 

ao consumo de substâncias psicoativas, a associação significativa ocorre com este motivo em particular. 

47 Este crime não se associa significativamente com a categoria geral de aquisição mas apenas com o motivo referente à 

obtenção de coisas (metade dos jovens que cometeram o crime tinham esta motivação, p=0.013). 
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Tabela 7 - Motivações para a prática de crimes associados à medida atual, por tipo de crime (%)  

(n=137) 

Motivações 

Tipos de crime 

Roubo/Furto 
Of. Integridade 

física 

Ameaça ou 

Coação 

Crime resp. 

estupefacientes 

Relativas ao consumo de 

substâncias psicoativas 
 

p=0,038* p=0,252 p=0,073 p=0,387 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Sim 36,2 14,3 36,2 29,4 42,9 28,4 35.9 31,6 

Não 63,8 85,7 63,8 70,6 57,1 71,6 64,1 68,4 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Relativas à aquisição 
 

P<0,001* p=0,452 p=0,267 p=0,011* 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Sim 74,1 23.8 65,2 67,6 71,4 64,2 82,1 60,2 

Não 25,9 76,2 34,8 32,4 28,6 35,8 17,9 39,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Relativas a amigos/família 
 

p=0,453 p=0,235 p=0,139 p=0,217 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Sim 13,8 9,5 15,9 10,3 19,0 10,5 17,9 11,2 

Não 86,2 90,5 84,1 89,7 81,0 89,5 82,1 88,8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Relacionadas com 

diversão/adrenalina 
 

p=0,022* p=0,033* p=0,105 p=0,273 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Sim 44,8 19,0 49,3 32,4 50,0 36,8 46,2 38,8 

Não 55,2 81,0 50,7 67,6 50,0 63,2 53,8 61,2 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

* Teste do 2 significativo para  =5%. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

2.5. PROCESSOS JUDICIAIS 

Os jovens tiveram sobretudo 1 (17% dos jovens), 2 (9%) ou 3 (9%) processos judiciais ao longo 

da sua vida, sendo que os restantes declaram ter tido mais.  

Figura 34 – N.º de processos ao longo da vida (incluindo os atuais) (%) 

(n=134) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

                                                                                                                                                                          
48 Analisando a relação entre os crimes respeitantes a estupefacientes e cada um dos motivos que enquadram a 

categoria geral relativa à aquisição, a associação significativa ocorre particularmente com esta. 
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Segundo dados disponibilizados ad hoc pelos Serviços de Justiça Juvenil da DGRSP, em 164 

jovens internados em junho de 2015, 57,3% tinham 1 a 3 processos, 28,1% tinham 4 a 7 processos, 

10,9% tinham 8 a 11 processos, 2,4% tinham 12 a 15 processos e apenas 1,2% tinham um número 

superior de processos.  

Este perfil difere claramente do descrito a partir das declarações dos participantes. Uma 

hipótese explicativa da diferença detetada prende-se, com a interpretação da questão 

colocada. Assim, é possível que, face à questão Quantos processos judiciais já tiveste até hoje 

(incluindo os que tens atualmente), alguns jovens tenham respondido o número de crimes, que 

é superior ao dos processos: segundo os dados disponibilizados, a um total de 683 processos dos 

jovens internados em junho de 2015 correspondem a 1 620 crimes e ocorrências. 

2.6. INSERÇÃO NO CENTRO EDUCATIVO 

Aproximadamente metade dos jovens inquiridos (55%) estão pela primeira vez num Centro 

Educativo e 34% estão pela segunda vez. Há no entanto alguns jovens com uma maior 

experiência a este nível, em que estão pela terceira (8%), quarta (2%) ou quinta vez (0,8%) a 

cumprir medida 49. 

Quase todos estão a cumprir medida de internamento (93%), sendo de referir que os 

restantes estão em internamento para perícia (3%) e medida cautelar de guarda (4%). A maioria 

(67%) estava, à data, em regime semiaberto, 21% estavam em regime fechado e 12% em 

regime aberto. 

À exceção das declarações referentes a internamento para perícia, as restantes estão em 

conformidade com as estatísticas oficiais. Segundo a DGRSP – Estatística Mensal dos Centros 

Educativos – Junho 2015, do total de 165 jovens internados neste mês, 95% encontravam-se a 

cumprir medida de internamento e 5% medida cautelar de guarda50. 66% encontravam-se em 

regime semiaberto, 20% em regime fechado e 14% em regime aberto.  

Em média, os jovens encontram-se a cumprir uma medida de 22 meses (mediana de 18 

meses), mas com uma elevada variabilidade de quadros, desde 1 mês (1 caso) a 100 meses51 (1 

caso) de internamento. As durações de medidas mais comuns são os 12 meses (14% dos jovens), 

18 meses (28% dos jovens) ou 24 meses (23% dos jovens).  

  

                                                           
49 Base% = 129. 

50 Colocação em centro educativo em medida cautelar de guarda, (alínea c) do art.º 57.º da LTE). Pressupõe a existência 

fundada de perigo ou fuga ou cometimento de outros atos qualificados pela lei como crime e a previsibilidade de 

aplicação de medida tutelar. Pode ser cumprida em regime semiaberto ou fechado (In Relatório Estatístico Anual 2014 

DGRSP, p. 31). 

51 Dado que cada medida não pode exceder o limite de 3 anos, provavelmente este jovem refere-se a mais do que uma 

medida. 
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Figura 35 - Duração da medida de internamento, em meses (%) 

(n=141) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Quase todos os jovens inquiridos (96%) já tinham cumprido pelo menos 1 mês de medida, 

em média 14 meses (mediana de 12 meses). Aproximadamente um quarto já cumpriu, 

respetivamente, de 1 a 6 meses, de 7 a 12 meses ou de 13 a 18 meses. 

Figura 36 - Tempo de medida cumprido, em meses (%)  

(n=131) 

 

2.7. CRIMINALIDADE: apreciação geral 

Tendo em conta que a população em estudo cumpre a medida mais grave no quadro da 

justiça de menores, não é surpreendente o nível de envolvimento na criminalidade depreendido 

a partir da informação recolhida, designadamente quanto à prevalência, número e diversidade 

de crimes cometidos, bem como de medidas já cumpridas.  

Este envolvimento na criminalidade terá decorrido, por sua vez, a par da rutura com o 

contexto de socialização convencional, a escola. 
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 Por outro lado, a maioria dos jovens começou a cometer crimes com a entrada na 

adolescência, sendo que, como se viu anteriormente, estes foram cometidos sobretudo com 

amigos ou conhecidos, para obter dinheiro e/ou coisas de que gostam e por 

diversão/adrenalina. Segundo Weiner (1995), o envolvimento em crimes circunscrito à 

adolescência, que categoriza como a «delinquência socializada» está mais relacionado com 

variáveis contextuais e menos com variáveis individuais, representando um melhor prognóstico 

em termos de continuidade na carreira de crime. 

Dado o âmbito deste estudo, considera-se ser de destacar o facto de aproximadamente 

um terço destes jovens ter cometido crimes respeitantes a estupefacientes e de a mesma 

proporção ter cometido crimes por motivações relacionadas com o consumo de substâncias 

psicoativas. Estes dois aspetos não estão necessariamente relacionados. Com efeito, este tipo 

de crime associa-se à motivação de obtenção de dinheiro, enquanto os crimes de roubo ou 

furto se associam à motivação de obtenção de dinheiro para comprar drogas/álcool. Numa 

análise em estudo posterior importará estudar estas associações controlando as restantes 

variáveis, designadamente a prática de outros crimes. 
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3. Comportamentos Aditivos 

 

3.1. CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS52 PSICOATIVAS 

Consumos ao longo da vida 

Praticamente todos os jovens inquiridos já experimentaram pelo menos uma vez na vida 

bebidas alcoólicas (93%) ou substâncias ilícitas53 (89%). 

89% dos consumidores de bebidas alcoólicas e, também, 89% dos consumidores de 

substâncias ilícitas, são do sexo masculino.  

Uma vez que tal pode decorrer das características da população, analisam-se as 

proporções de consumidores em cada sexo. Neste contexto, verifica-se que o consumo de 

bebidas alcoólicas e o de substâncias ilícitas não diferem significativamente em função do sexo. 

Figura 37 - Consumo de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas ao longo da vida, por sexo (%) 

Teste Exato de Fisher não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

De uma forma geral, os consumidores de bebidas alcoólicas ou de substâncias ilícitas têm, 

sobretudo,16-17 anos (BA = 48%; SI = 49%) ou 18-20 anos (BA = 41%; SI = 41%).  

Pelas razões já descritas, analisam-se as proporções de consumidores em cada grupo etário. 

Neste contexto, confirma-se que ambos os tipos de consumo são mais comuns a partir dos 16 

anos, não sendo no entanto as diferenças significativas. 

 

 

                                                           
52 Utiliza-se neste documento a expressão “substância” no mesmo sentido que “produto”, uma vez que o que é consumido, 

na verdade, com frequência compreende várias substâncias. 

53 Utiliza-se neste documento a expressão “substância ilícita” para designar quer as substâncias ilícitas quer os usos ilícitos, 

caso da medicação não prescrita (ver ANEXO II).  
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Figura 38 - Consumo de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas ao longo da vida,  

por grupo etário (%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste do 2 não válido (BA), Teste do 2 não significativo (SI) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

As bebidas experimentadas por um maior número de jovens são as espirituosas (86%), 

seguidas da cerveja (75%).  

No quadro dos consumos de substâncias ilícitas destaca-se, em grande medida, a 

experiência de consumo de cannabis, mencionada por 87% dos jovens. Aproximadamente um 

terço (32%) dos jovens consumiu estimulantes que não a cocaína (anfetaminas, ecstasy, outros 

estimulantes54), um quarto (24%) consumiu alucinogénios (cogumelos alucinogénios, LSD, outros 

alucinogénios) e 19% consumiu algum tipo de cocaína (cloridrato de cocaína, crack/base, 

outra cocaína). Os grupos de substâncias com que os jovens tiveram menor contacto foram, por 

sua vez, o dos opiáceos (9%), hipnóticos/sedativos não prescritos (4%) e esteroides anabolizantes 

(1%). 

Mais especificamente, a seguir à cannabis, as substâncias experimentadas por um maior 

número de jovens são o ecstasy (20%), o cloridrato de cocaína (18%), o LSD (16%), as 

anfetaminas (16%) e os cogumelos alucinogénios (15%). 

5 jovens mencionam que já consumiram outros produtos/substâncias ilícitas, três dos quais 

identificados: smartdrugs55 (2 casos) e solventes (1 caso). 

 

 

 

                                                           
54 7 jovens mencionaram o consumo de “MD” na categoria outro produto, tendo sido incluído em “outros estimulantes” e 

retirado daquela categoria. 

55 Para além destes 2 jovens que nas questões sobre consumos realizados por substância (ao longo da vida, últimos 12 

meses, últimos 30 dias) reportam o consumo de smartdrugs, outros 6 jovens declaram ainda numa questão posterior que 

habitualmente consomem smartdrugs com álcool e derivados de cannabis (ver Padrões de consumo de maior 

nocividade). Analisando as declarações de consumo destes 6 jovens, constata-se que, na questão sobre o consumo de 

substâncias ilícitas ao longo da vida, estes indicaram que consumiam outros estimulantes e/ou outra cocaína (2 casos), 

ou outras substâncias identificadas na lista (4 casos), entre as quais, cogumelos alucinogénios, por exemplo. É possível 

que estejam em causa substâncias adquiridas nas lojas com as mesmas propriedades que as presentes na lista, motivo 

pelo qual os jovens terão optado por as selecionar. Como tal, é possível que a prevalência ao longo da vida de 

smartdrugs seja de 5,7% ou superior. 
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Tabela 8 - Consumos de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas ao longo da vida,  

por substância (%) 

Qualquer bebida alcoólica (n=142) 93,0 

Espirituosas (n=141) 85,8 

Cerveja (n=142) 75,4 

Vinho (n=135) 63,0 

Alcopops (n=138) 54,3 

Qualquer substância ilícita (n=141) 88,7 

Cannabis (n=142) 87,3 

Qualquer cocaína (n=139) 19,4 

Cocaína (cloridrato) (n=139) 18,0 

Cocaína (base/crack) (n=139) 7,2 

Outra cocaína (n=139) 4,3 

Qualquer outro estimulante que não cocaína (n=140) 32,1 

Anfetaminas (n=140) 15,7 

Ecstasy (n=139) 20,1 

Outros estimulantes (n=138) 18,8 

Qualquer opiáceo (n=140) 8,6 

Heroína (n=140) 7,1 

Metadona/bupreborfina não prescritas (n=140) 2,9 

Outro opiáceo (n=140) 2,9 

Qualquer alucinogénio (n=140) 23,6 

Cogumelos alucinogénios (n=140) 15,0 

LSD (n=139) 15,8 

Outro alucinogénio (n=138) 4,3 

Hipnóticos/sedativos não prescritos (n=139) 4,3 

Esteroides anabolizantes (n=138) 1,4 

Outras substâncias ilícitas (n=96) 5,2 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A idade de início do consumo de bebidas alcoólicas evolui a par da do consumo de 

substâncias ilícitas, isto é, quanto mais tardia é a experimentação do consumo de bebidas 

alcoólicas, mais tardia é, também, a experimentação do consumo de ilícitas (Teste de 

Correlação de Pearson = 0,552; p< 0,001). 

Entre os 12 a 14 anos são as idades mais comummente referidas pelos jovens (mediana e 

média: (BA, SI)=12; moda: BA=13, SI=12) para as primeiras experiências de consumo de bebidas 

alcoólicas e de substâncias ilícitas. 

É de salientar as referências a primeiras experiências, quer com bebidas alcoólicas, como 

com substâncias ilícitas a partir dos 7 anos, numa tendência crescente com a idade. Por outro 

lado, a partir dos 15 anos inclusive são progressivamente menos comuns as referências a estas 

primeiras experiências. 
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Figura 39 - Idade da 1.ª experiência de consumo de substâncias psicoativas (bebidas 

alcoólicas/substâncias ilícitas) (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A experimentação da cannabis é a mais precoce no quadro das substâncias ilícitas, em 

idades semelhantes às da primeira experiência com bebidas alcoólicas. Em particular, o grupo 

etário de iniciação mais referido relativamente à cannabis são os 10-12 anos, enquanto 

relativamente às restantes substâncias se situa nos 13 -14 e 15 -16 anos56.  

Figura 40 - Grupo etário da 1.ª experiência de consumo de substâncias ilícitas,                       

por substância (%) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

No quadro da primeira experiência de consumo de bebidas alcoólicas, verifica-se que 

quase todos os jovens estavam acompanhados (88%), a maioria por amigos (70%).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Não se apresenta a idade de início do consumo de algumas substâncias ilícitas, por estarem em causa amostras muito 

reduzidas. 
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Figura 41 - Companhia na 1.ª experiência com bebidas alcoólicas (%) 

(n=128) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Consumos antes e durante o internamento57 

De uma forma geral, as prevalências de consumo de substâncias ilícitas e de bebidas 

alcoólicas são semelhantes em cada um dos períodos temporais considerados antes e durante 

o internamento, com tendência para as prevalências de consumo de bebidas alcoólicas serem 

um pouco superiores às de consumo de substâncias ilícitas. A exceção reside no período dos 

últimos 12 meses durante o internamento. 

As prevalências de consumo durante o internamento são substancialmente inferiores às 

registadas no período anterior. Para períodos temporais semelhantes (12 meses antes do 

internamento/Últimos 12 meses durante o internamento e 30 dias antes do internamento/Últimos 

30 dias durante o internamento) observa-se que as prevalências durante o internamento são 

aproximadamente metade. 

Figura 42 - Consumos de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas, por período temporal, 

antes e durante o internamento58 (%) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

                                                           
57 “Durante o internamento” refere-se a dentro e/ou fora do Centro Educativo.  

58 Bases %: Alguma vez na vida (BA=142; SI=141); 12 meses antes do internamento (BA=141; SI=141); 30 dias antes do 

internamento (BA=135; SI=140); Alguma vez durante o internamento (BA=138; SI=141); Últimos 12 meses durante o 

internamento (BA=137; SI=142); Últimos 30 dias durante o internamento (BA=137; SI=142). 
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É de notar, quanto a estas evoluções, que 63 jovens reportam os seus consumos 

relativamente a um período inferior a 12 meses (entre os quais, 5 jovens relativamente a um 

período inferior a 30 dias), por se encontrarem a cumprir medida há menos tempo. Este aspeto 

pode levar a uma sobrevalorização da diferença percentual das prevalências de consumo. 

Contudo, analisando especificamente o subgrupo de 71 jovens internados há pelo menos 12 

meses, esta mantém-se evidente (80% consumiram bebidas alcoólicas nos 12 meses antes do 

internamento, para 37% nos últimos 12 meses no internamento; 79% consumiram substâncias 

ilícitas nos 12 meses antes do internamento, para 47% no internamento). 

- Caracterização dos consumos antes do internamento - 

Nos 12 meses antes do internamento, 82% dos jovens tomaram bebidas alcoólicas, e 80% 

consumiram substâncias ilícitas. 

Neste período, o consumo de bebidas alcoólicas é de 83% entre os rapazes, e de 73% nas 

raparigas, enquanto o de substâncias ilícitas é de 79% nos rapazes e 87% nas raparigas, 

diferenças que não são significativas. 

Figura 43 - Consumo de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas nos 12 meses antes do 

internamento, por sexo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste do 2 e Teste Exato de Fisher não significativos 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Por sua vez, entre os jovens de 16-17 anos, o consumo de bebidas alcoólicas é de 85%, para 

84% relativamente às substâncias ilícitas, sendo a percentagem um pouco inferior nos restantes 

grupos etários. Contudo, as prevalências não variam significativamente em função do grupo 

etário. 
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Figura 44 - Consumo de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas nos 12 meses antes do 

internamento, por grupo etário (%) 

 

Teste do 2 não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Tanto nos 12 meses como nos 30 dias antes de internamento, as prevalências de consumo 

de bebidas alcoólicas são semelhantes às de substâncias ilícitas. 

Entre as bebidas alcoólicas, destacam-se as espirituosas como as mais referidas. No quadro 

das substâncias ilícitas, a seguir à cannabis, os grupos de substâncias de consumo mais comum 

entre os jovens são os outros estimulantes que não a cocaína (12M: 22%; 30D:13%), seguidos das 

cocaínas (12M: 14%; 30D: 9%) e dos alucinogénios (12M: 13%; 30D: 6%). 

Considerando as substâncias individualmente, para além da cannabis, destaca-se o 

ecstasy, o cloridrato de cocaína e as anfetaminas. 

É de enfatizar a particular dimensão do consumo de cannabis em comparação com o das 

outras substâncias, com 79% dos jovens a reportarem o seu uso nos 12 meses anteriores e mais 

de metade (67%) nos 30 dias anteriores. Nos mesmos períodos, as restantes substâncias assumem 

prevalências máximas de 14% e 7%, respetivamente. De referir ainda que, em ambos os períodos 

considerados, a prevalência de consumo de cannabis é superior à de cada um dos tipos de 

bebidas alcoólicas elencados. 
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Tabela 9 - Consumos de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas antes do internamento  

(12 meses antes/30 dias antes), por substância (%) 

Substâncias 12M antes 30D antes 

Qualquer bebida alcoólica (n=141/n=135) 82,3 71,9 

Espirituosas (n=139/n=138) 74,1 62,3 

Cerveja (n=139/n=136) 65,5 46,3 

Vinho (n=137/n=134) 50,4 36,6 

Alcopops (n=140/n=138) 45,7 34,1 

Qualquer substância ilícita (n=141/n=135) 80,1 67,9 

Cannabis (n=141/n=140) 78,7 67,1 

Qualquer cocaína (n=140/n=141) 14,3 9,2 

Cocaína (cloridrato) (n=141/n=140) 12,8 7,1 

Cocaína (base/crack) (n=140/n=141) 4,3 4,3 

Outra cocaína (n=141/n=141) 2,1 0,7 

Qualquer outro estimulante que não cocaína (n=141/n=141) 22,0 12,8 

Anfetaminas (n=141/n=141) 10,6 6,4 

Ecstasy (n=141/n=141) 13,5 7,1 

Outros estimulantes (n=140/n=141) 9,3 5,0 

Qualquer opiáceo (n=141/n=141) 4,3 2,8 

Heroína (n=141/n=141) 3,5 2,8 

Metadona/buprenorfina não prescritas (n=141/n=141) 1,4 1,4 

Outros opiáceos (n=141/n=141) 1,4 0,7 

Qualquer alucinogénio (n=141/n=141) 12,8 6,4 

Cogumelos alucinogénios (n=141/n=141) 7,1 4,3 

LSD (n=141/n=141) 7,1 2,8 

Outros alucinogénios (n=141/n=141) 2,1 1,4 

Hipnóticos/sedativos não prescritos (n=141/n=141) 2,1 1,4 

Esteroides anabolizantes (n=141/n=141) 0,7 0,7 

Outras substâncias ilícitas (n=111) 1,8 .. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Nos 30 dias anteriores ao internamento, a cannabis é a substância mais frequentemente 

consumida, em que praticamente metade dos jovens inquiridos a consumiu diariamente ou 

quase diariamente (20 dias ou mais), o que configura um consumo de alto risco, segundo os 

parâmetros estipulados no contexto do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência.  

Em segundo lugar, com referências a uma maior frequência de consumo, destacam-se a 

ingestão de bebidas espirituosas e de cerveja, com 17% e 13% a reportarem um consumo diário 

ou quase diário. 

De notar ainda que, à exceção dos hipnóticos/sedativos não prescritos e dos esteroides 

anabolizantes, para todas as substâncias ilícitas há jovens que as consomem 20 ou mais dias por 

mês. 
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Tabela 10 - Frequência de consumo de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas nos 30 dias 

antes do internamento, por substância (%) 

Substâncias Nunca 
1 a 3 

dias 

4 a 9 

dias 

10 a 19 

dias 

20 dias 

ou mais 

Bebidas alcoólicas 

Espirituosas (n=138) 37,7 25,3 8,7 11,6 16,7 

Cerveja (n=136) 53,7 16,2 10,3 7,3 12,5 

Vinho (n=134) 63,4 12,7 8,2 8,2 7,5 

Alcopops (n=138) 65,9 13,0 4,4 6,5 10,2 

Substâncias ilícitas 

Cannabis (n=140) 32,9 13,6 5,7 1,4 46,4 

Cocaína (cloridrato) (n=140) 92,8 3,6 .. .. 3,6 

Cocaína (base/crack) (n=141) 95,8 1,4 .. .. 2,8 

Outra cocaína (n=141) 99,3 .. .. .. 0,7 

Anfetaminas (n=141) 93,6 2,1 0,7 0,7 2,9 

Ecstasy (n=141) 92,9 2,1 1,4 0,7 2,9 

Outros estimulantes (n=141) 95,0 2,9 0,7 .. 1,4 

Heroína (n=141) 97,2 0,7 0,7 .. 1,4 

Metadona/buprenorfina não prescritas (n=141) 98,6 .. .. .. 1,4 

Outros opiáceos (n=141) 99,3 .. .. .. 0,7 

Cogumelos alucinogénios (n=141) 95,8 2,1 0,7 .. 1,4 

LSD (n=141) 97,2 2,1 .. .. 0,7 

Outros alucinogénios (n=141) 98,6 0,7 .. .. 0,7 

Hipnóticos/sedativos não prescritos (n=141) 98,6 1,4 .. .. ..  

Esteroides anabolizantes (n=141) 99,3 .. 0,7 .. .. 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

- Caracterização dos consumos após o início do internamento - 

Após o início do internamento, 37% dos jovens tomaram pelo menos uma vez uma bebida 

alcoólica e 36% uma substância ilícita, mantendo-se, portanto, as prevalências de consumo 

semelhantes entre si.  

A proporção de consumidores de bebidas alcoólicas é semelhante entre rapazes e 

raparigas. Já a do consumo de substâncias ilícitas é significativamente superior nas raparigas. 

Tendo em conta que estas, em geral, são mais velhas e que o consumo de ilícitas é 

significativamente mais comum nos 18-20 anos (Figura 46), procedeu-se a esta mesma análise 

em cada grupo etário, tendo-se concluído que deixam de se verificar diferenças significativas 

entre rapazes e raparigas quanto ao consumo de ilícitas. Assim, muito provavelmente as 

diferenças inicialmente encontradas deviam-se ao grupo etário e não ao sexo.  
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Figura 45 - Consumo de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas durante o internamento,                 

por sexo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste do 2 não significativo (BA); Teste do 2 significativo: p=0,037 (SI) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI  

Aproximadamente um quarto (24%) dos jovens de 14-15 anos, um terço (32%) dos de 16-17 

anos e metade (47%) dos de 18-20 anos tomaram pelo menos uma vez uma bebida alcoólica 

após o início do internamento, não sendo estas diferenças, contudo, estatisticamente 

significativas. Já o consumo de substâncias ilícitas varia em função do grupo etário, sendo mais 

comum nos jovens de 18-20 anos (48%). 

Figura 46 - Consumo de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas durante o internamento,                        

por grupo etário (%) 

 

 Teste do 2 não significativo (BA), Teste do 2 significativo: p= 0,035 (SI) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Analisando os consumos por tipo de substância, constata-se que as bebidas espirituosas 

(31%) e a cerveja (26%) mantêm-se como as ingeridas por um maior número de jovens. O 

consumo de substâncias ilícitas corresponde essencialmente ao de cannabis (33%) variando as 

prevalências de consumo dos restantes grupos de substâncias entre 1,4% (qualquer opiáceo) e 

4,2% (qualquer alucinogénio). 

Estes consumos são mais comuns fora do Centro Educativo, sobretudo no que diz respeito às 

bebidas alcoólicas e a outras substâncias que não a cannabis. Com efeito, para além desta 

substância ilícita, apenas o LSD, um opiáceo e uma outra substância ilícita são mencionados 

como consumidos dentro do Centro Educativo. Por sua vez, nenhum jovem reporta o consumo 
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de hipnóticos/sedativos não prescritos ou de esteroides anabolizantes após o início do 

internamento59. 

Tabela 11 - Consumos de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas durante o internamento, 

(em geral, dentro ou fora do Centro Educativo), por substância (%) 

De forma a facilitar a leitura desta Tabela e, tendo em conta que as taxas de “Não resposta” a cada uma das variáveis são baixas, 

optou-se por não apresentar as bases percentuais. Estas variam entre n=132 e n=142 para as bebidas alcoólicas e entre n=135 

(exceção para a “outra substância ilícita”, n=129) e n=142 para as substâncias ilícitas. 

*Está em causa o mesmo n.º absoluto de jovens, as diferenças percentuais decorrem de bases percentuais ligeiramente diferentes 

(n.º de respondentes em cada questão). 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Nos últimos 12 meses no internamento, 52 jovens (39%) foram a casa, em saídas de fim de 

semana ou férias. De entre estes, 34 consumiram substâncias ilícitas (65%) e 35 ingeriram bebidas 

alcoólicas (67%) fora do Centro Educativo. 

Nos últimos 30 dias de internamento (em geral ou especificamente dentro do Centro 

Educativo), cada um dos tipos de bebidas são consumidas sobretudo 1 a 3 dias no mês.  

                                                           
59 É de notar que, dos 36 jovens que declararam ter consumido substâncias ilícitas alguma vez durante o internamento, fora 

do Centro Educativo, 2 referiram, noutras questões, que nunca saíram do Centro Educativo de férias ou fim de semana e 

que frequentam a escola exclusivamente dentro do Centro Educativo. Estes mesmos 2 jovens também declararam ter 

consumido fora do Centro Educativo nos últimos 12 meses. Por sua vez, dos 46 jovens que declararam ter alguma vez 

ingerido bebidas alcoólicas durante o internamento, fora do Centro Educativo, 1 encontra-se nas mesmas circunstâncias. 

Substâncias 

Alguma vez Últimos 12 meses Últimos 30 dias 

Em 

geral 

Dentro 

do CE 

Fora do 

CE 

Em 

geral 

Dentro 

do CE 

Fora do 

CE 

Em 

geral 

Dentro 

do CE 

Qualquer bebida alcoólica 37,0 9,8 34,1 32,1 9,8 26,5 22,6 6,5 

Espirituosas 31,4 3,6 28,2 27,1 3,6 21,9 16,8 

 

Cerveja 25,5 4,3* 21,5 22,3 4,4* 16,9 15,1 

Vinho 17,6 3,7 15,5 15,6 3,0 12,1 8,8 

Alcopops 17,5 3,7 11,9 14,0 3,7 9,6 9,4 

Qualquer substância ilícita 35,5 22,9 26,3 33,8 21,5 24,6 19,0 13,4 

Cannabis 33,3 19,9 24,8 32,6 19,1 24,1 17,7 12,0 

Qualquer Cocaína 2,1 .. 1,4 1,4 .. 0,7 1,4 .. 

Cocaína (cloridrato) 2,1 .. 1,4 1,4 .. 0,7 1,4 

 Cocaína (base/crack) 0,7 .. 0,7 0,7 .. 0,7 0,7 

Outra cocaína 0,7 .. 0,7 0,7 .. 0,7 0,7 

Qualquer outro estimulante 

que não cocaína 
3,5 .. 2,8 2,8 .. 2,1 2,8 .. 

Anfetaminas 1,4 .. 0,7 1,4 .. 0,7 1,4 

 
Ecstasy 2,8 .. 2,1 2,8 .. 2,1 2,1 

Outros estimulantes 2,8 .. 2,8 2,1 .. 2,1 2,1 

Qualquer opiáceo  1,4 0,7 0,7 0,7 .. 0,7 0,7 .. 

Heroína 0,7 .. 0,7 0,7 .. 0,7 0,7 

 

Metadona/buprenorfina 

não prescritas 
0,7 0 0,7 0,7 0 0,7 0,7 

Outros opiáceos  1,4 0,7 0,7 0,7 0 0,7 0,7 

Qualquer alucinogénio 4,2 0,7 3,6 3,5 0,7 2,8 2,8 0,7 

Cogumelos alucinogénios 2,1 .. 1,4 2,1 .. 1,4 1,4 

 LSD  2,8 0,7 2,8 2,1 0,7 2,1 2,1 

Outros alucinogénios 1,4 .. 1,4 0,7 .. 0,7 0,7 

Hipnóticos/sedativos não 

prescritos  
.. .. .. .. .. .. .. 

 

Esteroides anabolizantes  .. .. .. .. .. .. .. 0,7 

Outras substâncias ilícitas 1,6 0,8 0,8 0,8 0,8 .. 0,7  
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A cannabis é consumida sobretudo com uma frequência de 1 a 3 dias no mês (9,9% em 

geral e 7,0% especificamente dentro do Centro Educativo), no entanto cerca de 5% dos jovens 

fazem-no com uma frequência diária ou quase diária em geral e 3,5% especificamente dentro 

do Centro Educativo. 

Tabela 12 - Frequência de consumo de bebidas alcoólicas/cannabis nos últimos 30 dias 

durante o internamento (em geral e dentro de Centro Educativo), por substância (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Padrões de consumo de maior nocividade 

Nos 30 dias anteriores ao internamento, aproximadamente metade dos jovens bebeu até 

ficar “alegre”(53%), 45% beberam de forma “binge” e 29% embriagaram-se60.  

A prevalência de ingestão de bebidas alcoólicas até ficar “alegre” e o consumo “binge” 

nas raparigas (27% para cada prática) é aproximadamente metade da dos rapazes (56% e 47%, 

respetivamente). Por sua vez, 30% dos rapazes e 20% das raparigas embriagaram-se nos 30 dias 

antes do internamento. De destacar como a ingestão de bebidas alcoólicas até ficar “alegre” é 

significativamente mais comum entre os rapazes. 

Figura 47 - Consumos nocivos de bebidas alcoólicas nos 30 dias antes do internamento,         

por sexo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste 2 sign. (alegre): p=0.030; Teste 2 não sign. (binge); Teste Exato de Fisher não sign. (embriaguez) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A ingestão de bebidas alcoólicas até ficar “alegre” e o consumo “binge” são mais comuns 

entre os 18 e os 20 anos (56% e 49% respetivamente). 

                                                           
60 Base %: 30 dias antes do internamento (“alegre”: n=133; embriaguez: n=127; “binge”: n=127). 

Substâncias 

Nunca 1 a 3 dias 4 a 9 dias 10 a 19 dias 
20 dias ou 

mais 

Em 

geral 

Dentro do 

CE 

Em 

geral 

Dentro do 

CE 

Em 

geral 

Dentro do 

CE 

Em 

geral 

Dentro do 

CE 

Em 

geral 

Dentro do 

CE 

Qualquer bebida 

alcoólica (n=139) 
77,4 93,5 - 3,6 - 1,4 - .. - 1,4 

Espirituosas (n=138) 83,3 - 11,6 - 2,2 - 1,4 - 1,4 - 

Cerveja (n=139) 84,9 - 12,2 - 0 - 0,7 - 2,2 - 

Vinho (n=136) 91,2 - 6,6 - 0,7 - 0 - 1,5 - 

Alcopops (n=138) 90,6 - 5,8 - 1,4 - 1,4 - 0,7 - 

Cannabis 

(n=141/n=142) 
82,3 88,0 9,9 7,0 1,4 1,4 1,4 .. 5,0 3,5 
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Figura 48 - Consumos nocivos de bebidas alcoólicas nos 30 dias antes do internamento, 

por grupo etário (%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testes 2 não significativos (“alegre”, “binge” e embriaguez) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

De uma forma geral, as prevalências de consumos nocivos são muito inferiores no contexto 

de internamento e ainda mais residuais se se considerar dentro do Centro Educativo, no qual 3 a 

4 jovens mencionam este padrão de consumo nos últimos 30 dias. 

Figura 49 - Consumos nocivos de bebidas alcoólicas por período temporal: 30 dias antes do 

internamento, últimos 30 dias no internamento (em geral e dentro do Centro Educativo) (%)61 

 
 Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Antes ou durante o internamento, os três tipos de padrão de consumo nocivo considerados 

sucedem sobretudo 1 a 9 dias no mês, sendo a ingestão de bebidas alcoólicas até ficar 

“alegre” e o consumo “binge” tendencialmente mais frequentes que a embriaguez. 

Os 4 jovens que mencionam este tipo de consumos nos últimos 30 dias dentro do Centro 

Educativo fizeram-no, sobretudo, em 4 a 9 dias (2 jovens) ou 20 dias ou mais. 

 

 

                                                           
61 Base %: 30 dias antes do internamento (“Alegre”: n=133; Embriaguez: n=127; “Binge”: n=127); Últimos 30 dias do 

internamento (“Alegre”: n=135; Embriaguez: n=133; “Binge”: n=134); Últimos 30 dias do internamento – dentro do CE 

(“Alegre”: n=139; Embriaguez: n=140; “Binge”: n=140). 
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Tabela 13 - Frequência de consumos nocivos de bebidas alcoólicas (30 dias antes do 

internamento e últimos 30 dias no internamento), por tipo de consumo nocivo (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

No quadro dos consumos ilícitos, os jovens foram por sua vez questionados se alguma vez 

tinham injetado algumas das substâncias elencadas, sem ser para fins médicos. 6 jovens (4%) 

declararam que já o tinham feito na sua vida. Por sua vez, um jovem mencionou que o fez 

durante o internamento, fora do Centro Educativo.  

62% dos jovens inquiridos declaram que, habitualmente, quando tomam bebidas alcoólicas 

e/ou outras substâncias, costumam consumir mais do que uma na mesma ocasião62. 

Entre os que já beberam álcool e consumiram substâncias ilícitas ao longo da vida, a 

proporção de jovens que referem habitualmente consumir mais que uma substância na mesma 

ocasião é semelhante entre rapazes e raparigas e em cada grupo etário. 

 

Figura 50 - Consumo habitual de mais 

do que uma substância na mesma ocasião, 

por sexo  
(% consumidores de BA e SI ao longo da vida) 

Figura 51 - Consumo habitual de mais do 

que uma substância na mesma ocasião,  

por grupo etário 
(% consumidores de BA e SI ao longo da vida) 

 

 

Teste Exato de Fisher não significativo                    Teste do 2 não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

                                                           
62 Como esta questão não foi enquadrada num período temporal específico («Habitualmente, quando tomas bebidas 

alcoólicas e/ou outros produtos, costumas consumir mais do que um na mesma ocasião?», observou-se, pelas respostas 

dos jovens, que alguns consideraram que a pergunta era geral, fora do internamento, enquanto outros consideraram 

que correspondia ao período de internamento (4% declararam que nunca consumiram bebidas alcoólicas ou outros 

produtos, o que é coerente com o seu perfil de consumo declarado, e 4% declararam que nunca tinham consumido 

mas tal situação aplica-se especificamente ao internamento). Assim, é possível que o policonsumo seja superior ao valor 

percentual apresentado. 

75,0

67,3
72,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

14-15 (n=12) 16-17 (n=55) 18-20 (n=50)

Tipo de consumo 

Nunca 1 a 3 dias 4 a 9 dias 10 a 19 dias 
20 dias ou 

mais 

30D 

antes 

Últimos 

30D 

30D 

antes 

Últimos 
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30D 
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30D 

30D 
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30D 

Beber até ficar "alegre" 

(n=133/n=136) 
47,4 86,0 16,5 8,1 13,5 2,2 9,0 1,5 13,5 2,2 

Consumo "binge" 

(n=127/n=134) 
55,1 90,3 14,2 3,0 8,7 3,0 10,2 2,2 11,8 1,5 

Ficar embriagado 

(n=127/n=133) 
70,9 94,7 13,4 2,3 5,5 2,3 3,9 .. 6,3 0,8 
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As associações mais comuns são a de bebidas alcoólicas e derivados de cannabis, referida 

por cerca de metade dos jovens consumidores, a de vários tipos de bebidas alcoólicas, com ou 

sem sumos (45%), seguida da mistura de vários derivados de cannabis63. 

Figura 52 - Associações de bebidas alcoólicas (BA) e/ou substâncias ilícitas consumidas 

habitualmente realizadas na mesma ocasião  

(% consumidores de BA e SI ao longo da vida) 

(n=140) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Apenas um quarto dos jovens (24%) mencionou um único tipo de associação, sendo mais 

comum a referência a várias associações de bebidas alcoólicas e/ou substâncias ilícitas.  

Coma alcoólico e overdose 

Em 125 jovens que responderam à questão, 15% declararam que, antes do internamento, já 

tinham entrado pelo menos uma vez em coma alcoólico, tendo nestas ocasiões ocorrido a 

intervenção de um profissional de saúde. Durante o internamento, 2 jovens mencionam que lhes 

ocorreu esta situação, fora do Centro Educativo. 

Por sua vez, um jovem declarou que, antes do internamento, já tinha tido uma overdose 

com cocaína, na qual houve intervenção de um profissional de saúde. Durante o internamento 

não há relatos deste tipo de situação.   

  

                                                           
63 11 jovens declaram que habitualmente associam bebidas alcoólicas, derivados de cannabis e smartdrugs. De entre 

estes, apenas 1 mencionou explicitamente em “outra substância ilícita” que já tinha consumido smartdrugs ao longo da 

sua vida. Contudo, numa análise dos consumos declarados pelos restantes jovens, considera-se possível que, embora 

não tivessem referido esta categoria, tenham adquirido em lojas uma ou mais das substâncias declaradas. Dos restantes 

10 jovens, 6 reportam que consumiram “outra cocaína” e/ou “outro estimulante” podendo estar a referir-se a substâncias 

com efeitos similares, adquiridas em lojas; 2 jovens consumiram cogumelos alucinogénios, sendo que algumas lojas 

vendiam produtos com esta designação (“cogumelos mágicos”) e os restantes 2 é possível que tenham adquirido em 

lojas e que tenham assinalado os produtos elencados com as mesmas propriedades.  
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3.2. PRÁTICAS DE JOGO 

Jogos explorados 

Com o intuito de explorar as práticas de jogo dos jovens dos Centros Educativos, estes foram 

inquiridos sobre: 

 Frequência de jogo de um conjunto de jogos eletrónicos (no computador, em consolas, tablets, 

smatphones,…) nos 12 meses anteriores ao inquérito (GTA, Minecraft, Jogos clássicos de arcada, de 

tabuleiro ou digitais, Jogos Demo, FPS/TPS, MMORPG, RTS ou outros a indicar pelos jovens), que não 

envolvem dinheiro; 

 De entre estes, quais os seus jogos favoritos, no caso de terem jogado nos 12 meses anteriores; 

 Frequência de um conjunto de jogos a dinheiro (ou produtos equivalente: bilhetes, vales…) online nos 

12 meses anteriores ao inquérito (Slot machines, Jogos de cartas ou dados, Lotarias, Jogos de apostas, 

outros jogos online); 

 Frequência de um conjunto de jogos a dinheiro (ou produtos equivalente: bilhetes, vales…) offline nos 

12 meses anteriores ao inquérito (Slot machines, Jogos de cartas ou dados, Lotarias, Jogos de apostas 

desportivas, jogos de apostas em animais). 

Jogo eletrónico sem dinheiro  

83% dos jovens declaram que jogaram jogos eletrónicos nos últimos 12 meses em 

computador, consolas, tablets, smartphones. Estão em causa jogos como o GTA, Minecraft, 

Jogos clássicos de arcada, de tabuleiro ou digitais, Jogos Demo, FPS/TPS, MMORPG, RTS ou 

outros indicados pelos jovens. Estes podem ser jogados em modo online ou offline e não 

envolvem dinheiro. Note-se que esta prática poderá ter ocorrido dentro e/ou fora do Centro 

Educativo.  

Este jogo eletrónico é significativamente mais comum entre os rapazes. Por sua vez, 94% dos 

jovens de 14-15 anos jogaram nos últimos 12 meses, para 82% dos de 16-17 anos e 80% dos de 

18-20 anos, diferenças que não são significativas. 

Figura 53 - Prática de jogo eletrónico sem dinheiro nos últimos 12 meses, por sexo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste Exato de Fisher significativo: p<0.001 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 
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Figura 54 - Prática de jogo eletrónico sem dinheiro nos últimos 12 meses, por grupo etário (%) 

  

Teste do 2 não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

- Jogos praticados - 

60% dos jovens jogaram jogos de estratégia em tempo real (RTS – Real Time Strategy, como por 

exemplo, League of Legends, FIFA, PES 2015, Age of Empires, Command and Conquer, Warcraft), 56%  

jogaram o Grand Theft Auto e 46% jogos de tiro na primeira ou terceira pessoa (FPS/TPS – First 

Person Shooter/Third Person Shooter, como por exemplo, CS GO – Counter Strike Glogal Offensive, Dota 2, 

Uncharter 2, Wolfenstein, Combat Arms, Sudden Attack, Call of Duty), sendo estes os tipos de jogos 

referidos por um maior número de jovens. Os outros tipos de jogos mencionados consistem 

essencialmente em jogos de corridas de carros (6 casos). 

Figura 55 - Tipos de jogos eletrónicos sem dinheiro jogados nos últimos 12 meses (%)                        

(n=132) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Para além de serem os jogados por um maior número de jovens, os RTS, o GTA e os FPS/TPS 

são também os jogados com mais frequência, em que respetivamente, 31%, 26% e 13% dos 

jovens os jogam 6 ou mais vezes por semana. 

82,6

93,8

81,5 80,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total (n=132) 14-15
(n=16)

16-17
(n=65)

18-20
(n=51)

60,4
56,1

46,3

25,0
19,4 17,4 16,7

10,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

RTS GTA FPS/TPS Jogos
Clássicos

MMORPG Jogos
Demo

Minecraft Outros



Os Jovens nos Centros Educativos - estudo dos comportamentos aditivos  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

98 

Tabela 14 - Frequência de prática de jogo eletrónico sem dinheiro nos últimos 12 meses,     

por tipo de jogo (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

- Jogos favoritos - 

De entre os 109 jovens que jogaram jogos eletrónicos sem ser a dinheiro nos últimos 12 

meses, 9 não indicaram nenhum jogo favorito. Neste quadro, o GTA, os RTS e FPS/TPS, para além 

de mais comuns e frequentes, são ainda os jogos mais valorizados pelos jovens. De notar que, 

apesar de ser menos jogado do que os RTS, o GTA é mais apreciado por estes64.  

Figura 56 - Jogos eletrónicos favoritos (% jogadores deste tipo de jogo nos últimos 12 meses) 

(n=109) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

77% dos jovens assinalam mais do que um jogo favorito, em combinações que, apesar de 

muito diversas, incluem quase sempre o GTA, os FPS/TPS e /ou os RTS. A combinação mais 

assinalada consiste na preferência relativamente ao GTA, FPS/TPS e RTS, por 16% dos jovens que 

jogaram nos últimos 12 meses.   

Numa pesquisa sobre as características dos jogos favoritos no portal Pan European Game 

Information (www.pegi.info) constatou-se que o GTA e os jogos de tiro na primeira ou na terceira 

pessoa têm uma forte componente de violência. Já os jogos de estratégia em tempo real 

pesquisados não. 

                                                           
64 Alguns jovens sinalizam como favoritos jogos que não jogaram nos últimos 12 meses. 
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Tipo de jogo Nunca 
1 vez / mês 

ou menos 

2-4 vezes / 

mês 

2-3 vezes / 

semana 

4-5 vezes / 

semana 

6 ou mais vezes 

/ semana 

RTS (n=132) 38,7 10,6 6,8 9,1 3,0 31,8 

GTA (n=132) 43,9 13,6 9,9 5,3 1,5 25,8 

FPS/TPS (n=132) 53,1 10,6 9,8 9,8 3,8 12,9 

Jogos Clássicos (n=132) 75,0 9,1 6,8 1,5 1,5 6,1 

MMORPG (n=132) 80,3 8,4 3,0 1,5 1,5 5,3 

Jogos Demo (n=132) 82,6 6,8 3,0 2,3 0,8 4,5 

Minecraft (n=132) 83,3 9,1 1,5 2,3 .. 3,8 

http://www.pegi.info/
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O Grand Theft Auto é um jogo de ação destinado a adultos, que, consoante a sua versão 

tem uma ou mais das seguintes características: violência extrema, descrição de técnicas de 

crimes, múltiplas mortes sem motivos associados, violência contra pessoas indefesas, violência 

sexual, linguagem imprópria e valorização do consumo de drogas. Apenas uma versão do jogo 

se destinava a maiores de 16 anos e tinha como única característica de violência a linguagem 

imprópria. 

Entre os jogos de tiro na primeira ou na terceira pessoa pesquisou-se as características do 

Wolfenstein, do Call of Duty e do Combat Arms. Os dois primeiros, consoante a versão do jogo, 

incluem uma ou mais das seguintes características: violência extrema, múltiplas mortes sem 

motivos associados, violência contra pessoas indefesas, linguagem imprópria e violência com 

imagem realista. São jogos para adultos, tendo o Call of Duty uma versão para maiores de 16 

anos. O Combat Arms é um jogo para maiores de 16 anos que tem apenas como característica 

de violência, a violência com imagem realista. 

Entre os jogos de estratégia em tempo real, pesquisou-se o League of Legends, o Age of 

Empires, o Warcraft e o FIFA. Segundo este portal, são jogos para crianças a partir dos 12 anos, 

sendo de referir, a propósito dos três primeiros, a violência com imagem realista dirigida a 

personagens com aparência não humana e a violência com imagem não realista dirigida a 

personagens humanos. 

Jogo a dinheiro 

33% dos jovens jogaram a dinheiro nos últimos 12 meses (28% em modo online, 28% em 

modo offline), sendo a situação mais comum o jogo em ambos os modos, online e offline, 

referido por um quarto dos jovens. Os restantes jogam apenas online ou offline.  

A prática de jogo a dinheiro, em geral e em cada modo, é semelhante entre sexos. Por sua 

vez, o jogo a dinheiro em geral e o offline em particular, são um pouco mais comuns nos jovens 

de 14-15 anos, não diferindo contudo significativamente dos restantes grupos etários. 

Figura 57 – Prática de jogo a dinheiro nos últimos 12 meses, em modo online/offline,            

por sexo (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste do 2 e Teste Exato de Fisher não significativos 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 
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Figura 58 – Prática de jogo a dinheiro nos últimos 12 meses, em modo online/offline,              

por grupo etário (%) 

 

Teste do 2 não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

- Jogos praticados - 

Independentemente de o modo de jogo ser online/offline, os jogos praticados por mais 

jovens são os de cartas ou dados e as lotarias. Destacam-se em seguida os jogos de apostas 

online e as apostas desportivas sem ser na internet. 

Figura 59 – Prática de jogo a dinheiro nos últimos 12 meses em modo online/offline,                

por tipo de jogo (%)* 

  

*Base %: Jogo Online (Total=128; Cartas ou dados=128; Lotarias=127; Slot Machines=129; Apostas=128; Outros jogos online=128); 

Jogo Offline (Total=132; Cartas ou dados=133; Lotarias=132; Slot Machines=134; Apostas em animais=132; Apostas 

Desportivas=133) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

As cartas ou dados e as apostas são os tipos de jogos praticados mais vezes, apesar de para 

todos os tipos de jogos predominar uma frequência ocasional. 
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Tabela 15 - Frequência de jogo online a dinheiro nos últimos 12 meses, por tipo de jogo (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

À semelhança do jogo a dinheiro online, de uma forma geral, os jovens tendem a jogar 

offline sobretudo com uma frequência ocasional, sendo que os tipos de jogos praticados mais 

vezes são as cartas ou dados e as apostas desportivas. 

Tabela 16 - Frequência de jogo offline a dinheiro nos últimos 12 meses, por tipo de jogo (%) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

- QUANTIAS ENVOLVIDAS NO JOGO A DINHEIRO - 

Tendo em conta os jovens que jogaram a dinheiro nos últimos 12 meses, verifica-se que, a 

maior proporção (32% dos jogadores e 11% dos inquiridos), habitualmente quando joga, 

costuma apostar de 1€ a 9€ por dia. Por sua vez, quando questionados sobre a maior quantia 

de dinheiro que já gastaram a jogar num só dia, a maior proporção (24% dos jogadores e 8% 

dos inquiridos) refere 100€ ou mais. 

Figura 60 - Quantias envolvidas num dia de jogo a dinheiro (aposta habitual/maior quantia 

gasta) (%)  

(n=123) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 
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Slot Machines (n=129) 92,2 3,0 1,6 1,6 .. 1,6 
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Tipo de jogo Nunca 
1 vez / mês 

ou menos 

2-4 vezes / 

mês 

2-3 vezes / 
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4-5 vezes / 

semana 

6 ou mais vezes 

/ semana 

Cartas ou dados (n=133) 81,2 6,8 4,5 3,8 0,7 3,0 
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(n=133) 
90,2 3,8 1,5 1,5   3,0 
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Apostas em animais 

(n=132) 
95,5 1,5 1,5     1,5 

Não jogou nos últimos 12M: 66,7% 
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Considerando os jovens que jogaram a dinheiro nos 12 meses anteriores ao inquérito, a 

quantia máxima que já gastaram a jogar num só dia tende a ser superior quando habitualmente 

gastam também um valor superior por dia (50€ ou mais).  

Tabela 17 - Maior quantia gasta num dia em que joga, por quantia habitualmente gasta 

num dia (%)  

(n=34) 

 

 

 

 

 

 
Teste Exato de Fisher significativo:  p=0.008 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Tempo passado a jogar jogos eletrónicos  

Considerando o jogo eletrónico sem ser a dinheiro e/ou o jogo online a dinheiro nos últimos 

12 meses, em computador, tablets, smarthones, ou equipamentos semelhantes, verifica-se que, 

num dia típico, seja de semana ou fim de semana, os jovens jogam durante menos tempo 

dentro do Centro Educativo do que fora deste. Dentro do Centro jogam sobretudo menos de 1 

hora (22% durante a semana, 20% ao fim de semana), enquanto fora jogam sobretudo 1 hora 

ou mais (22% durante a semana, 24% ao fim de semana). Neste âmbito, é ainda de salientar que 

aproximadamente um terço dos jogadores não reportou onde e quanto tempo costuma jogar 

num dia típico.  

Entre os que, num dia típico, jogam 1 hora ou mais, é mais comum jogarem cerca de 2-3 

horas tanto fora como dentro do Centro Educativo. Por sua vez, o número máximo de horas 

jogado é muito superior fora do Centro Educativo (48h durante a semana e 72h ao fim de 

semana fora do Centro Educativo, para 6h durante a semana e 7 ao fim de semana, dentro do 

Centro Educativo). 

Tabela 18 - Duração da prática de jogo eletrónico sem dinheiro/jogo online a dinheiro num 

dia típico de semana/fim de semana, dentro ou fora do Centro Educativo 

(n=139) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 
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S/Inf. 
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(%) 
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Dia típico de 
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Dentro do 

CE  

14,4 

15,1 21,6 13,7 35,2 6 

Fora do CE  13,7 14,4 22,3 35,2 48 

Dia típico de 

fim de 

semana 

Dentro do 

CE  
13,7 20,1 15,8 36,0 7 

Fora do CE  7,9 17,3 23,7 36,7 72 
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Motivos para jogar 

Independentemente do tipo e modo de jogo, os jovens jogam sobretudo pelo prazer, para 

conviver e/ou passar o tempo. É de notar, contudo, como cerca de um quarto dos jovens (26%) 

refere que joga pelo dinheiro. Por outro lado, poucos mencionam que jogam pelo estatuto (3%). 

4 jovens apontam outros motivos/comentários, entre eles: «adrenalina e sorte», «diversão», 

«quando estou nervoso». 

Figura 61 - Motivos para jogar (independentemente do jogo) (%) 

(n=118) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

74% dos jovens apontam mais do que um motivo para jogarem, segundo associações muito 

diversas de motivos, incluindo quase todas elas a referência ao prazer e/ou convívio e/ou passar 

o tempo. 

Comparando os jovens que jogaram a dinheiro com os não jogaram a dinheiro mas 

jogaram jogos eletrónicos sem dinheiro envolvido, verifica-se que, de entre as diversas 

motivações para jogar, aquela em que estes dois grupos diferem significativamente é a do 

dinheiro. 
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Tabela 19 – Motivos para jogar por tipo de jogadores (jogo a dinheiro ou jogo eletrónico 

sem dinheiro) (%) 

Motivos 
 

Jogadores a 

dinheiro 

Jogadores de 

jogos eletrónicos 

s/ dinheiro 

Dinheiro   n=87; p=0,001* 

Sim 48,7 14,6 

Não 51,3 85,4 

Total 100 100 

Desafio   n=87; p=0,142 

Sim 51,3 37,5 

Não 48,7 62,5 

Total 100 100 

Estatuto   n=87; p=0,163 

Sim .. 6,3 

Não 100 93,7 

Total 100 100 

Prazer   n=87; p=0,330 

Sim 51,3 58,3 

Não 48,7 41,7 

Total 100 100 

Convívio   n=87; p=0,386 

Sim 48,7 54,2 

Não 51,3 45,8 

Total 100 100 

Passar o tempo   n=87; p=0,056 

Sim 41,0 60,4 

Não 59,0 39,6 

Total 100 100 

Não pensar noutras coisas   n=87; p=0,574 

Sim 17,9 18,8 

Não 82,1 81,2 

Total 100 100 

* Teste do 2 significativo para  =5% 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Alterações nas práticas de jogo com o internamento 

58% dos jovens declaram que, após o início do internamento, mudaram o tipo de jogos que 

costumavam jogar (55%65 mudaram o tipo de jogos dentro do Centro Educativo e 6% fora 

deste66). 

As principais razões apontadas para a mudança, independentemente do contexto (dentro 

ou fora do Centro Educativo), foram a impossibilidade de acesso ao tipo de jogo apreciado, 

estando disponíveis outro tipo de jogos dentro do Centro Educativo. 

                                                           
65 A ligeira diferença percentual relativamente ao gráfico decorre de as categorias do gráfico serem construídas a partir 

das declarações de alteração dentro ou fora. Basta que uma tenha missing value para ser enquadrada na categoria 

presente no gráfico de alterou mas s/ informação. 

66 É de notar que as alterações nos tipos de jogos fora do Centro Educativo após o início do internamento estão 

condicionadas pelas saídas dos jovens ao exterior (fins de semana, férias). Assim, dos 116 jovens (94%) que declaram que 

não alteraram os tipos de jogos fora do Centro Educativo, na verdade 74 não saíram do Centro desde o início do 

internamento. Por outro lado, dos 6% que referem alterações, o que corresponde a 7 jovens, 6 alteraram o tipo de jogo 

dentro e fora do Centro Educativo e apenas 1 alterou somente fora. Tratando-se de subgrupos de dimensão tão residual, 

não se analisam os motivos para as alterações nestes. 
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Dos jovens que alteraram o tipo de jogo praticado apenas dentro do Centro Educativo 39% 

referem que não têm acesso aos jogos de que gostam dentro do Centro Educativo e 21% que 

têm acesso a outro tipo de jogos.  

Figura 62 – Ocorrência de alterações nos tipos de jogos praticados após o início do 

internamento (dentro/fora do CE) e motivos apontados quanto a alterações exclusivamente dentro 

do Centro Educativo (%) 

(n=122) 

Alterações Motivos 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Paralelamente, 69% referem alterações no tempo que passavam a jogar (55% passaram a 

jogar menos tempo e 14% mais) após o início do internamento. Os principais motivos apontados 

pelos jovens para passarem a jogar menos tempo são o de terem menos tempo livre (33%) e/ou 

o de não terem acesso aos jogos de que gostam dentro do Centro Educativo (27%). Por outro 

lado, o principal motivo apontado pelos jovens que passam mais tempo do que antes a jogar é 

o de terem mais tempo livre (8%). 
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(n=127) 
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Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

3.3. PRÁTICAS DE JOGO E CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

De forma a abordar os comportamentos de consumo de substâncias psicoativas e de 

práticas de jogo de uma forma mais transversal, analisaram-se as declarações dos jovens 

quando à adoção destes, num período temporal semelhante: consumo de bebidas alcoólicas e 

consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses no internamento, prática de jogo eletrónico 

sem dinheiro e jogo a dinheiro nos últimos 12 meses. Dado que os períodos temporais não são 

idênticos (relativamente aos consumos, poderá ser um período inferior por se situar no 

internamento), estes dados devem ser apreciados com alguma reserva. 

Neste âmbito, cerca de metade (52%) dos jovens praticaram exclusivamente jogo (sem 

consumos de substâncias psicoativas), seja apenas jogo eletrónico sem dinheiro (36%), seja este 

a par do jogo a dinheiro (14%). 
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 Em segundo lugar, destaca-se o subgrupo de jovens que jogou e consumiu substâncias 

psicoativas (32%). Neste quadro, é de destacar que 8% consumiram os dois tipos de substâncias 

(bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas) e praticaram os dois tipos de jogo, 7% consumiram 

substâncias ilícitas e praticaram os dois tipos de jogo e 6% consumiram os dois tipos de 

substâncias e praticaram jogo eletrónico sem dinheiro67. 

Figura 64 - Consumos de substâncias psicoativas (bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas) e 

práticas de jogo (jogo eletrónico sem dinheiro e jogo a dinheiro) nos últimos 12 meses (%) 

(consumos: últimos 12 meses no internamento; jogo: últimos 12 meses) 

(n=119) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

 

Numa análise bivariada da associação entre os dois tipos de consumo, por um lado, e os 

dois tipos de prática de jogo, por outro, identificou-se uma associação significativa entre a 

prática de jogo a dinheiro nos últimos 12 meses e o consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 

meses no internamento, em que a proporção de consumidores entre os jovens que jogaram a 

dinheiro é muito superior à dos jovens que não jogaram. 

 

 

 

                                                           
67 As diferenças percentuais para as prevalências apresentadas anteriormente decorrem de a base percentual neste caso 

ser inferior (n=119). Esta variável é obtida a partir das declarações de cada um dos tipos de consumo e de cada uma 

das práticas de jogo nos períodos temporais referidos, considerando-se “Não Resposta” os casos em que não existe 

informação quanto a um ou mais destes consumos/práticas.  
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Tabela 20 - Consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses no internamento 

consoante a prática de jogo a dinheiro nos últimos 12 meses (%) 

(n=123) 

Consumo de substâncias ilícitas nos últimos 

12 meses no internamento  

Jogo a dinheiro nos últimos 12 

meses 

Sim Não 

p=0,024* 

Sim 43,9 24,4 

Não 56,1 75,6 

Total 100 100 

* Teste do 2 significativo para  =5% 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

3.4. PROBLEMAS RELACIONADOS COM PRÁTICAS DE JOGO E/OU 

CONSUMO SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Os jovens foram inquiridos sobre a sua experiência de um conjunto de problemas por 

relação ao consumo de bebidas alcoólicas, de substâncias ilícitas e/ou de práticas de jogo, a 

saber: 

 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 problemas a designar pelos jovens. 

Tendo em conta as suas declarações, 71% já tiveram algum problema devido ao consumo 

de bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas e/ou práticas de jogo. Cerca de metade (53%) dos 

jovens já teve problemas com o consumo de bebidas alcoólicas (56% dos consumidores ao 

longo da vida) e uma proporção semelhante (56%) com o consumo de substâncias ilícitas (64% 

dos consumidores ao longo da vida), sendo muito inferior a percentagem de jovens que 

menciona problemas relacionados com as práticas de jogo (21%)68. 

Cerca de 24% tiveram problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas e de 

substâncias ilícitas, e 14% declararam problemas relacionados com os três tipos de 

comportamentos. É ainda de notar a reduzida referência a problemas exclusivamente 

relacionados com práticas de jogo (2%). 

 

 

 

 

                                                           
68 As ligeiras diferenças percentuais relativamente às categorias do gráfico decorrem de estas serem construídas a partir 

das declarações de problemas relativamente a cada um destes aspetos, em que basta que para um deles exista um 

missing value para o caso ser enquadrado na categoria sem informação. 
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Figura 65 - Problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas,  

substâncias ilícitas e/ou práticas de jogo (%) 

(n=127) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A experiência deste tipo de problemas não varia significativamente em função do sexo: 79% 

das inquiridas já tiveram algum problema com o consumo de bebidas alcoólicas, substâncias 

ilícitas e/ou práticas de jogo, para 70% dos inquiridos. Os problemas associados ao consumo de 

substâncias ilícitas são mais comuns entre as raparigas (79%) do que entre os rapazes (53%), 

verificando-se a situação inversa em relação às práticas de jogo. 

Figura 66 - Problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, substâncias 

ilícitas e/ou práticas de jogo, por sexo (%) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A experiência destes problemas não varia de forma significativa em função do grupo etário. 

Com exceção para os problemas relacionados com as práticas de jogo, estes tendem a ser 

mais comuns em grupos etários superiores. 
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Figura 67 - Problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, substâncias 

ilícitas e/ou práticas de jogo, por grupo etário (%) 

 

Teste do 2 não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Para qualquer dos comportamentos em causa, os principais problemas mencionados pelos 

jovens são, em primeiro lugar, o envolvimento em atos de violência, seguindo-se-lhe os 

problemas graves de rendimento no trabalho/escola e os problemas de comportamento em 

casa.  

Embora se tratem de números residuais, é ainda de destacar que praticamente o dobro dos 

jovens menciona problemas financeiros relacionados com substâncias ilícitas, em comparação 

com as bebidas alcoólicas ou o jogo. 

Nos outros problemas predominaram as menções relacionadas com a criminalidade e 

justiça. 

Figura 68 - Problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, substâncias 

ilícitas e/ou práticas de jogo, por tipo de problema (%)69 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

                                                           
69 Bases%: Qualquer problema (BA=128; SI =128; JOG=129); Problemas graves no rendimento na escola/trabalho 

(BA=135; SI=135; JOG=135); Envolvimento em atos de violência (BA=132; SI =133; JOG=132); Problemas financeiros  

graves (BA=135; SI =135; JOG=134); Problemas de comportamento em casa (BA=132; SI =132; JOG=132); Problemas 

graves de saúde (BA=135; SI =135; JOG=134); Outros problemas (BA=120; SI =121; JOG=127).  
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Problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas 

Entre os jovens que já consumiram bebidas alcoólicas ao longo da vida, a experiência de 

problemas relacionados com este consumo não varia significativamente em função da idade 

de início destes consumos, sendo no entanto de destacar que 74% dos jovens que tiveram 

experiências mais precoces reportam problemas, enquanto esta percentagem é de 25% para 

os que começaram mais tarde. 

Figura 69 - Problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, por grupo 

etário da 1.ª experiência de consumo destas bebidas  

(% consumidores de BA ao longo da vida) 

 

Teste do 2 não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI  

Ainda no quadro dos consumidores de bebidas alcoólicas ao longo da vida, a experiência 

deste tipo de problemas tende a ser mais comum em jovens com padrões de consumo mais 

nocivos, como: ingestão de bebidas alcoólicas até ficar “alegre”, consumo “binge” e 

embriaguez, nos 30 dias antes do internamento, e associações habituais de bebidas alcoólicas 

e/ou substâncias ilícitas na mesma ocasião70. 

  

                                                           
70 Neste quadro, para além da categoria geral de policonsumo, considerando as associações de bebidas alcoólicas entre 

si ou com outras substâncias, a experiência de problemas associa-se significativamente com o consumo habitual, na 

mesma ocasião, de mistura de bebidas alcoólicas, com ou sem sumos (p=0,045), álcool e derivados de cannabis 

(p<0,001), álcool, cocaína e derivados de cannabis (p<0,001) e álcool, derivados de cannabis e smartdrugs (p=0,003). 

Não se associa com o consumo habitual de álcool e medicamentos sem receita médica. 
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Tabela 21 - Problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas por padrão de 

consumo nocivo, entre os consumidores ao longo da vida (%) 

Padrão de consumo  Problemas com o consumo de BA 

Ingestão de BA até ficar "alegre" nos 30 

dias antes do internamento 

 

 
Sim Não Total 

n=114; p=0,004* 

Sim 68,7 31,3 100 

Não 42,0 58,0 100 

Consumo "binge" nos 30 dias antes do 

internamento 

  n=109; p=0,046* 

Sim 66,0 34,0 100 

Não 48,2 51,8 100 

Embriaguez nos 30 dias antes do 

internamento 

  n=108; p=0,003* 

Sim 79,4 20,6 100 

Não 50,0 50,0 100 

Policonsumo (Consumo habitual de mais do 

que uma bebida alcoólica/substância ilícita na 

mesma ocasião) 

 

 n=117; p=0,001* 

Sim 65,4 34,6 100 

Não 33,3 66,7 100 

* Teste do 2 significativo para  =5% 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas 

Entre os que já consumiram substâncias ilícitas alguma vez na vida, 83% dos que iniciaram 

mais precocemente estes consumos apresentam problemas relacionados com estes, enquanto 

nos que começaram mais tarde a percentagem é de 43%. As diferenças não são, contudo, 

estatisticamente significativas.  

Figura 70 - Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas, por grupo 

etário da 1.ª experiência de consumo destas substâncias 

(% consumidores de SI ao longo da vida) 

 

Teste do 2 não significativo 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Todos os jovens que já tiveram problemas relacionados com o consumo de substâncias 

ilícitas já consumiram cannabis ao longo da vida. Paralelamente, estes problemas são 
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significativamente mais comuns entre os jovens que têm consumos de substâncias ilícitas que 

não de exclusivamente cannabis.  

Tabela 22 - Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas, por grupos de 

substâncias psicoativas consumidas ao longo da vida 

(% consumidores de SI ao longo da vida) 

Grupo de substância 
Problemas com o consumo de SI 

Sim Não Total 

Consumos apenas de cannabis 
n=112; p=0,031* 

53,7 46,3 100 

Outros consumos de substâncias ilícitas 72,4 27,6 100 

* Teste do 2 significativo para  =5% 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Entre os consumidores de ilícitas ao longo da vida, a referência a este tipo de problemas é 

também mais comum entre os jovens que habitualmente associam substâncias psicoativas na 

mesma ocasião71. 

Tabela 23 - Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas, por padrões de 

consumo nocivo, entre os consumidores ao longo da vida (%)  

Padrões de consumo 
  Problemas com o consumo de SI 

 Sim Não Total 

Policonsumo (Consumo habitual de mais do que 

uma bebida alcoólica/substância ilícita na 

mesma ocasião) 

 n=110; p=0,032* 

Sim 70,3 29,7 100 

Não 50,0 50,0 100 

Consumo endovenoso ao longo da vida 

  n=108; p=1,000 

Sim 60,0 40,0 100 

Não 64,1 35,9 100 

Consumo de alto risco de cannabis nos 

últimos 30 dias antes do internamento 

 n=111; p=0,145 

Sim 69,6 30,4 100 

Não 58,2 41,8 100 

* Teste do 2 significativo para  =5% 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Problemas relacionados com jogo 

A referência a problemas relacionados com o jogo ao longo da vida é mais comum entre 

os jovens que jogaram a dinheiro nos últimos 12 meses (40% destes jovens), seja online (38% 

destes jovens), seja offline (38% destes jovens). Por outro lado, não se verifica uma associação 

entre ter jogado jogos eletrónicos sem ser a dinheiro nos últimos 12 meses e a referência a este 

tipo de problemas.  

 

                                                           
71 Para além da categoria geral de policonsumo, considerando os consumos habituais de mais do que uma substância na 

mesma ocasião que envolvem substâncias ilícitas, a associação significativa com a experiência de problemas com estas 

estabelece-se para o consumo habitual de bebidas alcoólicas, derivados de cannabis e smartdrugs (p=0,013), bebidas 

alcoólicas e derivados de cannabis (p=0,011), bebidas alcoólicas, cocaína e derivados de cannabis (p=0,012) e mistura 

de vários derivados de cannabis (p<0,001). 
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Tabela 24 - Problemas relacionados com o jogo, por tipo de jogo 

 praticado nos últimos 12 meses (%) 

Tipo de jogo   Problemas com jogo 

  Sim Não Total 

  n=114; p=0,001* 

Jogo a dinheiro 
Sim 40,0 60,0 100 

Não 11,4 88,6 100 

   n=119; p=0,009* 

Jogo a dinheiro online 
Sim 37,9 62,1 100 

Não 14,4 85,6 100 

   n=122; p=0,005* 

Jogo a dinheiro offline 
Sim 37,5 62,5 100 

Não 13,3 86,7 100 

    n=122; p=0,561 

Jogo eletrónico sem dinheiro 
Sim 21,8 78,2 100 

Não 14,3 85,7 100 

* Teste do 2 significativo para  =5% 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

35% dos jogadores a dinheiro nos últimos 12 meses que costumam apostar menos de 50€ por 

dia já tiveram problemas com o jogo na sua vida, para 67% dos que costumam gastar 50€ ou 

mais. Paralelamente, 31% dos que gastaram no máximo um valor inferior a 50€ num dia tiveram 

problemas com o jogo, para 50% dos que gastaram no máximo valores superiores.  

Tabela 25 - Problemas relacionados com o jogo, por quantia apostada por dia (valor 

habitual/valor máximo) pelos jogadores a dinheiro nos últimos 12 meses (%) 

Quantia apostada 
Problemas com jogo 

Sim Não Total 

Quantia habitualmente apostada num dia 

(n=29) 

<50€ 34,8 65,2 100 

≥50€ 66,7 33,3 100 

Máxima quantia apostada num dia (n=29) 
<50€ 30,8 69,2 100 

≥50€ 50,0 50,0 100 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

No quadro do jogo a dinheiro nos últimos 12 meses, as referências a problemas com o jogo 

são mais comuns entre os jovens que jogaram slot machines (online/offline), jogos de cartas ou 

dados (online/offline), lotarias e outros jogos online. 
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Tabela 26 - Problemas relacionados com o jogo, por jogos a dinheiro praticados  

nos últimos 12 meses (%) 

Tipo de jogo a dinheiro  
 

Problemas com jogo 

   Sim Não Total 

n=119; p=0,051 

Slot machines online 
Sim 50,0 50,0 100 

Não 18,0 82,0 100 

  n=123; p=0,057 

Slot machines offline 
Sim 60,0 40,0 100 

Não 18,6 81,4 100 

  n=119; p=0,015* 

Jogos de cartas ou dados online 
Sim 40,9 59,1 100 

Não 15,5 84,5 100 

  n=123; p=0,003* 

Jogos de cartas ou dados offline 
Sim 45,5 54,5 100 

Não 14,9 85,1 100 

  n=118; p=0,015* 

Lotarias online 
Sim 50,0 50,0 100 

Não 17,0 83,0 100 

  n=122; p=0,148 

Lotarias offline 
Sim 35,7 64,3 100 

Não 17,6 82,4 100 

  n=119; p=0,685 

Jogos de apostas online 
Sim 11,1 88,9 100 

Não 20,9 79,1 100 

  n=122; p=0,254 

Jogos de apostas em animais (offline) 
Sim 40,0 60,0 100 

Não 18,8 81,2 100 

  n=123; p=0,423 

Jogos de apostas desportivas (offline) 
Sim 30,0 70,0 100 

Não 19,5 80,5 100 

  n=119; p=0,055 

Outros jogos online 
Sim 60,0 40,0 100 

Não 18,4 81,6 100 

* Teste do 2 significativo para  =5% 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 
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3.5. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS DOS JOVENS INTERNADOS NOS CENTROS EDUCATIVOS  

Tendências: consumos de substâncias psicoativas dos jovens em meio tutelar 

(1993-2015) 

Face aos jovens inquiridos em 1993, os jovens atualmente internados em Centros Educativos 

apresentam prevalências superiores de consumo ao longo da vida de bebidas alcoólicas (79% 

em 1993 para 93% em 2015) e de substâncias ilícitas (47% em 1993 para 89% em 2015). 

A predominância do consumo de haxixe/cannabis é uma constante nos dois períodos 

temporais, sendo de destacar que atualmente a prevalência do consumo de heroína é muito 

inferior (19% em 1993 para 7% em 2015), enquanto a de cocaína é semelhante (17% em 1993 

para 19% em 2015). Por sua vez, o consumo de cola, à data de 43%, não é mencionada 

atualmente, enquanto o de medicação não prescrita, de 22% em 1993, é hoje de 4% 

(correspondendo, em 2015, a hipnóticos/sedativos). 

As idades de início do consumo de bebidas alcoólicas e do de cannabis configuram hoje 

uma maior precocidade em comparação com 1993. Neste ano, 19% dos jovens tinham tomado 

pela primeira vez uma bebida alcoólica com idade inferior a 10 anos, para 21% com 10-11 anos, 

30% com 12-13 anos e 30% com 14 anos ou mais. Em 2015, as percentagens são de 18% (<10 

anos), 23% (10-11 anos), 39% (12-13 anos) e 20% com 14 anos ou mais. No que diz respeito à 

cannabis/haxixe, a diferença é mais evidentes: início antes dos 10 anos (1993=3%; 2015=12%), 

início entre os 10-11 anos (1993=13%; 2015=25%), início entre os 12-13 anos (1993=37%; 2015=38%), 

início com 14 anos ou mais (1993=47%; 2015=26%).  

Quanto a consumos no estabelecimento tutelar, 30% dos jovens inquiridos em 1993 

mencionaram o consumo de bebidas alcoólicas, tendo-o feito 10% em 2015 (dentro do Centro 

Educativo). Por sua vez, 21% mencionaram o consumo de drogas ilícitas, sendo de 23% a 

percentagem dos que atualmente mencionam este consumo dentro do Centro Educativo.  

Esta comparação deve, contudo, ser observada com reserva tendo em conta as 

diferenças existentes entre os jovens inquiridos em 1993 e os inquiridos em 2015. Em primeiro 

lugar, embora a dimensão da população seja semelhante e a maioria dos jovens internados 

atualmente ser proveniente do distrito de Lisboa, o estudo de 1993 centra-se neste distrito 

especificamente. Adicionalmente, os jovens inquiridos anteriormente eram mais novos (29% 

tinham menos de 14 anos, enquanto atualmente nenhum tem), maioritariamente raparigas 

(58%, para 11% atualmente) e maioritariamente não estavam internados por crimes cometidos 

(41% devido a indisciplina/mendicidade/vadiagem, 21% por abandono/maus tratos/violação, 

20% por furto/droga, 8% por indisciplina/mendicidade/vadiagem com abandono/maus tratos e 

10% por outros motivos). Atualmente, todos os jovens internados em Centros Educativos 

cometeram atos qualificáveis na lei como crimes. 
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Consumos de substâncias psicoativas dos jovens em contexto tutelar e dos 

jovens em contexto escolar 

Tomando como referência o Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros 

Comportamentos Aditivos e Dependências - 2015, aplicado em contexto escolar (ensino regular 

público) a alunos entre os 13 e os 18 anos, no mesmo ano do presente estudo (Feijão, 2016), 

verifica-se que as prevalências de consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias ilícitas nos 

jovens internados nos Centros Educativos são superiores. 

A experimentação, consumo recente e consumo atual de bebidas alcoólicas, são em 

todas as idades, sempre superiores entre os jovens internados nos Centros Educativos (exceção 

do consumo recente nos jovens de 18 anos) e com especial relevo a nível dos mais jovens, de 

14-15 anos. 

Tabela 27 – Consumo de bebidas alcoólicas (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 

dias) nos jovens do Ensino Regular e dos Centros Educativos, por idade (%) 

Idade 
Longo da Vida Últimos 12 meses Últimos 30 dias 

Ens. Regular C. Educativo Ens. Regular C. Educativo (1) Ens. Regular C. Educativo (2) 

14 48,1 83,3 35,5 50,0 18,4 33,3 

15 65,1 90,9 52,9 81,8 30,9 70,0 

16 76,9 91,7 67,3 79,2 43,2 68,2 

17 87,1 91,1 78,9 88,6 57,2 78,6 

18 91,1 97,2 85,5 83,3 67,5 68,6 

 (1) Últimos 12 meses antes do internamento (2) Últimos 30 dias antes do internamento  

Fonte: Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências (2015) / Inquérito sobre 

Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos (2015) 

De uma forma geral, em ambos os contextos, os tipos de bebidas alcoólicas com que mais 

jovens contactaram são a cerveja e as espirituosas. 

De uma forma geral, os consumos de bebidas alcoólicas de caráter mais nocivo são mais 

comuns entre os jovens internados nos Centros Educativos, para todas as idades (com exceção 

para o consumo “binge” nos jovens de 15 anos). 

Tabela 28 – Consumos nocivos de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias, nos jovens do 

Ensino Regular e dos Centros Educativos, por idade (%) 

Idade 

Ficar “alegre” Consumo "binge" Embriaguez 

Ens. Regular C. Educativo(1) Ens. Regular C. Educativo(1) Ens. Regular C. Educativo(1) 

14 5,2 33,3 12,4 33,3 3,1 16,7 

15 11,1 22,2 22,2 11,1 6,3 11,1 

16 16,7 47,8 28,9 36,4 9,1 31,8 

17 27,0 60,0 38,8 54,1 15,7 37,5 

18 35,1 54,3 46,5 51,4 21,5 25,8 

 (1) Últimos 30 dias antes do internamento 

Fonte: Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências (2015) / Inquérito sobre 

Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos (2015) 
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Como se pode verificar pelos exemplos mencionados na Tabela em baixo, a prevalência 

de consumo de substâncias ilícitas é sempre superior entre os jovens internados nos Centros 

Educativos. 

De referir, contudo, que o consumo de esteroides é mencionado pelos jovens de todas as 

idades no contexto do Ensino Regular, enquanto nos Centros Educativos apenas os de 17 anos 

mencionam o contacto com este tipo de substância. Situação semelhante sucede 

relativamente ao consumo de medicamentos não prescritos, mencionado apenas pelos jovens 

de 17 e de 18 anos dos Centros Educativos. Neste caso em concreto, esta diferença poderá 

estar relacionada com a predominância de rapazes nos Centros Educativos, sendo que este 

tipo de consumo é mais comum nas raparigas. 

Tabela 29 – Consumo de diversas substâncias ilícitas ao longo da vida, nos jovens do Ensino 

Regular e dos Centros Educativos, por idade (%) 

Substância 
14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 

ER CE ER CE ER CE ER CE ER CE 

Cannabis 3,9 83,3 9,1 72,7 16,8 83,3 25,9 91,1 34,1 88,9 

Ecstasy 0,5 19,7 1,4 18,2 2,1 17,4 3,0 20,0 3,7 14,3 

Anfetaminas 0,7 16,7 1,2 9,1 1,3 8,7 1,8 17,8 2,1 16,7 

Cocaína-Cloridrato 1,5 .. 2,0 9,1 2,1 8,7 2,1 22,2 2,0 20,0 

Cogumelos alucinogénios 0,5 .. 0,9 9,1 1,8 4,3 1,9 20,0 2,3 19,4 

LSD 0,4 16,7 1,0 9,1 1,6 8,7 1,9 13,6 2,2 22,2 

Heroína 0,9 16,7 1,2 9,1 1,1 4,3 1,2 11,1 1,0 5,6 

Hipnóticos/sedativos np1 2,9 .. 4,2 .. 5,0 .. 6,4 6,8 6,1 2,8 

Esteroides anabolizantes 0,7 .. 0,8 .. 0,6 .. 0,9 2,3 0,6 .. 

(1) No estudo referente ao ensino regular a categoria de medicamentos é tranquilizantes/sedativos. 

Fonte: Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências (2015) / Inquérito sobre 

Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos (2015) 

O perfil de tipos de substâncias com que mais jovens contactaram é semelhante nos dois 

contextos, com primazia para a cannabis, seguida do grupo de estimulantes que não a 

cocaína e, de seguida, pelas cocaínas e pelos alucinogénios. Considerando a substância ilícita 

mais consumida, é de notar que também no plano do consumo recente e atual, o consumo de 

cannabis é sempre bastante superior entre os jovens internados nos Centros Educativos. 

Tabela 30 – Consumo de cannabis (últimos 12 meses, últimos 30 dias), nos jovens do Ensino 

Regular e dos Centros Educativos, por idade (%) 

Idade 
Últimos 12 meses Últimos 30 dias 

Ens. Regular C. Educativo(1) Ens. Regular C. Educativo(2) 

14 2,9 66,7 1,5 60,0 

15 7,2 63,6 3,9 63,6 

16 13,7 83,3 7,8 70,8 

17 20,4 82,2 11,1 71,1 

18 26,8 77,8 14,1 58,3 

(1) Últimos 12 meses antes do internamento (2) Últimos 30 dias antes do internamento  

Fonte: Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências 

(2015) / Inquérito sobre Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos (2015)



Resultados – Criminalidade e consumos de substâncias psicoativas 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

119 

 

No que diz respeito à prática de jogo a dinheiro, constata-se que, à exceção das lotarias 

em modo offline, o jogo em slot machines, os jogos de cartas ou dados, as lotarias online e 

as apostas desportivas offline são, de uma forma geral, praticados por uma maior 

percentagem de jovens dos Centros Educativos que do Ensino Regular. 

Enquanto entre os jovens dos Centros Educativos o tipo de jogo mais comum é o das cartas 

ou dados (online/offline), nos jovens do Ensino Regular é o das lotarias (offline).  

 

Tabela 31 - Prática de alguns tipos de jogo online/offline nos últimos 12 meses, pelos jovens 

do Ensino Regular e dos Centros Educativos, por idade (%) 

Tipo de Jogo 
14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 

ER CE ER CE ER CE ER CE ER CE 

Slot Machines online 1,2 20,0 1,6 .. 1,4 4,3 1,9 7,3 2,4 8,8 

Slot Machines offline 1,2 .. 2,0 10,0 1,8 .. 2,3 4,4 3,1 5,9 

Cartas ou dados online 3,6 20,0 5,1 18,2 4,8 13,6 6,1 26,8 6,3 8,8 

Cartas ou dados offline 4,8 16,7 5,6 30,0 6,0 9,1 7,0 22,2 8,0 11,8 

Lotarias online 4,6 .. 6,4 9,1 6,9 9,1 8,1 19,5 9,6 8,8 

Lotarias offline 13,2 .. 13,8 10,0 17,8 13,6 19,9 13,6 24,7 8,8 

Apostas desportivas offline 1,5 .. 3,1 30,0 2,6 4,5 3,6 11,1 3,7 8,8 

Fonte: Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco, Drogas e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências (2015) / Inquérito sobre 

Comportamentos Aditivos em Jovens Internados em Centros Educativos (2015) 
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4. Criminalidade e consumos de substâncias psicoativas 

Tratando-se de uma população de jovens em que o envolvimento em práticas criminais é 

transversal e a experiência de consumo de substâncias psicoativas é comum a praticamente a 

todos, importa analisar em que medida estas duas esferas se relacionam. 

 

4.1. PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS COM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E 

ENVOLVIMENTO EM CRIMES 

Tomando como referência a idade de início da prática de crimes pelos quais os jovens 

estão a cumprir medida72 e a idade de início do consumo de bebidas alcoólicas e do consumo 

de substâncias ilícitas, verifica-se, uma correlação positiva entre o primeiro envolvimento na 

criminalidade e os primeiros consumos de bebidas alcoólicas (C. Pearson = 0,484; p<0,001) e de 

substâncias ilícitas (C. Pearson = 0,486; p<0,001). Isto é, a idade de início da prática de crimes 

aumenta à medida que aumenta a idade de início do consumo de bebidas alcoólicas e a 

idade de início do consumo de substâncias ilícitas. 

Procurou-se ainda identificar que tipo de experiência era mais comum suceder em primeiro 

lugar, constatando-se uma maior simultaneidade do início das práticas criminais com início do 

consumo de substâncias ilícitas do que com o início do consumo de bebidas alcoólicas.   

 

Figura 71 - Início da prática de crimes 

que levaram à medida de internamento vs 

início do consumo de bebidas alcoólicas (%) 

 

Figura 72 - Início da prática de crimes 

que levaram à medida de internamento vs 

início do consumo de substâncias ilícitas (%) 

 

  

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI   

                                                           
72 Tendo, no entanto, em consideração, que a idade de início solicitada aos jovens se refere aos crimes pelos quais estão a 

cumprir medida, embora se tenha verificado que possivelmente, pelo menos parte dos jovens mencionou também 

outros crimes (ver secção – Criminalidade). 
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4.2. PRECOCIDADE DO ENVOLVIMENTO EM CRIMES E PADRÕES DE 

CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Nestes jovens, a experiência do consumo de bebidas alcoólicas, bem como o consumo 

recente destas (últimos 12 meses antes do internamento), não se relacionam com a 

precocidade do envolvimento em crimes. Já a experiência do consumo de substâncias ilícitas e 

consumo recente (últimos 12 meses antes do internamento) são mais comuns entre os jovens 

que começaram a praticar crimes mais cedo (testes do 2, p=0,003 e p=0,001, respetivamente). 

Figura 73 - Consumo de substâncias ilícitas por grupo etário de início da prática de crimes 

relacionados com a medida atual (%) 

 

Teste do 2. Consumo de SI ao longo da vida (n=127); consumo de SI 12M antes do internamento (n=128) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Tanto o consumo nocivo de bebidas alcoólicas (embriaguez nos 30 dias antes do 

internamento) como o perfil de substâncias ilícitas consumidas (apenas cannabis ou outros 

consumos de substâncias ilícitas, ao longo da vida e 12 meses antes do internamento) e o 

policonsumo habitual73, não variam em função da precocidade da prática criminal. É, contudo, 

de realçar que os consumos nocivos de bebidas alcoólicas são particularmente mais comuns 

entre os jovens que começaram a cometer crimes mais cedo. 

De forma semelhante, apesar de a relação não ser estatisticamente significativa, é de 

enfatizar que a experiência de problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas 

e/ou com o consumo de substâncias ilícitas são particularmente mais comuns nestes jovens. 

  

                                                           
73 Neste caso, entre os consumidores de bebidas alcoólicas e/ou substâncias ilícitas ao longo da vida. 
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4.3. TIPOS DE CRIME COMETIDOS E PADRÕES DE CONSUMO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Tendo em conta as variáveis selecionadas para caracterizar o consumo de bebidas 

alcoólicas74, verifica-se que, de uma forma geral, não existe uma relação significativa entre 

estas e o tipo de crimes cometidos pelos jovens (relacionados com a medida atual)75.  

Existe no entanto uma exceção a apontar, referente à experiência de problemas 

relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas, em que estes são particularmente mais 

comuns entre os jovens que cometeram crimes contra a propriedade (teste do 2, p=0,028) e os 

que cometeram crimes respeitantes a estupefacientes (teste do 2, p=0,020), em comparação 

com os que não cometeram cada um dos tipos de crime. De notar ainda que, embora não 

tenha significado estatístico, é particularmente mais comum o início mais precoce do consumo 

de bebidas alcoólicas entre os jovens que cometeram estes dois tipos de crime. 

Tendo em conta as variáveis selecionadas para caracterizar o consumo de substâncias 

ilícitas76, observa-se uma particular relação entre estas e o envolvimento em crimes respeitantes 

a estupefacientes.  

Assim, comparando os jovens que cometeram estes crimes com os que não cometeram, é 

entre os primeiros que é mais comum o consumo de substâncias ilícitas (experimentação e 

consumo recente - teste de Fisher, p=0,006 e teste 2, p=0,006, respetivamente) e o início mais 

precoce deste consumo (teste do 2, p=0,043). Entre os consumidores em ambos os períodos 

designados (ao longo da vida, últimos 12 meses antes do internamento), os consumos de 

substâncias ilícitas que não de exclusivamente de cannabis são mais comuns entre quem 

cometeu este tipo de crimes, enquanto o consumo exclusivo de cannabis é mais comum entre 

quem não os cometeu (testes do 2, p=0,004 e p=0,001, respetivamente). 

  

                                                           
74 Consumo ao longo da vida, 12 meses antes do internamento, grupo etário de início do consumo, embriaguez 30 dias 

antes do internamento e problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida, entre os 

consumidores de bebidas alcoólicas ao longo da vida. 

75 Considerando as categorias de crimes contra a propriedade (roubo ou furto), contra as pessoas (ameaça ou coação ou 

ofensa à integridade física), respeitantes a estupefacientes ou, outros crimes (o que engloba os crimes sexuais e os outros 

crimes mencionados pelos jovens - Ver secção – Criminalidade). 

76 Grupo etário de início do consumo, consumo ao longo da vida e nos 12 meses antes do internamento, perfil de consumo 

nestes dois períodos entre os consumidores (apenas cannabis ou outros consumos de substâncias ilícitas) e problemas 

relacionados com o consumo de ilícitas ao longo da vida, entre os consumidores de substâncias ilícitas ao longo da vida. 
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Figura 74 – Consumo de substâncias ilícitas e prática de crimes respeitantes a 

estupefacientes (%) 

 

Teste do 2 Consumo de SI ao longo da vida (n=138); consumo de SI 12M antes do internamento (n=139); Início do consumo de SI < a 13 

anos (n=111); Consumo apenas cannabis/outros consumos de SI 12M antes do internamento (entre consumidores 12M antes 

internamento) (n=94) 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

A experimentação e o consumo recente de ilícitas são também mais comuns entre os 

jovens que cometeram crimes contra a propriedade (em comparação com os que não 

cometeram).  

Finalmente, entre os consumidores, a experiência de problemas relacionados com o 

consumo não difere significativamente em função do tipo de crime cometido. 

Embora, entre os consumidores de bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas ao longo da 

vida, o policonsumo tenda a ser um pouco mais comum nos jovens que cometeram crimes 

respeitantes a estupefacientes, de uma forma geral não se identificam associações significativas 

entre este tipo de prática e os tipos de crimes cometidos. 

4.4. CRIMES COMETIDOS SOB O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS  

65% dos jovens cometeram pelo menos parte dos crimes sob o efeito de bebidas alcoólicas 

e/ou substâncias ilícitas, sendo mais comum a referência a estarem sob o efeito de substâncias 

ilícitas: 60% estavam sob o efeito de substâncias ilícitas, 42% sob efeito de bebidas alcoólicas. 

Em particular, respetivamente 8% e 15% cometeram os crimes que os levaram à presença 

no Centro Educativo sempre sob efeito de bebidas alcoólicas ou de substâncias ilícitas. 
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Figura 75 - Prática de crimes (que conduziram ao internamento) sob o efeito de bebidas 

alcoólicas ou de substâncias ilícitas (%) 

 

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

Verifica-se ainda que existe uma associação entre já ter cometido crimes sob o efeito de 

bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas e a prática de determinados tipos de crime: roubo (teste do 

2, p=0,043), ofensa à integridade física (teste do 2, p=0,041), ameaça ou coação (teste do 2, 

p=0,004) e crime respeitante a estupefacientes (teste do 2, p<0,001), em que a prática destes 

crimes é significativamente mais comum entre os jovens que já cometeram crimes sob esta 

influência do que entre os que não realizaram.  

A este nível, é de destacar a particular associação com o crime respeitante a 

estupefacientes: 87% dos jovens que já praticaram crimes sob o efeito de bebidas 

alcoólicas/substâncias ilícitas estão a cumprir medida devido a este tipo de crime, para 10% dos 

que nunca realizaram crimes sob esta influência.    

Figura 76 – Prática de crimes por vezes/sempre sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou de 

substâncias ilícitas e tipos de crime pelos quais estão a cumprir medida (%) 

 
Teste do 2. Crimes sob o efeito de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas (n=136); Crimes sob efeito de bebidas alcoólicas (n=135); 

Crimes sob efeito de substâncias ilícitas (n=138).  

Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 
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Como referido anteriormente (ver secção Criminalidade), um terço dos jovens (33%) 

apontam motivos relacionados com o consumo de substâncias psicoativas para o seu 

envolvimento nos crimes que os levaram à medida que estão a cumprir: 24% para terem 

dinheiro para comprar drogas/álcool, 19% por estarem sob o efeito de drogas/álcool, 4% por 

estarem a ressacar. Assim, apesar de mais de metade dos jovens ter cometido pelo menos 

alguns crimes sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou substâncias ilícitas, apenas uma parte 

destes avalia que foi este o motivo para cometerem estes crimes. 

4.5. CRIMINALIDADE E CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: 

apreciação geral 

Quer o envolvimento em práticas criminais, quer o envolvimento em consumos de 

substâncias psicoativas têm o potencial de se desencadearem e acentuarem mutuamente 

(Rutter, Giller & Hagell, 1998), seja pelo contacto com subculturas desviantes da norma, seja, no 

caso do envolvimento em crimes por via dos consumos, para obter dinheiro para estes ou por 

estar sob o efeito destes (Prichard & Payne, 2005). 

Com efeito, um quarto destes jovens cometeram crimes para obter dinheiro para os 

consumos e 65% declaram que, pelo menos alguns crimes foram cometidos sob o efeito de 

bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas: 42% quanto às bebidas alcoólicas e 60% quanto às 

substâncias ilícitas. A prática de crimes sob o efeito de substâncias é também amplamente 

reportada pelos reclusos das prisões portuguesas: 28% cometeram crimes sob o efeito de álcool 

(SICAD,2016b), 42% sob o efeito de substâncias ilícitas (SICAD, 2016a). 

Neste estudo verifica-se como, na trajetória de vida destes jovens, o envolvimento mais 

precoce em crimes se relaciona com um envolvimento mais precoce em consumos, podendo 

estar em causa quer uma influência mútua, quer a influência de fatores subjacentes comuns em 

períodos críticos da vida destes jovens. Com efeito, no que diz respeito às práticas iniciadas em 

primeiro lugar, os jovens apresentam trajetórias muito distintas. 

Os jovens que começaram a cometer crimes mais cedo apresentam, em maior medida, 

problemas relacionados com o consumo quer de bebidas alcoólicas, quer de substâncias 

ilícitas. Esta relação pode resultar de o próprio consumo destas substâncias se ter iniciado mais 

cedo, sendo os problemas mais comuns nos jovens com consumos mais precoces. Contudo, 

será de colocar a questão se um percurso criminal mais longo envolve determinados aspetos 

que contribuem para a intensificação do uso de substâncias e problemas associados. 

Por outro lado, considerando o tipo de crimes cometidos, é de destacar a particular 

relação dos crimes respeitantes a estupefacientes com um conjunto de indicadores de 

consumo mais intenso e problemático de substâncias psicoativas: início mais precoce dos 

consumos de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas, consumo recente de substâncias ilícitas, 

particularmente um perfil de consumo de cannabis associada a outras substâncias ilícitas e 

cometer crimes sob o efeito de bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas. 
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5. Consumos de substâncias psicoativas, práticas de 

jogo e práticas criminais após o internamento 

 

Num conjunto de questões sobre a manutenção ou não do estilo de vida anterior ao 

internamento, relativamente à prática de crimes e consumo de bebidas alcoólicas, de 

substâncias ilícitas e práticas de jogo verifica-se que, tendencialmente, os jovens pretendem 

mudar o seu estilo de vida: 85% pretendem mudar o estilo de vida quanto à prática de crimes, 

75% quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, 67% quanto ao consumo de substâncias ilícitas 

e 66% quanto às práticas de jogo. 

Figura 77 - Manutenção do estilo de vida anterior ao internamento, consoante a prática (%) 

 
Fonte: Serviço de Intervenção nos comportamentos Aditivos e nas Dependências: DMI-DEI 

No que diz respeito à prática de crimes e, tendo em conta os principais crimes pelos quais os 

jovens estão a cumprir medida, esta expetativa de mudança está significativamente associada 

ao furto (p=0,044) e aos crimes respeitantes a estupefacientes (p=0,005), em que, 

respetivamente 80% e 70% dos jovens que cometeram estes crimes tendencialmente 

consideram que não vão manter o mesmo estilo de vida (isto é, com certeza que não ou talvez 

não). 

Por sua vez, quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, verifica-se que a expetativa de 

mudança de estilo de vida não varia com o consumo prévio ou não de bebidas alcoólicas no 

período imediatamente anterior ao internamento (últimos 30 dias). Contudo, esta associação 

verifica-se com a adoção de práticas nocivas de consumo neste período, em que, 

respetivamente, 70%, 57% e 67% dos jovens que beberam até ficarem “alegres” (p=0,023), 

embriagaram-se (p=0,002) ou fizeram consumos “binge” (p=0,017), tendencialmente pretendem 

mudar o seu estilo de vida quanto ao consumo de bebidas alcoólicas. Esta associação verifica-se 

ainda com a experiência de ter tido algum problema devido ao consumo de bebidas alcoólicas77 

(p=0,029), em que 70% dos jovens que já tiveram problemas pretendem mudar de estilo de vida. 

                                                           
77  Problemas graves de rendimento na escola/trabalho, problemas financeiros graves, problemas graves de saúde, 

envolvimento em atos de violência, problemas de comportamento em casa ou outros. 
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Relativamente às expetativas de mudança quanto ao consumo de substâncias ilícitas 

observa-se que estas variam consoante o jovem era ou não consumidor nos 30 dias antes do 

internamento, em que 60% dos consumidores pretendem mudar de estilo de vida, mas não 

quanto à experiência de problemas devido a este consumo (p=0,011). 

Finalmente, quanto a práticas de jogo, a expetativa de mudança de estilo de vida não se 

relaciona com a experiência de problemas a este nível, em que 54% dos jovens que já tiveram 

problemas pretendem mudar de estilo de vida quanto a estas práticas. 
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Conclusões 

O presente estudo teve como propósito caracterizar as práticas de consumo de substâncias 

psicoativas e práticas de jogo dos jovens a cumprir medida de internamento em Centros 

Educativos devido ao seu envolvimento em crimes, pretendendo ainda caracterizar estes jovens 

no que diz respeito a um conjunto de fatores que, na literatura científica, se relacionam quer 

com o uso/abuso de drogas e álcool, quer com a prática de crimes. 

Verificou-se que praticamente todos os jovens já experimentaram bebidas alcoólicas e 

substâncias ilícitas, tendo o primeiro contacto sido bastante precoce, sobretudo entre os 12 e os 

14 anos, a grande maioria havia consumido este tipo de substâncias no ano anterior (82% e 80% 

respetivamente) e, especificamente, nos 30 dias anteriores, ao internamento (72% e 68% 

respetivamente). Estas prevalências de consumo são, de um modo geral, bastante superiores às 

dos jovens com idades semelhantes a frequentar o ensino regular público. Estes jovens 

destacam-se ainda por a prevalência de consumo de substâncias ilícitas ser semelhante entre 

rapazes e raparigas, ao contrário da usual associação do consumo ilícito ao sexo masculino. 

Independentemente do período temporal, as espirituosas e a cerveja são os tipos de 

bebidas alcoólicas ingeridas por mais jovens, enquanto, no quadro das substâncias ilícitas, se 

destaca particularmente a cannabis, em que praticamente todos os jovens que consumiram 

ilícitas, consumiram esta substância. Estas são também as substâncias mais referidas pelos jovens 

do ensino regular. Contudo, de forma distinta, para os jovens internados nos Centros Educativos, 

o consumo de cannabis é tão comum como o de bebidas espirituosas ou de cerveja, sendo 

inclusivamente mais frequente. 

A seguir à cannabis, o grupo de substâncias consumidas por mais jovens é o dos 

estimulantes que não a cocaína (anfetaminas, ecstasy e outros). Os opiáceos, os 

hipnóticos/sedativos e os esteroides anabolizantes são referidos apenas marginalmente, à 

semelhança do que sucede para os jovens em geral. 

Pelo menos metade dos jovens apresenta, por sua vez, padrões de consumo de risco 

acrescido: consumo diário/quase diário de cannabis (46%), beber até ficar “alegre” (53%), 

consumo “binge” (45%), embriaguez (29%), consumo habitual de mais do que uma substância 

na mesma ocasião (62%), sobretudo bebidas alcoólicas e cannabis.  

 Os consumos nocivos de bebidas alcoólicas (embriaguez, consumo “binge”, beber até 

ficar “alegre”) são mais comuns entre os jovens internados nos Centros Educativos do que nos 
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jovens em geral. É provável que também os restantes tipos de consumo mais nocivo sejam 

também mais comuns.  

Concomitantemente, cerca de metade dos jovens já teve problemas relacionados com o 

seu consumo de bebidas alcoólicas e/ou de substâncias ilícitas, sobretudo o envolvimento em 

atos de violência, seguido dos problemas graves de rendimento na escola/trabalho e dos 

problemas de comportamento em casa. Em ambos os casos, estes estão relacionados com 

padrões de consumo mais nocivos.  

Após o início do internamento, o consumo de bebidas alcoólicas e o de substâncias ilícitas 

passa a ser muito menos comum: aproximadamente um terço dos jovens declarou que já tinha 

consumido pelo menos uma vez cada um destes tipos de substância. Em particular, 23% já 

haviam consumido substâncias ilícitas (essencialmente cannabis), e 10% bebidas alcoólicas, 

dentro do Centro Educativo. Está em causa um consumo essencialmente ocasional, de 1 a 3 

dias por mês, seja para as bebidas alcoólicas, seja para a cannabis. É de notar que alguns 

jovens referem consumos nocivos de bebidas alcoólicas dentro do Centro Educativo, sendo, no 

entanto, uma proporção muito residual. 

Esta prevalência inferior do consumo deverá estar, em primeiro lugar, relacionada com a 

sua proibição e concomitante restrição ao acesso a estas substâncias no interior dos Centros 

Educativos, bem como com a menor oportunidade, em termos de tempo, de aceder a estes 

fora do Centro Educativo. É de notar que, mesmo com restrições no tempo, mais de metade 

dos jovens que saíram do Centro Educativo no período de internamento menciona estes 

consumos no exterior.  

No que diz respeito a práticas de jogo, praticamente todos os jovens (83%) jogaram 

recentemente jogos eletrónicos sem dinheiro, sobretudo rapazes, o que poderá estar 

relacionado com a disponibilidade destes jogos também no Centro Educativo, mediante o 

cumprimento de objetivos pedagógicos e em horário restrito, o que explica a diminuição do 

tempo passado a jogar com a entrada no Centro Educativo.  

A este nível, os seus jogos favoritos e mais jogados são os jogos de estratégia em tempo 

real, o Grand Theft Auto e os jogos de tiro na primeira ou terceira pessoa. É de destacar a 

componente de violência muito presente no Grand Theft Auto e nos jogos de tiro na primeira ou 

terceira pessoa, dado que a prática de jogos violentos tem sido associada a um incremento na 

agressividade em crianças após o período de jogo, bem como se tem alertado, no contexto da 

aprendizagem social, para a apresentação de modelos de violência que podem exercer uma 

influência na adoção deste tipo de comportamentos da parte dos jogadores.  

Apesar de os jovens estarem internados é de notar como um terço jogou a dinheiro 

recentemente, em modo online ou offline, sobretudo jogos de cartas ou dados. É provável que, 

antes do internamento a prevalência fosse superior.  

No Centro Educativo está disponível apenas um leque restrito de jogos (que não inclui o 

jogo online e o jogo a dinheiro), pelo que uma parte importante dos jovens refere que neste 

contexto não tem acesso aos jogos de que gosta ou que tem acesso apenas a outro tipo de 

jogos relativamente aos que costumava jogar. Como tal, em meio livre, é possível que o perfil de 
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tipos de jogos praticado e respetiva frequência fosse um pouco diferente dos valores 

apresentados.  

Com efeito, 21% dos jovens referem que já tiveram problemas com o jogo, sobretudo o 

envolvimento em atos de violência. A referência a problemas é mais comum nos jovens que 

jogaram a dinheiro, independentemente do modo online/offline. 

Esta população tem como característica comum o envolvimento na criminalidade, sendo, 

como se apreciou, a experiência de consumo de substâncias psicoativas bastante transversal 

também. Neste estudo, procurou-se efetuar uma primeira abordagem à forma como estes dois 

fenómenos se relacionam na trajetória de vida dos jovens. Constatou-se que a idade de início 

de ambas as práticas evolui conjuntamente, isto é, a um início mais precoce da prática de 

crimes associa-se também um início mais precoce dos consumos. A maioria dos jovens esteve, 

pelo menos em parte das vezes, sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou de substâncias ilícitas 

quando cometeu os crimes que os levaram ao Centro Educativo, sendo que um terço dos 

jovens considera que foi devido aos consumos de substâncias psicoativas que cometeu estes 

crimes. Concretamente, os jovens que cometeram crimes relativos a estupefacientes destacam-

se, em comparação com os que não se envolveram neste tipo de crime, pelo início mais 

precoce do consumo de substâncias ilícitas e pelo consumo recente deste tipo de substâncias, 

sobretudo de cannabis associado a outras substâncias ilícitas (e não apenas cannabis).  

A coexistência destes dois fenómenos nestes jovens decorre, provavelmente, da presença 

e conjugação de fatores de risco comuns na sua experiência de vida. Por sua vez, o 

envolvimento em crimes pode facilitar o início e/ou a acentuação do envolvimento no 

consumo de substância psicoativas e vice-versa. A forma como ambos os fenómenos se 

desenvolvem e se influenciam pode assumir contornos muito distintos (Rutter, Giller & Hagell, 

1998; Hammersley, Marsland & Reid, 2003; Spooner & Hetherington, 2004, por exemplo).  

Numa caracterização geral destes jovens quanto a aspetos individuais e aspetos relativos à 

escola, família, grupo de pares e comunidade, identificaram-se fatores de risco em cada um 

dos subsistemas, designadamente um conjunto de experiências de vida stressantes, o uso de 

substâncias como mecanismo para lidar com situações de vida difíceis, o insucesso escolar, os 

modelos familiares favoráveis ao consumo de substâncias psicoativas, o envolvimento com 

pares favoráveis a este tipo de práticas e a facilidade de acesso a substâncias ilícitas, fatores 

estes que se cruzam numa teia de influências mútuas. 

Num próximo estudo, no âmbito deste projeto, importará, assim, analisar a forma como 

determinados perfis de envolvimento na criminalidade e de consumo de substâncias psicoativas 

se relacionam mutuamente, bem como a forma como estes fatores de risco proporcionam 

determinados perfis de criminalidade e de consumo de substâncias psicoativas. 





 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

133 

 

Limitações do estudo 

O desenvolvimento de um estudo sobre comportamentos ilícitos e proibidos e aplicado num 

contexto de cumprimento de medida pela prática de crimes, envolve, naturalmente, 

preocupações da parte dos inquiridos quanto à salvaguarda do anonimato e 

confidencialidade das suas respostas, o que pode comprometer a adesão ao estudo e a 

fidedignidade das respostas. De forma a reduzir este impacto, houve uma particular 

preocupação no que diz respeito a procedimentos promotores da salvaguarda do anonimato e 

confidencialidade (já explicados na secção Metodologia), bem como com toda a explicação 

destes procedimentos aos jovens, de forma a promover a sua confiança relativamente a estes 

parâmetros. O feedback dado pelos jovens no contexto da aplicação do questionário e o 

elevado nível de participação no estudo sugerem que este impacto terá sido, em grande 

medida minorado. 

Tratando-se de um questionário de autopreenchimento, um segundo tipo de limitação 

previsível prende-se com o baixo nível de escolaridade dos jovens, associado, possivelmente a 

um menor interesse e maior dificuldade na tarefa de preencher o questionário. De forma a 

colmatar esta possível limitação, procedeu-se a um pré-teste do mesmo, com vista à sua maior 

simplificação, e estabeleceu-se um rácio de 1 técnica por 4 a 5 jovens, para prestar apoio 

quanto ao esclarecimento de dúvidas relativas ao questionário. Apesar da natureza das 

questões, de uma forma geral os jovens pareceram bastante confortáveis em colocar dúvidas 

às inquiridoras, tendo-se ainda mostrado motivados quanto à tarefa, referindo, por vezes, que 

estavam habituados a preencher questionários. 

Uma outra limitação possível prende-se com a dimensão do questionário, composto por 

cerca de 70 perguntas e com um tempo médio de preenchimento de 45 minutos. Verificou-se, 

contudo, que a generalidade dos jovens preencheram o questionário até ao final e o número 

de “não respostas” em cada uma das questões é muito baixo. 

Finalmente, neste estudo em concreto, as associações apresentadas entre variáveis 

baseiam-se ainda em análise bivariada, que não tem em conta a influência de outras variáveis. 

Tal decorre, contudo, dos objetivos específicos deste estudo que, como se referiu, inscreve-se 

num projeto mais amplo, no âmbito do qual serão elaborados mais estudos, que permitirão 

aprofundar o conhecimento sobre estes jovens quanto ao tema dos consumos de substâncias 

psicoativas, práticas de jogo e criminalidade.  
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Questões éticas 

O presente estudo alicerça-se no pressuposto de que um melhor conhecimento sobre os 

fenómenos em estudo e fatores associados possibilita o desenvolvimento de respostas mais 

apropriadas neste domínio. O tipo de metodologia implementada quanto ao processo de 

recolha de dados apresentou um reduzido número de inconvenientes para os participantes, 

claramente suplantado pelos benefícios que podem ser obtidos a partir da sua participação no 

estudo. 

Todo o processo de operacionalização da pesquisa previu a salvaguarda da privacidade, 

da confidencialidade da informação recolhida e do direito à autodeterminação, com base em 

informação completa sobre o estudo. Os locais de apresentação e preenchimento do 

questionário ofereceram condições dignas de participação.  

A base de dados resultante do estudo não inclui informação que permita identificar as 

participantes. Tem um acesso limitado e é utilizada exclusivamente com o propósito de melhorar 

o conhecimento sobre os fenómenos em estudo, segundo a lógica de promoção da saúde. 

 O caráter anónimo do questionário implica que não são sinalizados os jovens que tenham 

comportamentos nocivos para a sua saúde ou que estejam em situação de particular 

vulnerabilidade no que diz respeito à probabilidade de ocorrência destes comportamentos. De 

forma a colmatar esta situação, no final do questionário foram divulgados dois serviços do 

SICAD: o site Tu Alinhas (site com informação sobre substâncias e dependências, dirigido a 

jovens) e a Linha Vida (linha telefónica, anónima e gratuita, de apoio a pessoas com 

questões/problemas relacionados com uso de drogas e outras dependências).  
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ANEXO I 

 

Sistematização dos fatores relacionados  

com o uso/abuso de drogas e com a criminalidade juvenil 
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Características individuais 

 

  

Fatores associados 
Uso/abuso 

de drogas 

Comportamento 

delinquente 
Fonte 

Características individuais    

Predisposição    

Predisposição genética  √ √ a, e, g 

Traços de Personalidade    

Procura de sensações e o desejo de experiências novas e 

pouco usuais 
√ √ d, e 

Rebeldia  √ √ b 

Impulsividade √ √ e, f 

Autoestima    

Baixa autoestima  √ √ d 

Competências sociocognitivas    

Competências de coping inadequadas √ √ a, c 

Competências sociais inadequadas/défice de 

competências sociais 
√ √ a, c, f 

Dificuldades de autocontrolo/de regulação emocional √ √ e, f 

Défices cognitivos: competências verbais e de 

planeamento 
√ √ e, f 

Atitudes/Disposições/expetativas    

Atitudes favoráveis ao consumo/delinquência √ √ b, d 

Fraca adesão a convenções sociais/Fraca 

responsabilidade social 
√ √ d 

Alienação √ √ b 

Tédio/ Baixas expetativas relativas ao futuro √ √ d 

Problemas comportamentais    

História de comportamento antissocial/delinquência/ 

comportamento inapropriado para a idade/ detenção 

anterior por crime 

√ √ a, c, d, g 

Agressividade √ √ e, f 

Patologia mental    

Perturbação da personalidade/ Problemas de saúde 

mental/Mau estar psicológico (ex.: depressão, 

comportamento suicida) /Perturbações de atenção e 

comportamento 

√ √ a, c, d, g 

Experiências de vida stressantes/traumáticas    

Vítima de abuso ou negligência/ N.º de Eventos 

traumáticos 
√ √ 

a,  c, d, e, 

g 

Mudança frequente de escola e casa √ √ b, d 

Variáveis socioculturais    

Baixo estatuto socioeconómico /Privação social /Défice 

de suporte social 
√ √ a, g 

Outro    

Idade de início precoce (para o consumo/para a 

delinquência)  
√ √ a, b, d 
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Escola 

Fatores associados 
Uso/abuso de 

drogas 

Comportamento 

delinquente 
Fonte 

Escola    

Compromisso com a escola    

Baixo compromisso com a escola (faltas, suspensão, 

expulsão, abandono escolar precoce, desmotivação não 

gostar da escola, dar pouca importância à escola) 

√ √ 
a, b, c, 

d, e, g 

Insucesso escolar    

Insucesso escolar/ Notas baixas/Baixo nível de 

escolaridade 
√ √ 

a, b, c, 

d, e, f, g 

Outro    

Influência dos pares na escola √ √ d 

Comportamento antissocial precoce e persistente na 

escola 
√ √ B 
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Família 

 

Grupo de pares 

 

 

 

 

Fatores associados 
Uso/abuso 

de drogas 

Comportamento 

delinquente 
Fonte 

Família    

Estrutura da família    

Instabilidade familiar / Alterações na estrutura 

familiar/Não viver com os pais /Separação/divórcio ou 

conflitos parentais/ Perda repetitiva de cuidadores 

√ √ c, d, e f, g 

Ter estado em instituições de acolhimento √ √ c 

Práticas de parentalidade    

Desapego emocional/ Atitudes rejeitantes/Pouco 

envolvimento/Vinculação insegura 
√ √ d, e, f 

Estilo de educação ineficaz: permissividade, 

inconsistência ou autoritarismo/ Supervisão ineficaz 

/Menor sensibilidade a potenciais perigos para as 

crianças 

√ √ 
a, b, c, d, e, 

f 

Dificuldades de gestão familiar √ √ a, b, d, e, f 

Enquadramento familiar diruptivo/ Conflito familiar/ 

Interações desajustadas /Dificuldades de comunicação 
√ √ 

a, b, c, d, e, 

g 

Personalidade/Patologia mental/Competências dos pais    

Problemas de saúde mental dos pais (ex.: depressão, 

irritabilidade)/Perturbação de personalidade antissocial 
√ √ e,f 

Modelos de atitudes e comportamento    

Consumo/Dependência pelos pais ou irmãos √ √ a, b, d, f, g 

Comportamento antissocial da família/criminalidade √ √ a, d, f 

Atitudes favoráveis ao consumo de drogas / Valores 

antissociais dos pais ou irmão 
√ √ a, b, d, f 

Variáveis socioculturais    

Baixo estatuto socioeconómico/ Desvantagem social/ 

Privação material/ Pobreza da família/Desemprego dos 

pais /Dependência de subsídios/ Habitação com poucas 

condições/ Isolamento social 

√ √ d, e, f 

Fatores associados 
Uso/abuso 

de drogas 

Comportamento 

delinquente 
Fonte 

Grupo de pares    

Pares com consumo de drogas/Com comportamento 

delinquente  
√ √ a, b, c, d, e 

Perceção de aprovação por parte dos pares 

relativamente ao consumo de drogas/ Atitudes favoráveis 

ao consumo de drogas e delinquência/Pressão dos pares 

√ √ b, d, e 

Rejeição por parte de pares em conformidade com as 

normas (pró-sociais) devido às suas competências sociais 

pobres/Relações pobres com os pares, baixa 

popularidade, isolamento social  

√ √ a, d 

Alienação, rebeldia √ √ b 
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Comunidade 

 

FONTES 

Fatores associados 
Uso/abuso de 

drogas 

Comportamento 

delinquente 
Fonte 

Comunitários    

Dimensão estrutural    

Pobreza/ Privação económica √ √ b, d, g 

Dimensão da organização social    

Exposição a violência e crime na comunidade  √ √ d 

Desorganização comunitária/Relações de vizinhança 

pobres/Falta de coesão social/ Défice de sistemas de 

controlo informal 

√ √ b, d, e 

Normas e leis favoráveis ao consumo de drogas, armas e 

crime 
√ √ b 

Disponibilidade    

Disponibilidade de drogas/armas   √ √ b, d, e, g 

Trabalho Características 

a) Spooner C. (1999). Causes and correlates of 

adolescent drug abuse and implications for 

treatment. Drug and Alcohol Review, 18, 

453-475. 

ARTIGO: Revisão compreensiva de literatura sobre fatores 

associados ao abuso de drogas (legais/ilegais) (216 

artigos revistos) em adolescentes. 

b) Hawkins JD, Catalano RF & Arthur MW (2002) 

Promoting science-based prevention in 

communities. Addictive Behaviors, 27 (6), 

951-976. 

ARTIGO: Revisão de literatura sobre fatores de risco e 

proteção para o consumo de drogas e tipos de 

intervenção. Considerou-se em particular a revisão 

sobre fatores associados ao abuso de substâncias, 

delinquência e outros problemas, em jovens (10 

artigos). 

c) Hammersley, R., Marsland, L. & Reid, M. 

(2003). Substance use by young offenders: 

the impact of the normalization of drug use 

in the early years of the 21st century. Home 

Office. 

RELATÓRIO: Investigação realizada para o governo inglês 

com o objetivo de analisar a relação entre consumo 

de drogas e delinquência. Considerou-se a revisão 

de literatura feita pelos autores (obra de Elliot et al. 

1982, “Explaining delinquency and drug use”) e os 

resultados do seu estudo quantitativo longitudinal 

com 293 jovens delinquentes. 

d) Prichard, J. & Payne, J. (2005). Alcohol, drugs 

and crime: a study of juveniles in detention. 

Australian Institute of Criminology. 

RELATÓRIO: investigação do Instituto Australiano de 

Criminologia sobre o consumo de drogas 

(legais/ilegais) e o crime. Considerou-se a revisão de 

literatura (24 artigos e relatórios científicos) e o estudo 

quantitativo desenvolvido com 171 jovens em centros 

de detenção entre 2003/2004. 

e) Rutter, M., Giller, H. & Hagell, A. (1998). 

Antisocial behavior by young people.  UK: 

Cambridge University Press 

LIVRO: Estado da arte do conhecimento sobre 

comportamento antissocial (no sentido de 

delinquência) em jovens. Consideraram-se apenas os 

fatores que os autores identificaram como mais 

consistentemente associados ao comportamento 

antissocial. 

f) Kumpfer, KL, Olds, DL, Alexander, JF, Zucker, 

RA & Gary, L. (s/ data). Family Etiology of 

Youth Problems. 

CAPÍTULO DE LIVRO: Meta Revisão de literatura sobre 

fatores de ordem individual e familiar relacionados 

com o abuso de substâncias. 

g) Spooner, C. & Hetherington, K. (2004). Social 

determinants of drug use. Sydney: National 

Drug and Alcohol Research Centre, 

University of New South Wales. 

RELATÓRIO: Extensa revisão de literatura preparada pelo 

National Drug and Alcohol Research Centre e a 

University of New South Wales, na Austrália, sobre os 

determinantes sociais do uso/abuso de substâncias, 

numa perspetiva de que existe um grupo de 

determinantes comuns a este fenómeno e a outros 

problemas, como a delinquência. 



 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

147 

 

 

 

ANEXO II 

 

Operacionalização dos temas selecionados 
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1. Variáveis individuais 

Nesta dimensão, selecionaram-se 3 temas: Sociodemografia, Competências de confronto e 

Atitudes e expetativas. 

a) Sociodemografia 

 As variáveis que permitem um melhor conhecimento do estatuto socioeconómico e das 

estruturas sociais em que se enquadram os indivíduos são sempre relevantes em estudos na 

área das ciências humanas e também neste em particular, conforme atesta a revisão de 

literatura efetuada (ANEXO I), em que, por exemplo, o baixo estatuto socioeconómico se 

relaciona quer com o uso/abuso de drogas, quer com a prática criminal. De forma a não 

sobrecarregar o questionário, selecionaram-se apenas alguns indicadores básicos: 

 Idade (determinada pelo ano de nascimento – resposta aberta) 

 Sexo 

 Nacionalidade (portuguesa e/ou outra, a assinalar numa resposta aberta) 

 Tipo de habitação, de acordo com as categorias do INE, com resposta múltipla (familiar 

clássico78, não clássico79, hotel/pensão/quarto, rua, centro de acolhimento/abrigo/lar de 

infância ou juventude), ou outra situação a assinalar pelo jovem (resposta aberta) 

 Distrito e concelho de residência (resposta aberta) 

 Adicionalmente, os jovens foram questionados sobre mudanças de casa ao longo da vida 

(incluindo pensões, centros de acolhimento, barraca) e, mediante esta experiência, qual o 

número de mudanças (resposta aberta). A inclusão deste indicador prende-se com a sua 

identificação como experiência de vida stressante (Holmes & Rahe, 1976 – Escala de 

acontecimentos vitais stressantes) e a sua relação quer com o uso/abuso de drogas, quer com 

a prática criminal. 

b) Competências de confronto 

 O paradigma das competências de confronto tem como pressuposto que o ajustamento 

psicológico dos indivíduos depende diretamente do seu repertório de competências 

comportamentais e cognitivas de confronto, competências estas que lhe permitem lidar com 

as várias tarefas e situações de vida. Neste paradigma, a forma como o indivíduo lida com os 

                                                           
78 No questionário: vivenda/apartamento. 

79 No questionário: barraca/anexo/casa improvisada 

 TEMAS 

OBJ1 Variáveis individuais 

Variáveis referentes à escola 

Variáveis familiares 

Variáveis referentes ao grupo de pares 

Variáveis referentes à comunidade 

OBJ2 Caracterização dos comportamentos delinquentes /criminalidade 

OBJ3 Caracterização do consumo de bebidas alcoólicas  

Caracterização do consumo de substâncias ilícitas 

Caracterização de práticas de jogo 

OBJ4 Identificação de associações entre indicadores caracterizadores do consumo de 

substâncias psicoativas e do envolvimento em crimes 
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acontecimentos de vida depende da avaliação que faz da situação e das competências que 

tem para lidar com esta (Gonçalves, 1993). 

Existem dois tipos de estratégias principais no plano dos mecanismos de confronto: a 

focalização no problema e a focalização nas emoções. Neste segundo tipo de estratégia 

inclui-se a distração mental80, que consiste no desenvolvimento de atividades com vista a 

distrair a mente do problema, nomeadamente, consumir drogas e/ou álcool (Carver & 

Scheier, 1989). Com efeito, há estudos que indicam que o consumo de drogas e outras formas 

de desvio são formas de as pessoas lidarem com eventos stressantes, denotando um défice de 

competências adequadas para lidar com estes eventos (Spooner, 1999). 

O instrumento clássico para avaliação de mecanismos de confronto consiste no Ways of 

Coping, de Folkman e Lazarus (1980, 1985). Uma das principais críticas efetuadas a este 

instrumento prende-se com a sua bidimensionalidade em competências centradas no 

problema e competências centradas nas emoções (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). Com 

base numa revisão deste instrumento e de outros entretanto desenvolvidos, estes autores 

procuraram desenvolver uma medida que permitisse ultrapassar os principais problemas 

identificados. Este instrumento (COPE) é constituído por 13 escalas concetualmente distintas: 

confronto ativo, planeamento, supressão de atividades em conflito, coibição (de agir no 

momento), procura de apoio social por razões instrumentais, procura de apoio social por 

razões emocionais, focalização nas emoções, desvinculação comportamental, desvinculação 

mental, reinterpretação positiva, negação, aceitação e envolvimento na religião.  

Posteriormente, tendo em conta que no contexto da investigação se exploram usualmente 

diversas dimensões em simultâneo, tornando os instrumentos muito longos, os autores 

desenvolveram um estudo do inventário criado (COPE), com vista à redução da sua 

dimensão, culminando este trabalho no Brief COPE. Este inventário mais breve é constituído 

por 28 itens, 2 por escala, estando traduzido em diversas línguas e tendo também a vantagem 

de ser de livre acesso (Carver, 1997). Adicionalmente, trata-se de um inventário que já foi 

traduzido para português e validado nesta versão (Pais Ribeiro & Rodrigues, 2004), sendo que, 

também nesta versão revela uma elevada consistência interna, próxima da do Brief COPE 

original. 

Considerando esta versão, este inventário é constituído por uma lista de formas de lidar com 

situações difíceis, relativamente às quais o participante tem de se posicionar numa escala de 4 

níveis (nunca faço isto, faço isto por vezes, em média é isto que faço, faço quase sempre isto). 

Desta resulta uma pontuação por escala, sem ponto de corte. 

A lista, com o enquadramento das escalas a que pertence cada uma das formas de 

confronto, é apresentada em seguida. De forma a não alongar em demasia o questionário, 

utilizou-se um item por escala (assinalado com *). 

Confronto ativo 

Concentro os meus esforços para fazer alguma coisa que me permita enfrentar a situação. 

Tomo medidas para tentar melhorar a minha situação.* 

Planear 

Tento encontrar uma estratégia que me ajude no que tenho que fazer. 

Penso muito sobre a melhor forma de lidar com a situação.* 

Utilizar suporte instrumental 

Peço conselhos e ajuda a outras pessoas para enfrentar melhor a situação.* 

Peço conselhos e ajuda a pessoas que passaram pelo mesmo. 

Utilizar suporte social emocional 

Procuro apoio emocional de alguém. 

Procuro o conforto e compreensão de alguém.* 

Religião 

                                                           
80 Tradução de mental disengagement. 
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Tento encontrar conforto na minha religião ou crença espiritual. 

Rezo ou medito.* 

Reinterpretação positiva 

Tento analisar a situação de maneira diferente, de forma a torna-la mais positiva. 

Procuro algo positivo em tudo o que está a acontecer.* 

Autoculpabilização 

Faço críticas a mim próprio. 

Culpo-me pelo que está a acontecer.* 

Aceitação 

Tento aceitar as coisas tal como estão a acontecer. 

Tento aprender a viver com a situação.* 

Expressão de sentimentos 

Fico aborrecido e expresso os meus sentimentos.* 

Sinto e expresso os meus sentimentos de aborrecimento. 

Negação 

Recuso-me a acreditar que isto esteja a acontecer comigo.* 

Tenho dito para mim próprio(a): “isto não é verdade”. 

Autodistração 

Refugio-me noutras atividades para me abstrair da situação. 

Faço outras coisas para pensar menos na situação, tal como ir ao cinema, ver tv, ler, sonhar, ir 

às compras… .* 

Desinvestimento comportamental 

Simplesmente desisto de tentar lidar com isto. 

Desisto de me esforçar para lidar com a situação.* 

Uso de substâncias  

Refugio-me no álcool ou outras drogas (comprimidos, etc.) para me sentir melhor. 

Uso álcool ou outras drogas (comprimidos) para me ajudar a ultrapassar os problemas.* 

Humor 

Enfrento a situação levando-a para a brincadeira.* 

Enfrento a situação com sentido de humor. 

 

No que a este estudo diz respeito, este inventário tem a limitação de ter sido concebido para 

adultos. Contudo, será de notar a sua anterior utilização com sucesso num estudo também 

com menores a cumprir medida penal (Hammersley, Marsland & Reid, 2003) e que numa 

análise comparativa das dimensões e, sobretudo, da formulação das situações, com o 

instrumento Self Report Coping Scale (Causey & Dubow, 1992), desenvolvido para crianças do 

4.º ao 6.º ano de escolaridade, se verifica que estas são semelhantes e por vezes iguais. 

c) Atitudes e expetativas 

 A presença de atitudes favoráveis ao consumo de álcool e drogas e à prática de crimes tem 

sido relacionada ao envolvimento em cada um dos fenómenos (uso/abuso de drogas e prática 

de crimes). Por sua vez, também a existência de baixas expetativas face ao futuro se 

relacionam com estas dimensões.  

No que diz respeito ao primeiro aspeto optou-se por avaliar as perceções de risco dos jovens 

relativamente a um conjunto de substâncias psicoativas lícitas (álcool e tabaco) e ilícitas 

(cannabis, cocaína, ecstasy, anfetaminas e opiáceos), recorrendo a um conjunto de 

afirmações, sobre as quais os jovens se deveriam posicionar numa escala de Lickert com 5 

níveis, do discordo totalmente ao concordo totalmente. Estas afirmações foram adaptadas de 

outros questionários já aplicados pelo SICAD81, pelo que já foram testadas e permitem situar os 

resultados destes jovens com os dos inquiridos noutros estudos: 

 O consumo regular de cannabis (haxixe, erva…) não traz grandes problemas; 

 Desde que consumida poucas vezes, a cannabis (haxixe, erva…) não traz grandes 

problemas; 

 Desde que consumida poucas vezes, a cocaína não traz grandes problemas; 

 Desde que consumidos poucas vezes, os opiáceos (heroína, metadona, ópio) não trazem 

grandes problemas; 

 Desde que consumido poucas vezes, o ecstasy (pastilhas,..) ou anfetaminas não trazem 

grandes problemas; 

 O consumo de cannabis (haxixe, erva…) é mais prejudicial do que o consumo de álcool; 

                                                           
81 Estudo ECATD (Feijão, Lavado & Calado, 2012), Os jovens, o álcool e a lei (Carapinha, Calado, Lavado, Dias & Ribeiro, 

2014), Inquérito ao público jovem presente no Rock in Rio (Calado, Lavado & Feijão, 2016) por exemplo. 
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  O consumo de cannabis (haxixe, erva…) é mais prejudicial do que o consumo de 

tabaco; 

 O consumo de ecstasy (pastilhas,…) ou anfetaminas é mais prejudicial do que o consumo 

de álcool. 

Quanto às expetativas relativas ao futuro, optou-se por utilizar uma adaptação duma questão 

já aplicada no Inquérito Nacional em Meio Escolar82 em 2011 pelo SICAD, em que face a um 

conjunto de afirmações os jovens são convidados a posicionar-se numa escala (com certeza 

que não, talvez não, talvez sim, com certeza que sim): 

Pensa no teu futuro e diz-nos se achas que vais: 

 Casar/viver junto; 

 Ter filhos; 

 Ter uma profissão de que gostes; 

 Ter um salário melhor que o dos teus pais. 

A estas afirmações adicionaram-se outras 4, tendo em conta o âmbito deste estudo: 

 Continuar com o mesmo estilo de vida que tinha antes de entrar no Centro Educativo 

quanto à prática de crimes; 

 Continuar com o mesmo estilo de vida que tinha antes de entrar no Centro Educativo 

quanto ao consumo de álcool; 

 Continuar com o mesmo estilo de vida que tinha antes de entrar no Centro Educativo 

quanto ao consumo de drogas; 

 Continuar com o mesmo estilo de vida que tinha antes de entrar no Centro Educativo 

quanto ao jogo. 

 

 

2. Variáveis referentes à escola 

 

Na literatura consultada, o baixo compromisso com a escola (faltas às aulas, suspensão, 

expulsão, abandono escolar precoce, desmotivação, não gostar da escola, dar pouca 

importância à escola), associam-se a ambos os fenómenos em análise, a par do insucesso 

escolar/notas baixas, baixo nível de escolaridade. 

Deste modo, os principais aspetos explorados no questionário foram o grau de escolaridade 

dos jovens, a sua apreciação da escola em termos das suas funções e se gostavam ou não 

desta e o seu compromisso com a escola em termos de cumprimento de normas. Uma vez que 

os jovens frequentam a escola também durante o internamento, optou-se por situar estas 

questões em dois períodos: uma apreciação dos jovens quanto à escola que tinham 

frequentado antes do internamento e uma apreciação relativamente à escola frequentada no 

internamento. Apenas relativamente ao aspeto do cumprimento de normas não se efetuou esta 

distinção por não se aplicar no contexto do Centro Educativo. Como tal, os jovens foram 

inquiridos sobre: 

a) Grau de escolaridade atingido (último ano frequentado) à entrada do internamento 

(resposta aberta); 

b) Grau de escolaridade frequentado no internamento, dentro ou fora do Centro 

Educativo, uma vez que alguns jovens frequentam também ou somente escola no 

exterior: 

 Está em causa a identificação do nível do Curso de Educação e Formação de Adultos 

frequentado no Centro Educativo (equivalência ao 6.º ano, 9.º ano, 12.º ano ou outra situação 

                                                           
82 Feijão & Lavado. 
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a identificar pelo jovem em resposta aberta) ou do ano de escolaridade (resposta aberta) e 

tipo de ensino frequentado (resposta aberta) fora do Centro Educativo. 

c) Para ambos os períodos mencionados, apreciação quanto à função da escola, com 6 

opções de resposta múltipla: para aprender, para vir a ter um emprego de que goste, 

para vir a ter um emprego em que ganhe bem, para conviver, não via utilidade, outra 

função (resposta aberta); 

d) Para ambos os períodos, apreciação valorativa geral da escola: 

 Gostas da escola (sim/não); 

 Se não, porquê: 6 opções de resposta múltipla (as matérias não tinham interesse, a forma de os 

professores darem aulas não é motivante, tem demasiadas regras, não gosto de aprender, 

não vejo utilidade na escola para o meu futuro profissional, outra razão (resposta aberta). 

e) Cumprimento de normas na escola frequentada antes do internamento: 

 Experiência de suspensão/expulsão (sim/não); 

 Faltas habituais às aulas (sim/não); 

 Tempo sem ir às aulas antes do internamento, com 4 opções de resposta (fui às aulas até 

entrar no internamento, há menos de 1 mês, há mais de 1 mês mas há menos de 1 ano, há 1 

ano ou mais), com resposta aberta para os jovens assinalarem respetivamente o n.º de 

semanas, meses e anos. 

f) Mudanças de escola 

 Uma vez que a mudança de escola também é uma experiência de vida stressante, que se 

associa aos fenómenos em análise, os jovens foram ainda inquiridos sobre o n.º de escolas 

frequentadas (incluindo jardins de infância, centros de formação,…), com resposta aberta. 

 

3. Variáveis familiares 

Neste âmbito, consideraram-se como subtemas a estrutura familiar, as práticas de 

parentalidade, a medida em que a família funciona como modelo de atitudes e 

comportamentos relativamente aos CAD e às práticas criminais, bem como outras situações 

potencialmente problemáticas na família. 

Quanto à estrutura da família, constatou-se, na revisão de literatura efetuada, que situações 

de instabilidade e rutura familiar, bem como ter estado em centros de acolhimento, se relaciona 

quer com o uso/abuso de drogas, quer com práticas criminais. Neste sentido, os jovens foram 

inquiridos sobre: 

a) As pessoas com quem viviam atualmente, fora do Centro Educativo, e com quem 

tinham vivido mais tempo, em questões de resposta múltipla com as opções: pai, mãe, 

irmão(s), avô/avó(s), numa instituição, sozinho, padrasto, madrasta, tia/tio, outros 

familiares e/ou outra situação (questão de resposta aberta); 

b) Adicionalmente, considerando as situações de separação dos pais com guarda 

partilhada dos filhos, questionou-se se os jovens viviam com ambos os pais na mesma 

casa e, em caso afirmativo, se sempre tinham vivido. 

Ao nível das práticas de parentalidade identificaram-se, na literatura, diversas dinâmicas 

familiares associadas a estes dois fenómenos, designadamente determinados estilos educativos 

(autoritarismo, permissividade, inconsistência de estilo) e situações de conflito. Neste sentido, 
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considerou-se relevante conhecer, a partir da apreciação dos jovens, qual o estilo de 

parentalidade predominante dos seus pais.  

As práticas de parentalidade são um fenómeno complexo, sendo por isso difícil avaliá-las 

em toda a sua extensão. Num artigo sobre formas de avaliar estas práticas em investigação e 

na prática clínica, os autores referem que a avaliação dos estilos parentais é, neste sentido, uma 

forma mais indicada de captar os padrões complexos que constituem as práticas de 

parentalidade. Como exemplo de modelo de estilos parentais, citam o modelo clássico de 

Baumrind (1971) que distingue entre o estilo autoritário (elevado controlo e pouco afeto), o estilo 

democrático (elevado controlo e afeto) e o estilo permissivo (ausência de controlo). Neste 

contexto, o Parental Bonding Instrument (PBI)(Parker, Tupling & Brown, 1979) é uma medida que 

permite avaliar o nível de cuidado ou afeto vs controlo ou proteção, a partir da perceção dos 

participantes (Smith, 2011). 

Este instrumento foi construído para participantes adolescentes reportarem as suas 

perceções acerca da medida em que um conjunto de afirmações caracterizam o seu pai e a 

sua mãe. A partir dos resultados, é possível efetuar uma classificação em 4 categorias de estilo 

educativo que correspondem ao cruzamento das dimensões do afeto e controlo: Elevado 

controlo e afeto; Elevado controlo e pouco afeto; Elevado afeto e baixo controlo e Baixo 

controlo e afeto. Este instrumento tem a vantagem de ser de acesso livre, de já estar adaptado 

para a língua portuguesa, por Rebelo, Machado e Alves (1993) e de já ter sido utilizado num 

estudo com jovens em Centros Educativos em Portugal (Carrilho, 2000). 

Esta escala foi entretanto modificada pelos autores originais em 1997, com o intuito de a 

tornar mais clara e mais curta, com uma redução de 25 para 15 itens. Este novo instrumento 

designa-se por MOPS (Measure of Parenting Style). Para além das alterações referidas, os autores 

procederam a uma alteração às dimensões que compõem a escala. No PBI, as dimensões 

contempladas consistiam em controlo e afeto. Na MOPS, para além destas, é incluída uma 

dimensão de abuso. Não se encontrou, contudo, à data da preparação do estudo, uma versão 

portuguesa desta escala. Assim, se por um lado, a PBI tem as limitações apontadas pelos 

autores, que levaram à sua alteração, a MOPS tem por sua vez a desvantagem de não ter sido 

adaptada para português. Ponderando as vantagens e desvantagens mencionadas para cada 

opção, optou-se pela utilização da MOPS, com o requisito de as traduções das afirmações 

serem testadas num estudo qualitativo com o intuito de determinar a coerência das 

interpretações dadas a cada afirmação, processo que se concretizou no pré-teste do estudo. A 

tradução resultante das afirmações em português é: 

c) Práticas de parentalidade 

Há muitas formas de educar. Em baixo apresentamos uma lista de formas possíveis. Pensa na 

maneira como os teus pais te educaram ao longo destes anos e diz, para cada uma das opções 

que apresentamos, em que medida achas que é verdade para os teus pais. Se na maior parte do 

tempo não viveste com eles, responde em relação às pessoas que cuidaram de ti: 

 Protegia-me excessivamente (C); 

 Controlava-me excessivamente (C); 

 Tentava fazer sentir-me culpado (C); 

 Ignorava-me (I); 

 Era crítico em relação a mim (C); 

 Era pouco afetuoso comigo (I); 

 Rejeitava-me (I); 
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 Deixava-me bastante a meu cargo (I); 

 Esquecia-se de mim (I); 

 Não se interessava por mim (I); 

 Era bruto(a) a falar comigo (A); 

 Era imprevisível em relação a mim( A); 

 Era fisicamente violento(a)/bruto(a) comigo(A); 

 Fazia-me sentir em perigo (A); 

 Fazia-me sentir inseguro (A). 

Face a estas, o participante tem que se posicionar numa escala de 4 níveis: não é nada 

assim/é um pouco assim/é muitas vezes assim/é mesmo assim. O participante tem que efetuar 

esta classificação relativamente ao pai e à mãe separadamente.  

As pontuações nestes itens são cumulativas, agregando-se em 3 escalas distintas: controlo 

excessivo (C), indiferença (I) e abuso (A). O valor mínimo possível em cada escala é, 

respetivamente de 4, 5 e 6 e os valores máximos possíveis são de 16, 20 e 24. Assim, as 

pontuações em cada escala exprimem a medida em que cada estilo parental esteve presente, 

segundo a apreciação dos jovens. 

Como se pode observar na Tabela seguinte, onde são apresentadas as estimativas do  de 

Cronbach conclui-se que, neste estudo, existe uma elevada consistência interna das respostas 

em todas as escalas. 

Tabela 32 - Escalas, consistência interna com recurso ao  de Cronbach 

 

 

 

 

Quanto à família como modelo de atitudes e comportamentos, constatou-se, nos estudos 

consultados, como padrões de consumo e de dependência em pais e/ou irmãos, 

comportamentos antissociais e a prática de crimes na família e atitudes favoráveis ao consumo 

de drogas, bem como valores antissociais quer da parte dos pais como de irmãos, se associam 

a situações de uso/abuso de drogas e de comportamentos delinquentes.  

Procurou-se obter informação a este nível de três formas: através da atitude dos familiares 

(com quem os jovens viveram mais tempo) face aos consumos e práticas criminais, segundo a 

apreciação dos jovens, através do conhecimento dos jovens quanto ao envolvimento destes 

familiares em consumos/práticas de jogo e em problemas com a justiça e através da presença 

dos familiares em situações de consumo por parte dos jovens (a primeira experiência de 

Escala Itens 
 de Cronbach 

Mãe* Pai* 

Controlo 

Excessivo 

Protegia-me excessivamente 0,982 0,988 

Controlava-me excessivamente 

Tentava fazer sentir-me culpado 

Era crítico(a) em relação a mim 

Abuso Era bruto(a) a falar comigo 0,992 0,993 

Era imprevisível em relação a mim 

Era fisicamente violento(a) bruto(a) comigo 

Fazia-me sentir em perigo 

Fazia-me sentir inseguro 

Indiferença Ignorava-me 0,993 0,996 

Era pouco afetuoso(a) comigo 

Deixava-me bastante a meu cargo 

Esquecia-se de mim 

Não se interessava por mim 
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consumo de bebidas alcoólicas) e/ou de prática de crimes, denotando o seu consentimento 

face a estes comportamentos.  

A obtenção desta informação operacionalizou-se com questões relativas às pessoas da 

família com quem o jovem viveu mais tempo: 

d) De uma forma geral, qual é que achas que é a opinião destas pessoas da tua família 

acerca dos atos que te levaram a tribunal? (resposta em escala de Lickert de 5 níveis, 

desde o desaprovam totalmente até ao aprovam totalmente); 

e) De uma forma geral, qual é que achas que seria a sua reação se te vissem (2 opções 

de resposta para resposta única: não aceitavam, aceitavam): embriagado, a fumar 

cannabis (haxixe, erva,…), a tomar pastilhas (ecstasy, anfetaminas), a consumir outros 

produtos/drogas83; 

f) Alguma delas costuma ou costumava embebedar-se/consumir drogas (cannabis, 

cocaína, outras) /tem ou teve problemas com o jogo? (questões de resposta única: 

sim/não); 

g) Com que frequência aconteceram na tua família as seguintes situações: problemas 

com a justiça (resposta em escala de Lickert de 5 níveis, do nunca ao sempre); 

h) Estavas com quem quando experimentaste a 1.ª vez [bebidas alcoólicas]: familiar(es) 

como uma das opções de resposta (resposta múltipla); 

i) Estiveste acompanhado por quem [na prática de crimes que levaram à presença no 

Centro Educativo]: familiar(es) como uma das opções de resposta (resposta múltipla); 

j) Porque razões cometeste o(s) crime(s) que levaram à tua presença no Centro 

Educativo: aprendi com alguns familiares como uma das opções de resposta (resposta 

múltipla). 

Quanto a outros problemas da família, procurou-se determinar em que medida na família 

dos jovens inquiridos haviam sido comuns situações de privação económica (desemprego, 

dificuldades económicas) e situações de conflito familiar (discussões), variáveis que também se 

associam aos fenómenos em análise (com uma apreciação dos jovens numa escala de Lickert 

de 5 níveis, desde o nunca ao sempre). 

4. Variáveis referentes ao grupo de pares 

Sobretudo na adolescência, o grupo de pares tem uma importante influência na adoção 

de comportamentos. Na literatura consultada, o convívio com pares que adotam determinadas 

práticas (consumos, práticas criminais) ou que, na apreciação dos jovens, são favoráveis a 

estas, associa-se aos consumos e práticas criminais dos próprios. Neste estudo, este tema foi 

operacionalizado através da presença de pares em situações de consumo (primeira 

experiência de consumo de bebidas alcoólicas), de prática de crimes e de influência no 

exercício desta, segundo a apreciação dos jovens. Por outro lado, entendeu-se determinar a 

medida em que os consumos de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, bem como 

determinados comportamentos antissociais e mesmo a prática de crimes eram comuns no 

convívio no contexto do grupo de amigos com quem os jovens costumam ou costumavam 

conviver: 

                                                           
83 Esta questão é adaptada de uma questão utilizada no estudo ECATD aplicado em 2011 (Feijão, Lavado & Calado, 2012). 
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a) Estavas com quem quando experimentaste a 1.ª vez [bebidas alcoólicas]: amigo(s), 

conhecidos como opções de resposta (resposta múltipla); 

b) Estiveste acompanhado por quem [na prática de crimes que levaram à presença no 

Centro Educativo]: amigo(s), conhecidos como opções de resposta (resposta múltipla); 

c) Porque razões cometeste o(s) crime(s) que levaram à tua presença no Centro 

Educativo: fiz o que os meus amigos costumam fazer como uma das opções de 

resposta (resposta múltipla); 

d) Considerando o grupo de amigos com quem o jovem costuma/costumava conviver, 

fora do Centro Educativo, frequência da ocorrência de um conjunto de situações 

quando estavam juntos (numa escala de Lickert de 5 níveis, do nunca ao sempre): 

 Tomar bebidas alcoólicas; 

 Embriagarem-se; 

 Fumarem cannabis; 

 Consumirem outro produto/droga; 

 Envolverem-se em brigas; 

 Destruírem propriedade (ex.: partir, riscar, amolgar, casas, carros, sinais de trânsito,…); 

 Roubar; 

 Obrigar outros miúdos (da sua escola/bairro) a entregarem-lhes coisas. 

 

 

5. Variáveis referentes à comunidade 

Estando aqui em causa um contexto mais amplo do que a família ou os pares, optou-se por 

analisar dois tipos de questões neste âmbito: organização social e disponibilidade de drogas. A 

falta de coesão social e o défice de sistemas de controlo informal, têm sido associados quer ao 

uso/abuso de drogas, quer às práticas criminais. Por sua vez, a maior disponibilidade de drogas 

e de armas, associam-se, respetivamente, a cada um dos fenómenos elencados. 

a) Organização social 

 Com a consciência de que apenas alguns indicadores são recolhidos, de forma a conhecer 

um pouco o nível de controlo social informal e de coesão social da zona em que os jovens 

vivem, segundo a sua apreciação, foram apresentadas no questionário 7 afirmações 

relativamente às quais os jovens se deveriam posicionar numa escala de Lickert de 5 níveis, 

desde o nunca ao sempre: 

 Se um jovem estiver a beber bebidas alcoólicas, alguém o chama à atenção e/ou 

avisa os seus pais; 

 Se um jovem estiver embriagado, alguém o chama à atenção e/ou avisa os seus 

pais; 

 Se um jovem faltar às aulas e andar pelo bairro, alguém o chama à atenção e/ou 

avisa os seus pais; 

 Se houver uma briga, alguém intervém para separar as pessoas; 

 Se estiverem a estragar alguma coisa do bairro, alguém chama à atenção; 

 As pessoas ajudam-se umas às outras; 

 É um bom sítio para viver. 

 

b) Disponibilidade/facilidade de acesso a drogas 

 Recorreu-se a parâmetros usualmente utilizados no Flash Eurobarometer: youth attitudes on 

Drugs84 , inquérito aplicado a jovens europeus de forma periódica, facilitando assim a 

comparabilidade da informação. Neste âmbito, é solicitado aos jovens que se posicionem 

numa escala de Lickert de 5 níveis (do impossível ao muito fácil) quanto à sua dificuldade 

em, num período de 24 horas, comprar/arranjar os seguintes produtos: cannabis (haxixe, 

erva, marijuana, pólen, ganzas…), cocaína (coca, branca, crack, base...), outros 

                                                           
84 TNS Political & Social (2014). 
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estimulantes (speeds, anfes, pastilhas,..) e outros produtos/drogas a assinalar pelos jovens 

numa resposta aberta. 

 

6. Caracterização dos comportamentos delinquentes /criminalidade 

Como medida do envolvimento na prática criminal recolheram-se os seguintes indicadores: 

a) Número de processos judiciais, incluindo os atuais (resposta aberta); 

b) Número de internamentos em Centro Educativo (resposta aberta); 

c) Duração da medida atual (resposta aberta); 

d) Crimes cometidos, relacionados com a medida atual: 

a. Foi apresentada uma lista dos crimes que, segundo as estatísticas oficiais são os mais comuns 

(roubo, furto, ofensa à integridade física, ameaça ou coação), aos quais se acrescentou o 

crime sexual por ser de natureza particularmente distinta, e o crime respeitante a 

estupefacientes, pela sua relação com os objetivos do estudo. Adicionalmente, colocou-se 

uma questão de resposta aberta para os jovens poderem indicar outros crimes. 

e) Idade com que cada um dos crimes cometidos foi realizado pela primeira vez (resposta 

aberta); 

f) Motivações: 

a. Por sua vez, de forma a melhor compreender a relação dos jovens com este tipo de práticas, 

estes foram ainda questionados sobre as suas motivações para a realização dos crimes que 

os levaram ao Centro Educativo. Neste âmbito, apresentaram-se 8 opções de resposta 

(múltipla): para ter dinheiro, porque estava sob o efeito de drogas/álcool, fiz o que os meus 

amigos costumam fazer, para ter dinheiro para comprar drogas/álcool, aprendi com alguns 

familiares, por diversão/adrenalina, porque estava a ressacar, para poder ter coisas de que 

gosto) e ainda uma questão aberta para os jovens poderem assinalar outras razões. 

 

7. Caracterização do consumo de bebidas alcoólicas 

Tendo em consideração que o contexto tutelar se encontra na charneira dos contextos 

escolar e prisional, para a seleção dos indicadores referentes a comportamentos aditivos teve-se 

como referência, por um lado, indicadores utilizados em inquéritos dirigidos à população escolar 

e, por outro, dirigidos à população reclusa. 

Para esta caracterização consideraram-se, por um lado, as variáveis utilizadas a nível 

nacional/internacional para caracterizar o consumo de bebidas alcoólicas85 e, por outro lado, 

os indicadores referentes ao consumo em meio prisional, cuja operacionalização se encontra 

em fase de teste pelo OEDT86. Pretendeu-se, assim, garantir a comparabilidade da informação a 

nível nacional/internacional. Estão em causa os seguintes indicadores: 

 

a) Experimentação: Prevalência de consumo ao longo da vida (PLV); Idade de início: 

 Tratando-se de um inquérito no contexto do internamento em Centro Educativo, para além da 

PLV foi considerada a Prevalência de consumo alguma vez no internamento; 

                                                           
85 Considerados os questionários nacionais representativos aplicados à população geral (Balsa, Vital & Urbano, 2014 por 

exemplo) e à população escolar (Feijão, Calado & Lavado, 2012, por exemplo), que, por sua vez têm em conta 

indicadores internacionais (respetivamente, da Organização Mundial de Saúde e do European School Survey Project on 

Alcohol and other Drugs, no qual o SICAD participa).  

86 European Questionnaire on Drug use Among Prisioners (Montanari, Royuela, Rosa & Vicente, 2014) 
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 De uma forma geral, estas prevalências foram obtidas a partir das declarações de consumo de 

bebidas alcoólicas específicas: cerveja, vinho, bebidas espirituosas, alcopops. 

b) Consumo recente: Prevalência de consumo nos últimos 12 meses (P12M): 

 Tratando-se de um inquérito no contexto do internamento em Centro Educativo, foi 

considerada a P12M antes do internamento e a P12M no internamento; 

 Uma vez que, durante o internamento, consoante o regime e evolução do projeto educativo, 

os jovens podem ser autorizados a sair para férias, fins de semana ou atividades no exterior, 

foram inquiridos se o consumo se efetuou dentro ou fora do Centro Educativo (P12M no 

internamento, dentro do CE; P12M no internamento, fora do CE). 

c) Consumo atual: Prevalência de consumo nos últimos 30 dias (P30D): 

 Tratando-se de um inquérito no contexto do internamento, foi considerada a P30D antes do 

internamento e a P30D no internamento; 

 Uma vez que a P30D é obtida a partir das declarações de frequência de consumo neste 

período, para não tornar o questionário demasiado extenso, no contexto do internamento foi 

considerada apenas a P30D (dentro ou fora do CE) e a P30D dentro do Centro Educativo. 

d) PLV, P12M e P30D por tipo de bebida alcoólica (cerveja, vinho, bebidas espirituosas87, 

alcopops88), antes do internamento e no internamento; 

e) Consumo atual: Frequência de consumo nos últimos 30 dias, por tipo de bebida 

alcoólica, antes do internamento e no internamento (numa escala de 5 níveis: nenhum, 

1 a 3 dias, 4 a 9 dias, 10 a 19 dias, 20 dias ou mais); 

f) Consumo atual: Prevalência de consumos nocivos nos últimos 30 dias: 

 Consideraram-se os seguintes consumos nocivos: beber até ficar “alegre”, consumo “binge”89, 

embriaguez90, situados nos últimos 30 dias antes do internamento e últimos 30 dias no internamento 

(em geral ou apenas dentro do Centro Educativo).  

g) Consumo atual: Frequência de consumos nocivos nos últimos 30 dias, antes do 

internamento e no internamento, dentro ou fora do Centro educativo, com a escala 

de frequência já referida; 

h) Ainda no plano dos consumos nocivos, considerou-se a ocorrência de coma 

alcoólico91 ao longo da vida e no internamento, dentro ou fora do Centro Educativo; 

i) Prevalência de problemas devido ao consumo de bebidas alcoólicas, ao longo da 

vida: 

 Esta foi obtida a partir da prevalência de um conjunto de problemas específicos (problemas 

graves de rendimento na escola/trabalho, problemas financeiros graves, problemas graves 

de saúde, envolvimento em atos de violência, problemas de comportamento em casa) e 

outros problemas, a indicar pelo inquirido (resposta aberta); 

 Está em causa o que cada jovem avalia como sendo um problema em cada uma das áreas 

mencionadas. 

 

8. Caracterização do consumo de substâncias ilícitas 

                                                           
87 Exemplificadas no questionário com: vodka, gin, licores, whisky, shots,…  

88 Exemplificadas no questionário com: garrafas de sumo com álcool: summersby, bacardy breezer, smirnoff ice,… 

89 Descrito no questionário como: Beber 5 ou mais (se és rapariga) ou 6 ou mais (se és rapaz) copos de uma qualquer 

bebida alcoólica na mesma ocasião. Quanto à sua precisão, esta definição tem a limitação de os copos poderem 

variar de dimensão e de existirem interpretações distintas quanto ao conceito de “ocasião”. De momento é ainda uma 

definição bastante consensual a nível internacional. Para colmatar esta limitação, é possível questionar sobre a 

dimensão dos copos e o tipo de bebida a fim de definir as g/l de álcool puro, bem como a duração da ocasião. 

Contudo, a inclusão destas questões adicionais tornaria o questionário demasiado longo. 

90 Descrito no questionário como: Ficar embriagado(a) (a cambalear, com dificuldade em falar, a vomitar…) 

91 Descrito no questionário como: coma alcoólico, em que houvesse a intervenção de um profissional de saúde (médico, 

enfermeiro, profissionais em ambulância). 
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Esta caracterização orientou-se pelos mesmos parâmetros que a do consumo de bebidas 

alcoólicas92: 

j) Experimentação: Prevalência de consumo ao longo da vida (PLV); Idade de início por 

substância 

 Tratando-se de um inquérito no contexto do internamento em Centro Educativo, para além da 

PLV foi considerada a prevalência de consumo alguma vez no internamento, dentro ou fora 

do Centro Educativo; 

 A PLV foi obtida a partir das declarações de consumo referentes a uma lista de substâncias 

ilícitas/consumos ilícitos (cannabis, cocaínas (coca/branca, crack/base, outro tipo de 

cocaína), outros estimulantes (anfetaminas, ecstasy, outros estimulantes), opiáceos (heroína, 

metadona ou buprenorfina sem receita médica, outros opiáceos), alucinogénios (cogumelos, 

LSD, outros alucinogénios), hipnóticos/sedativos sem receita médica, esteroides anabolizantes 

e outro produto a assinalar pelo inquirido (resposta aberta)93. 

k) Consumo recente: Prevalência de consumo nos últimos 12 meses (P12M): 

 Tratando-se de um inquérito no contexto do internamento em Centro Educativo, foi 

considerada a P12M antes do internamento e a P12M no internamento; 

 No internamento: P12M no internamento, dentro do CE; P12M no internamento, fora do CE; 

 À semelhança da PLV, esta foi também obtida a partir das declarações de consumo das 

substâncias apontadas, nos períodos em causa. 

l) Consumo atual: Prevalência de consumo nos últimos 30 dias (P30D): 

 Tratando-se de um inquérito no contexto do internamento, foi considerada a P30D antes do 

internamento e a P30D no internamento, em geral ou apenas dentro do Centro Educativo; 

 Esta prevalência foi obtida a partir das declarações de frequência de consumo nos períodos 

em causa. 

m) PLV, P12M e P30D por substância, antes do internamento e no internamento; 

n) Consumo atual: Frequência de consumo nos últimos 30 dias, por substância, antes do 

internamento e no internamento, com a escala já mencionada;  

o) Prevalência de consumos de maior nocividade, antes e durante o internamento 

(dentro ou fora do Centro Educativo): consumo injetado sem ser para fins médicos, 

experiência de overdose, com identificação das substâncias consumidas. 

Adicionalmente, prevalência de policonsumo habitual 94 , com identificação das 

associações mais comuns; 

 

p) Prevalência de problemas devido ao consumo de substâncias ilícitas, ao longo da vida: 

 Esta é obtida a partir da prevalência de um conjunto de problemas específicos (problemas 

graves de rendimento na escola/trabalho, problemas financeiros graves, problemas graves 

de saúde, envolvimento em atos de violência, problemas de comportamento em casa) e 

outros problemas, a indicar pelo inquirido (resposta aberta); 

                                                           
92 Sendo que a referência para os indicadores internacionais quanto aos consumos ilícitos na população geral é o 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. 

93 As substâncias foram exemplificadas no questionário com nomes comuns: cannabis (haxixe, erva, marijuana, pólen, 

ganzas), cloridrato de cocaína (coca, branca), anfetaminas (speeds, anfes,..), ecstasy (pastilhas,..), outros estimulantes 

(ice, cristal,…), heroína (castanha, cavalo,…), metadona/buprenorfina (meta, subutex,…), outros opiáceos (morfina, 

ópio), cogumelos (cogumelos mágicos,…), LSD (ácidos, trips, selos, papelinhos,…), outros alucinogénios (ketamina, pó de 

anjo,…), hipnóticos/sedativos sem receita médica (drunfos, alprazolam, midazolam, xanax, valium, GHB/GBL), esteroides 

anabolizantes (bombas, decas, dar na granja). 

94 Definido no questionário como: Habitualmente, quando tomas bebidas alcoólicas e/ou outros produtos, costumas 

consumir mais do que um na mesma ocasião? 
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 Está em causa o que cada jovem avalia como sendo um problema em cada uma das áreas 

mencionadas. 

 

9. Caracterização das práticas de jogo 

Para a seleção das variáveis referentes a este tema consideraram-se, por um lado, os 

indicadores usualmente utilizados em questionários dirigidos à população geral e, sobretudo, à 

população escolar, bem como informação decorrente de uma pesquisa na internet e consulta 

informal de jovens quanto aos tipos de jogo mais praticados. 

Quanto ao tipo de jogos explorados consideraram-se as categorias gerais de jogos 

eletrónicos, no computador, em consolas, tablets, smartphones, sem dinheiro envolvido e, jogo a 

dinheiro, em modo online ou offline. 

De forma a caracterizar práticas recentes, considerou-se, como período de referência, os 

últimos 12 meses. Isto significa que as práticas de jogo apresentadas são práticas 

condicionadas, à circunstância de os jovens estarem a cumprir uma medida de internamento, 

estando, em alguns casos, em permanência no Centro Educativo e, noutros, com possibilidade 

de sair para o exterior e de jogar fora deste.  

A prática de jogo eletrónico sem dinheiro envolvido é autorizada nos Centros Educativos, 

em espaços e horários específicos e consoante o cumprimento de objetivos (do projeto 

educativo), por parte dos jovens. É ainda condicionada aos jogos disponibilizados pelo Centro 

Educativo. 

a) A prevalência de jogo eletrónico sem dinheiro envolvido nos últimos 12 meses foi obtida 

a partir das declarações dos jovens quanto à frequência de um conjunto de jogos 

(numa escala de 6 níveis – nunca, 1 vez/mês ou menos, 2-4 vezes por mês, 2-3 

vezes/semana, 4-5 vezes/semana, 6 ou mais vezes/semana): 

 GTA- Grand Theft Auto; 

 Minecraft;  

 Jogos clássicos de arcada, de tabuleiro ou digitais (pacman, spacewar, tetris, solitário,…); 

  Jogos Demo (jogos de demonstração); 

  FPS/TPS- First Person Shooter/Third Person Shooter (CS GO- Counter Strike Glogal Offensive, 

Dota 2, Uncharter 2, Wolfenstein, Combat Arms, Sudden Attack, Call of Duty,..); 

 MMORPG – Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (World of Warcraft, Metin 2, 

Elder Scolls Online, Final Fantasy XIV, Guild Wars,…); 

 RTS- Real Time Strategy/Jogos de estratégia em tempo real (League of Legends, FIFA, PES, 

Age of Empires, Command and Conquer, Warcraft); 

 Outros a indicar pelos jovens (resposta aberta). 

 

b) Caso tenham jogado jogos eletrónicos nos últimos 12M, procurou-se determinar quais os 

favoritos; 

c) Por sua vez, a prevalência de jogo a dinheiro, em modo online/offline95, nos últimos 12 

meses, foi obtida a partir da frequência da prática dos seguintes jogos (com a escala 

anteriormente referida): 

 Slot machines (máquinas de frutas, novas slots, etc.), online ou offline; 

 Jogos de cartas ou dados (poker, bridge, dados, blackjack, roleta,…), online ou offline; 

 Lotarias (raspadinhas, bingo, keno,…), online ou offline; 

 Jogos de apostas online (ligas de futebol, ténis, snooker, cavalos, galgos,…); 

 Outros jogos online (ANNO1777, Exodus 3000, Drugeons & Treasures, Golden Towns,..); 

                                                           
95 Este tipo de jogo foi apresentado no questionário como: jogos online/offline em que houvesse dinheiro real (ou produtos 

equivalentes: bilhetes, vales, etc.) envolvido. 
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 Jogos de apostas desportivas, offline (ligas de futebol, ténis, snooker,…); 

 Jogos de apostas em animais, offline (corridas, lutas). 

De forma a caracterizar um pouco mais as práticas de jogo, recorreu-se ainda aos 

indicadores de: 

d) Duração de jogo (jogo eletrónico sem dinheiro envolvido ou jogo a dinheiro online): 

 Uma vez que, nas circunstâncias destes jovens, o tempo disponível para jogar depende de 

estarem dentro ou fora do Centro Educativo, variando ainda usualmente, consoante é dia de 

semana ou de fim de semana, optou-se por recolher informação quanto ao tempo passado a 

jogar, em horas, num dia típico, em cada um destes contextos (menos de 1 hora/1 hora ou 

mais, com resposta aberta para indicação do n.º de horas). 

e) Quantias envolvidas no jogo a dinheiro: 

 Neste âmbito, os jovens foram inquiridos sobre a quantia habitualmente despendida por dia, 

bem como sobre a maior quantia já despendida num dia (menos de 1€, de 1€ a 9€, de 10€ a 

49€, de 50€ a 99€, 100€ ou mais).  

f) Motivos para jogar, independentemente do tipo de jogo: 

 Foi indicado um conjunto de opções (por prazer, pelo convívio, pelo estatuto, pelo desafio, 

para passar o tempo, para não pensar noutras coisas, pelo dinheiro, nunca joguei), bem como 

uma opção adicional, de resposta aberta, para indicação de outros motivos (questão de 

resposta múltipla) 

g) Problemas devido às práticas de jogo: 

 Trata-se de uma variável construída da mesma forma que as já mencionadas a propósito do 

consumo de substâncias psicoativas 

h) Alterações nas práticas de jogo após o início do internamento: 

 De forma a identificar possíveis alterações quanto ao tipo de jogos praticados e tempo 

passado a jogar, optou-se por inquirir os jovens diretamente sobre estas mudanças (ocorrência 

de alterações: sim/não);  

 No que diz respeito ao primeiro aspeto, procurou-se contextualizar se as alterações ocorreram 

apenas dentro do Centro Educativo (o que pode decorrer de aspetos externos, como o tipo de 

jogos disponível), ou fora deste. Adicionalmente, procurou-se explorar, numa questão de 

resposta múltipla, se os motivos das mudanças se prendiam com os jogos que estavam 

disponíveis no Centro Educativo, se decorriam de uma alteração de gostos dos jovens, ou de 

outros motivos, a apontar por estes (resposta aberta); 

  No que diz respeito à alteração do tempo passado a jogar, procurou-se determinar, se os 

jovens passaram a jogar mais ou menos tempo e quais os motivos, numa questão de resposta 

múltipla: acesso a jogos, tempo livre, alteração de gostos ou outros motivos, a apontar pelos 

jovens (resposta aberta). 

 

10. Identificação de associações entre indicadores caracterizadores do consumo de 

substâncias psicoativas e do envolvimento em crimes  

Com o intuito de analisar a relação entre estas duas dimensões, incluíram-se no questionário 

questões sobre diversas relações possíveis (tendo em conta os crimes que conduziram à medida 

atual): 
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a) Prática de crimes sob o efeito de substâncias psicoativas: uma questão quanto ao 

álcool, outra relativa a substâncias/consumos ilícitos (se estava sob o efeito em todas as 

situações, em algumas, nunca) 

b) Prática de crimes motivada pelo consumo de substâncias psicoativas (motivos para 

cometer o crime: porque estava sob o efeito de drogas/álcool, para ter dinheiro para 

comprar drogas/álcool, porque estava a ressacar) 
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Análise bivariada da relação entre as diferentes  

variáveis que caracterizam os jovens (Caracterização geral) 
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Categorização das variáveis 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS  

1. Sexo 
Masculino 

Feminino 

2. Grupo etário 

14-15 anos 

16-17 anos 

18-20 anos 

3. Mudança de casa 

0 – 2 vezes 

3 – 4 vezes 

5 ou mais vezes 

E também a variável ordinal 

4. Competências de confronto 
Cluster 1:Desinvestimento/Baixo confronto 

Cluster 2: Investimento 

5. Perceções de risco relativamente ao 

consumo se substâncias psicoativas 

Cluster 1: Desvalorização do risco de todas as substâncias 

Cluster 2: Valorização do risco de todas as substâncias 

Cluster 3: Desvalorização do risco da cannabis, valorização do risco 

das restantes 

Perceção de risco do consumo esporádico/regular de cannabis: não 

traz grandes problemas (discordo totalmente/discordo; não concordo 

nem discordo; concordo/concordo totalmente) 

6. Expetativas quanto ao futuro 
Cluster 1: Pessimista 

Cluster 2: Otimista 

A ESCOLA  

7. Grau de escolaridade 
2.º ciclo ou menos 

3.º ciclo ou mais 

8. Faltas habituais às aulas 
Sim 

Não 

9. Suspensão/expulsão na vida 
Sim 

Não 

10. Mudança de escola (n.º de escolas 

frequentadas) 
1 – 4 escolas 

 
5 ou mais escolas 

E também a variável ordinal 

11. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Aprendizagem 

Sim 

Não 

12. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Emprego (que goste ou que 

ganhe bem) 

Sim 

Não 

13. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Convívio 

Sim 

Não 

14. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Sem utilidade 

Sim 

Não 

15. Gostar da escola antes do internamento 
Sim 

Não 

A FAMÍLIA  

16. Coabitação mais comum ao longo da 

vida 

Pai e mãe ou Pai e madrasta ou Mãe e padrasto (com ou sem outros) 

Só pai, sem mãe ou Só mãe, sem pai (com ou sem outros) 

Sem pai nem mãe (apenas outros ou sozinho) 

17. Práticas de parentalidade: Mãe – 

controlo excessivo 
Variável contínua 

18. Práticas de parentalidade: Pai - controlo 

excessivo 
Variável contínua 

19. Práticas de parentalidade: Mãe - abuso Variável contínua 

20. Práticas de parentalidade: Pai - abuso Variável contínua 

21. Práticas de parentalidade: Mãe - 

indiferença 
Variável contínua 

22. Práticas de parentalidade: Pai - 

indiferença 
Variável contínua 
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23. Desemprego na família 

Nunca 

Raramente/às vezes 

Frequentemente/sempre 

24. Dificuldades económicas na família 

Nunca 

Raramente/às vezes 

Frequentemente/sempre 

25. Discussões na família 

Nunca 

Raramente/às vezes 

Frequentemente/sempre 

26. Problemas com a justiça na família 

Nunca 

Raramente/às vezes 

Frequentemente/sempre 

27. Embriaguez na família 
Sim 

Não 

28. Consumo de drogas na família 
Sim 

Não 

29. Problemas com o jogo na família Sim 

 Não 

30. Atitude da família quanto aos crimes 

que levaram os jovens ao CE 

Desaprova totalmente a Não aprova nem desaprova 

Aprova/Aprova totalmente 

31. Atitude da família se visse o jovem 

embriagado 

Aceitava 

Não aceitava 

32. Atitude da família se visse o jovem a 

fumar cannabis 

Aceitava 

Não aceitava 

33. Atitude da família se visse o jovem a 

tomar pastilhas 

Aceitava 

Não aceitava 

34. Atitude da família se visse o jovem a 

consumir outras substâncias ilícitas 

Aceitava 

Não aceitava 

OS PARES  

35. Atividades realizadas com os amigos 

Cluster 1: grupo menos desviante 

Cluster 2: grupo de consumidores de cannabis e por vezes 

embriaguez/roubo 

Cluster 3: grupo mais desviante 

PARES/FAMÍLIA  

36. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Nenhuma 

Sim 

Não 

37. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Família 

Sim 

Não 

38. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Amigos 

Sim 

Não 

39. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Conhecidos 

Sim 

Não 

40. Companhia na prática de crimes: 

Família 

Sim 

Não 

41. Companhia na prática de crimes: 

Amigos 

Sim 

Não 

42. Companhia na prática de crimes: 

Conhecidos 

Sim 

Não 

A COMUNIDADE  

43. Acessibilidade de substâncias ilícitas 

Cluster 1: Fácil acesso a cannabis, difícil a outras SI 

Cluster 2: Fácil acesso a todas as SI 

Cluster 3: Difícil acesso a todas as SI 

44. Organização social 

Cluster 1: Apreciação negativa, Fraca coesão social/controlo social 

informal 

Cluster 2: Apreciação positiva, elevada coesão social e controlo social 

informal focado na comunidade 

Cluster 3: Apreciação positiva, elevada coesão social/controlo social 

informal 
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Resumo das associações significativas  

 

 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS 

Variáveis com que se associa significativamente  

Teste do X2 ; Teste Exato de Fisher, Teste da mediana 

(p<0,005) 

1. Sexo 
------- 

Testes não válidos: variáveis n.º 3, 23, 24, 25, 43, 44 

2. Grupo etário 

Grau de escolaridade (p<0,001) 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Família (p=0,047) 

Testes não válidos: variáveis n.º 3, 5, 8, 24, 25, 29, 43, 44 

3. Mudança de casa 

Mudança de escola (p=0,001) coeficiente de correlação de 

Spearman 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Aprendizagem 

(p=0,046) 

Desemprego na família (p=0,035) 

Embriaguez na família (p=0,035) 

Consumo de drogas na família (p=0,047) 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Família (p=0,015) 

Testes não válidos: variáveis n.º 6, 8, 9, 25, 26, 29, 36, 40, 43 

4. Competências de confronto 

Mudança de escola (p=0,043) 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Emprego (que 

goste ou que ganhe bem) (p=0,035) 

Testes não válidos: variáveis n.º 24, 25, 43 

5. Perceções de risco relativamente ao 

consumo se substâncias psicoativas 

Gostar da escola antes do internamento (p=0,001) 

Organização social (p=0,043) 

Testes não válidos: variáveis n.º 8, 29, 36, 40 

6. Expetativas quanto ao futuro 
------ 

Testes não válidos: variáveis n.º 24, 25, 43 

A ESCOLA  

7. Grau de escolaridade 
Faltas habituais às aulas (p=0,025) TEFisher 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Convívio (p=0,007) 

8. Faltas habituais às aulas 
Suspensão/expulsão na vida (p=0,008)  TEFisher 

Testes não válidos: variáveis n.º 16, 23, 24, 25, 26, 43, 44 

9. Suspensão/expulsão na vida 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Aprendizagem 

(p=0,045) 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Emprego 

(p=0,010) 

Gostar da escola antes do internamento (p=0,010) 

Coabitação mais comum ao longo da vida (p=0,038) 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,007) 

Testes não válidos: variáveis n.º 24, 25, 43 

10. Mudança de escola (n.º de escolas 

frequentadas) 

Expetativas quanto ao futuro (p=0,002) 

Grau de escolaridade (p=0,017) 

Organização social (p=0,018) 

11. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Aprendizagem 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Sem utilidade 

(p<0,001) 

Gostar da escola antes do internamento (p<0,001) 

Problemas com o jogo na família (p=0,053) TEFisher 

12. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Emprego (que goste ou que 

ganhe bem) 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Sem utilidade 

(p<0,001) 

Gostar da escola antes do internamento (p=0,001) 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Família (p=0,008) 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,039) 

13. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Convívio 
Funções atribuídas à escola antes do internamento: Sem utilidade 

(p=0,028) 

14. Funções atribuídas à escola antes do 

internamento: Sem utilidade 

Gostar da escola antes do internamento (p<0,001) 

Testes não válidos: variáveis n.º 25, 43 

15. Gostar da escola antes do internamento 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Conhecidos 

(p=0,026) 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,031) 
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A FAMÍLIA 

Variáveis com que se associa significativamente  

Teste do X2 ; Teste Exato de Fisher, Teste da mediana 

(p<0,005) 

16. Coabitação mais comum ao longo da 

vida 

------- 

Testes não válidos: variáveis n.º 24, 25, 29 

17. Práticas de parentalidade: Mãe – 

controlo excessivo 
Mudança de escola (p=0,011) Teste da Mediana 

18. Práticas de parentalidade: Pai - controlo 

excessivo 
------- 

19. Práticas de parentalidade: Mãe - abuso Dificuldades económicas na família (p=0,048) Teste da Mediana 

20. Práticas de parentalidade: Pai - abuso 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Sem utilidade 

(p=0,025) Teste da Mediana 

Discussões na família (p=0,001) Teste da Mediana 

Embriaguez na família (p<0,001) Teste da Mediana 

21. Práticas de parentalidade: Mãe - 

indiferença 

Mudança de casa (p=0,036) Teste da Mediana 

Funções atribuídas à escola antes do internamento: Emprego que 

goste (p=0,033) Teste da Mediana 

22. Práticas de parentalidade: Pai - 

indiferença 

Mudança de casa (p=0,023) Teste da Mediana 

Embriaguez na família (p=0,006) Teste da Mediana 

23. Desemprego na família 

Dificuldades económicas na família (p<0,001) 

Problemas com a justiça (p=0,004) 

Testes não válidos: variáveis n.º 26, 29, 36, 40 

24. Dificuldades económicas na família 

Discussões na família (p<0,001) 

Embriaguez na família (p=0,026) 

Consumo de drogas na família (p=0,025) 

Companhia na prática de crimes: Conhecidos (p=0,016) 

Testes não válidos: variáveis n.º 29,36,40,43 

25. Discussões na família 

Embriaguez na família (p<0,001) 

Consumo de drogas na família (p<0,001) 

Testes não válidos: variáveis n.º 26,29,36, 37,40,43 

26. Problemas com a justiça na família 

Consumo de drogas na família (p=0,006) 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Conhecidos 

(p=0,043) 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,027) 

Testes não válidos: variáveis n.º 29,43 

27. Embriaguez na família 

Consumo de drogas na família (p=0,015) 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Família (p=0,009) 

Companhia na prática de crimes: Conhecidos (p=0,012) 

Acessibilidade de substâncias ilícitas (p=0,032) 

Testes não válidos: variáveis n.º 29 

28. Consumo de drogas na família 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Família (p=0,033) 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,047) 

Acessibilidade de substâncias ilícitas (p=0,035) 

29. Problemas com o jogo na família ----- 

 Testes não válidos: variáveis n.º 43,44 

30. Atitude da família quanto aos crimes 

que levaram os jovens ao CE 
Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Amigos (p=0,039) 

31. Atitude da família se visse o jovem 

embriagado 

Discussões na família (p=0,053) 

Problemas com a justiça na família (p=0,011) 

Consumo de drogas na família (p=0,023) 

Atitude da família se visse o jovem a consumir outras substâncias ilícitas 

(p=0,007) TEFisher 

Atitude da família se visse o jovem a fumar cannabis (p<0,001) 

Atitude da família se visse o jovem a tomar pastilhas (p=0,005) TEFisher 



Anexo III 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

169 

 

Nota: Cada associação é mencionada apenas uma vez. Quando não é aplicado o Teste do 2 mas outro, 

este é assinalado ao lado do p-value. 

32. Atitude da família se visse o jovem a 

fumar cannabis 

Gostar da escola antes do internamento (p=0,011) 

Consumo de drogas na família (p=0,001) 

Problemas com o jogo na família (p=0,054) TEFisher 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,005) 

Atitude da família se visse o jovem a consumir outras substâncias ilícitas 

(p<0,001) TEFisher 

Atitude da família se visse o jovem a tomar pastilhas (p=0,001) TEFisher 

Perceção do risco de consumo regular de cannabis (p=0,031) 

Perceção do risco de consumo esporádico de cannabis (p=0,024) 

33. Atitude da família se visse o jovem a 

tomar pastilhas 

Dificuldades económicas na família (p=0,050) TEFisher 

Companhia na prática de crimes: Conhecidos (p=0,049) TEFisher 

Atitude da família se visse o jovem a consumir outras substâncias ilícitas 

(p<0,001) TEFisher 

Testes não válidos: variáveis n.º 2, 3, 4, 5,16, 23, 24, 25, 26, 43, 44 

34. Atitude da família se visse o jovem a 

consumir outras substâncias ilícitas 

Competências de confronto (p=0,040) TEFisher 

Testes não válidos: variáveis n.º 2, 3, 5, 16, 23, 24, 25, 26, 43, 44 

OS PARES  

35. Atividades realizadas com os amigos 

Dificuldades económicas na família (p=0,001) 

Discussões na família (p<0,001) 

Embriaguez na família (p=0,021) 

Consumo de drogas na família (p<0,001) 

Acessibilidade de substâncias ilícitas (p<0,001) 

Atitude da família se visse o jovem a fumar cannabis (p=0,032) 

Testes não válidos: variáveis n.º 1, 2, 6, 8, 23, 26, 29, 30,40 

PARES/FAMÍLIA  

36. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Nenhuma 

---- 

Testes não válidos: variáveis n.º43,44 

37. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Família 

Companhia na prática de crimes: Família (p<0,001) TEFisher 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,048) 

Testes não válidos: variáveis n.º43 

38. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Amigos 

Companhia na 1.ª experiência de consumo de BA: Conhecidos 

(p=0,028) 

Companhia na prática de crimes: Amigos (p=0,001) 

Companhia na prática de crimes: Conhecidos (p=0,036) 

39. Companhia na 1.ª experiência de 

consumo de BA: Conhecidos 

Companhia na prática de crimes: Conhecidos (p<0,001) 

Organização social (p=0,024) 

40. Companhia na prática de crimes: 

Família 

---- 

Testes não válidos: variáveis n.º43,44 

41. Companhia na prática de crimes: 

Amigos 
----- 

42. Companhia na prática de crimes: 

Conhecidos 
Acessibilidade de substâncias ilícitas (p=0,036) 

A COMUNIDADE  

43. Acessibilidade de substâncias ilícitas 

Embriaguez na família (p=0,032) 

Consumo de drogas na família (p=0,035) 

Testes não válidos: variáveis n.º1,2,3,4,6,8,9,14,24,25,26,29,36,37,40 

44. Organização social 

Mudança de escola (p=0,018) 

Perceções de risco relativamente ao consumo se substâncias 

psicoativas (p=0,043) 

Testes não válidos: variáveis n.º1, 8, 29, 36, 40 
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