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Sumário Executivo 

O estudo Comportamentos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa 

Nacional/2015 decorre de um protocolo assinado entre o Ministério da Defesa Nacional e o SICAD, e 

que conta com o apoio das cinco Administrações Regionais de Saúde e das duas Secretarias Regionais 

da Saúde. Para além de uma abordagem preventiva, que procurou sensibilizar os participantes do Dia 

da Defesa Nacional para os problemas relacionados com os comportamentos aditivos e as 

dependências, no âmbito desta iniciativa há lugar à aplicação de um inquérito que recolhe informação 

sobre estas matérias. 

Trata-se um estudo com cobertura nacional, incluindo as Regiões Autónomas, num intervalo 

temporal que se estende ao longo do ano inteiro. A iniciativa permite o contacto com o universo de 

jovens que completam 18 anos em cada ano e a recolha de informação que proporciona uma visão 

da realidade deste grupo etário no que aos comportamentos aditivos diz respeito. 

Tendo como população-alvo todos os jovens que completaram 18 anos em 2015 e que foram 

convocados para o Dia da Defesa Nacional, o inquérito permitiu caracterizar 70.646 jovens em relação 

a comportamentos aditivos e dependências, tendo sido possível proceder a uma caracterização 

sociodemográfica de 31.300 destes. 

As substâncias psicoativas analisadas foram álcool, tabaco, substâncias ilícitas e 

tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica. Os indicadores recolhidos foram: prevalências de 

consumo, frequência de consumo, comportamentos de maior nocividade e problemas decorrentes 

do consumo de substâncias psicoativas. Foram colocadas também algumas questões relativas à 

utilização da Internet, nomeadamente o tempo de utilização diária para aceder a redes sociais, jogar 

e fazer apostas. 

Considerando as prevalências de consumo, os resultados estão em linha com as conclusões dos 

estudos mais recentes sobre consumos na população juvenil: o álcool é a substância mais consumida, 

seguindo-se o tabaco, as drogas ilícitas e os tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica. Entre 

as substâncias ilícitas, destaca-se a cannabis. 

Experimentação (prevalência ao longo da vida): álcool (88%), tabaco (62%), substâncias ilícitas (31%), 

tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (7%). Entre as drogas ilícitas, a cannabis é, de longe, 

a substância mais consumida (29%). Ainda assim, 10% dos inquiridos consumiram outra substância 

ilícita que não cannabis. 

Consumo recente (prevalência nos últimos 12 meses): álcool (83%), tabaco (52%), substâncias ilícitas 

(24%), tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (5%). Entre as drogas ilícitas, a cannabis é, de 

longe, a substância mais consumida (23%). Ainda assim, 7% dos inquiridos consumiram outra 

substância ilícita que não cannabis. 
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Consumo atual (prevalência nos últimos 30 dias): álcool (65%), tabaco (43%), substâncias ilícitas 

(15%), tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (3%). Entre as drogas ilícitas, a cannabis é, de 

longe, a substância mais consumida (15%). Ainda assim, 4% dos inquiridos consumiram outra 

substância ilícita que não cannabis. 

Em relação ao sexo, os consumos são mais expressivos entre os rapazes do que entre as raparigas, 

exceto no caso dos tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica, onde os valores são 

semelhantes. A diferença entre sexos é maior no caso das drogas ilícitas do que no caso de álcool e 

tabaco, sobretudo no consumo atual (sexo feminino – 10%, sexo masculino – 20%). 

Ao nível regional, entre os inquiridos, destaca-se o maior consumo de álcool e tabaco no Alentejo, de 

substâncias ilícitas no Algarve e tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica nos Açores. Tal 

aplica-se à experimentação, ao consumo recente e ao consumo atual. 

Tendo em conta a frequência (medida em número de ocasiões de consumo), verifica-se que o 

consumo é tendencialmente mais ocasional do que frequente. O tabaco é, de todas as substâncias 

psicoativas analisadas, aquela de consumo mais frequente: perto de metade (47%) dos consumidores 

tem um consumo diário ou quase diário (20 ou mais ocasiões de consumo nos 30 dias anteriores à 

inquirição). Entre os consumidores, o álcool destaca-se como a substância psicoativa que apresenta 

menor percentagem de consumo diário ou quase diário (14%). 

No que concerne ao sexo, a frequência de consumo dos rapazes é sempre maior do que a frequência 

de consumo por parte das raparigas, sendo a diferença menor no que diz respeito ao tabaco. 

Entre os consumidores, destacam-se por uma menor prevalência de consumo diário ou quase diário 

os residentes nas regiões da Madeira (álcool), Açores (tabaco), Alentejo (cannabis) e Algarve 

(tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica). 

A embriaguez ligeira foi o comportamento de maior nocividade mais declarado nos últimos 12 meses 

(63%), seguindo-se o consumo “binge” (47%) e a embriaguez severa (30%). 

Mais uma vez, também aqui os rapazes se destacam, sendo a diferença entre sexos mais relevante 

no caso do consumo “binge” e menos no caso da embriaguez ligeira. 

Tendo em conta o local de residência, o Alentejo destaca-se como a região onde é maior a prevalência 

deste tipo de comportamentos nos últimos 12 meses, enquanto a Madeira se destaca pela positiva. 

Considerando a frequência (em número de ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição), verifica-

se que os comportamentos de maior nocividade são tendencialmente mais ocasionais do que 

frequentes. 

Novamente, a maior frequência de consumo é mais comum entre os rapazes do que entre as 

raparigas (quase o dobro quando se considera a percentagem de consumidores que declarou estes 

comportamentos em 20 ou mais ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição). 

No último ano, 21% dos inquiridos associaram o consumo de mais do que uma substância psicoativa 

na mesma ocasião. Os dois tipos de associações mais declarados foram: álcool e bebidas energéticas; 

e álcool e derivados de cannabis. 

Mais uma vez, este comportamento é mais prevalente entre os rapazes do que entre as raparigas. A 

nível regional, destaca-se o Alentejo e a Madeira como as regiões onde o policonsumo de substâncias 

psicoativas na mesma ocasião é maior e menor, respetivamente. 

Por fim, verifica-se que apenas uma pequena minoria declarou ter sentido problemas nos últimos 12 

meses decorrentes do consumo de álcool (7%) ou de drogas ilícitas (4%). O consumo de álcool 

aparece mais associado a problemas ligados à condução sob o efeito de substâncias psicoativas, a 

atos de violência/conduta desordeira e a relações sexuais desprotegidas, enquanto o consumo de 
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drogas ilícitas aparece mais associado a problemas financeiros, condutas em casa ou rendimento na 

escola/trabalho. 

O inquérito incluía ainda algumas questões relativas à utilização da Internet, verificando-se que a 

quase totalidade dos inquiridos (97%) utilizam-na para aceder a redes sociais, enquanto cerca de 

metade (54%) utiliza-a para jogar. Já a utilização da Internet para jogos de apostas é muito menos 

expressiva (15%). 

Considerando a duração da utilização da Internet (medida em número de horas por dia), verifica-se 

que esta é utilizada durante mais tempo para aceder a redes sociais do que para jogar ou fazer 

apostas. Seja como for, é uma minoria que utiliza a Internet para tais fins durante 4 ou mais horas 

por dia. 

Em relação ao sexo, a utilização da Internet para aceder a redes sociais é muito semelhante. Por outro 

lado, são sobretudo os rapazes quem utiliza a Internet para jogar e fazer apostas (neste último caso, 

4 vezes mais). 

Em relação ao local de residência, é nas regiões Centro, Alentejo e Lisboa onde mais se utiliza a 

Internet para aceder a redes sociais, enquanto os Açores se destacam como a região onde mais se 

utiliza a Internet para jogar e fazer apostas. 
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Introdução 

O estudo Comportamentos Aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa 

Nacional/2015 tem como enquadramento a iniciativa do Dia da Defesa Nacional, da responsabilidade da 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (Ministério da Defesa Nacional).  

O DDN (Dia da Defesa Nacional) visa sensibilizar os jovens para a temática da defesa nacional e divulgar 

o papel das Forças Armadas e decorre nos CDDN  (Centros de Divulgação do Dia da Defesa Nacional), 

sedeados em unidades militares dos três ramos das Forças Armadas. 

Durante o Dia da Defesa Nacional são desenvolvidos um conjunto de atividades destinadas a sensibilizar 

os jovens para a importância da Defesa Nacional e para o papel e missão das Forças Armadas Portuguesas 

(http://bud.defesa.pt/ddn.html). 

De forma a aumentar a abrangência da formação cívica disponibilizada no contexto desta iniciativa, os 

seus promotores contactaram um conjunto de entidades, entre as quais o Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências, com vista ao desenvolvimento de ações nas respetivas 

áreas de missão. 

Neste contexto, para o desenvolvimento de uma linha de ação quanto aos comportamentos aditivos, 

constituiu-se, em 2013, um grupo de coordenação da saúde que foi sendo sucessivamente alargado, 

integrando atualmente entidades como o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências, as Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências das 5 

Administrações Regionais de Saúde, a Divisão de Tratamento e Reabilitação/Direção Regional de Saúde 

da Região Autónoma dos Açores e a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos 

e Dependências/ Secretaria Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira.  

Esta linha de ação compreende, por um lado, uma intervenção no domínio da sensibilização quanto a 

comportamentos aditivos e dependências e, por outro lado, a aplicação do inquérito cujos resultados se 

apresentam neste documento. A aplicação do inquérito a nível nacional e de forma sistematizada ocorreu 

pela primeira vez na edição de 2015. 

Uma vez que a participação no Dia da Defesa Nacional é um dever militar para todos os cidadãos 

portugueses a partir dos 18 anos e que, portanto, os portugueses com esta idade são todos convocados 

a participar, este inquérito tem o potencial de assegurar uma caracterização de todos os jovens quanto a 

alguns indicadores referentes aos seus comportamentos aditivos, produzindo-se, assim, informação 

válida, independentemente de fatores como a residência, inserção na escola ou no trabalho, nível de 

rendimento, entre outros. A replicação anual deste inquérito permitirá, por sua vez, a identificação de 

tendências, globalmente e em grupos específicos, em função da zona de residência, sexo e outras 

variáveis tidas como pertinentes. 
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Metodologia 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    

 

Este estudo tem como objetivo geral a caracterização dos jovens quanto a padrões de consumo de 

substâncias psicoativas e de utilização da internet. 

Em particular, quanto ao consumo de substâncias psicoativas, pretende-se identificar: 

1. A prevalência de consumo de diversas substâncias; 

2. A respetiva frequência de consumo; 

3. A prevalência/frequência de padrões de consumo de nocividade acrescida; 

4. A experiência de problemas relacionados com o consumo; 

5. O conhecimento da legislação relativa ao consumo de substâncias psicoativas (bebidas alcoólicas 

e substâncias ilícitas). 

Por sua vez, quanto à utilização da internet, pretende-se identificar: 

6. A prevalência de utilização da internet em redes sociais e jogo; 

7. O tempo passado a utilizar a internet nestas modalidades; 

8. A prevalência de uma utilização mais nociva da internet nestas modalidades. 

Tipo de estudo e instrumento de recolha de dadosTipo de estudo e instrumento de recolha de dadosTipo de estudo e instrumento de recolha de dadosTipo de estudo e instrumento de recolha de dados    

 

Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, através de um questionário anónimo, de 

autopreenchimento, em dispositivo informático (tablet).  

Procurou-se selecionar um conjunto limitado de questões a incluir no questionário, em virtude de, no 

âmbito desta iniciativa, serem aplicados outros inquéritos. Pretendeu-se, desta forma, contribuir para que 

esta tarefa não se tornasse demasiado morosa para os participantes, com potencial desinvestimento 

nesta. 

Neste processo, optou-se por selecionar questões já aplicadas com sucesso em inquéritos anteriormente 

implementados pelo SICAD junto de jovens1, criando-se desta forma condições para a realização de 

algumas análises comparativas. 

 

                                                                 
1 O Estudo sobre Consumo de Álcool, Tabaco e Droga, em alunos do ensino público - ECATD 2011 (Feijão, Lavado & Calado, 2012), 
Os Jovens o Álcool e a Lei: Consumos, Atitudes e Legislação (Carapinha, Calado, Lavado, Dias, Ribeiro & SICAD, 2015). 
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        Trabalho de campoTrabalho de campoTrabalho de campoTrabalho de campo    

 

Segundo informação disponibilizada pela DGRDN, o Dia da Defesa Nacional/2015 decorreu de 6 de janeiro 

a 30 de novembro (excluindo agosto) em todo o país (continente e regiões autónomas) em 30 Centros de 

Divulgação do Dia da Defesa Nacional2. Os cidadãos portugueses de 18 anos foram convocados para o 

CDDN correspondente à sua zona de residência. 

No âmbito do programa de cada Dia da Defesa Nacional, todos os jovens foram convidados, pelos 

militares de cada CDDN, em contexto de sala, a preencher um conjunto de questionários em tablet, entre 

os quais, o questionário referente a comportamentos aditivos. A participação neste questionário foi 

voluntária e anónima. 

        PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    

 

Segundo reportou, a Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional convocou os 136 116 cidadãos 

portugueses de 18 anos (segundo listagem atualizada do Instituto de Registos e Notariado). De entre 

estes, 14% encontravam-se a residir no estrangeiro. Adicionalmente, alguns jovens de 18 anos, por 

motivos diversos, não conseguem participar no ano para o qual são convocados, adiando a sua 

participação, o que implica também que alguns cidadãos com mais de 18 anos participaram em 2015.  

Globalmente, participaram, na edição de 2015, 101 347 cidadãos portugueses. A adesão ao inquérito foi 

total, excluindo-se da participação os jovens que, por dificuldades cognitivas, ou, especificamente, ao 

nível da leitura, não tinham capacidade para participar num questionário de autopreenchimento. 

        Análise de dadosAnálise de dadosAnálise de dadosAnálise de dados    

 

O SICAD recebeu da DGRDN uma base de dados em Excel referente à informação recolhida através do 

questionário sobre comportamentos aditivos entre 26 de janeiro e 30 de novembro, correspondente a 71 

982 jovens. Adicionalmente, recebeu uma base de dados proveniente de outro questionário também 

aplicado nas mesmas circunstâncias, entre 6 de janeiro e 30 de novembro, com informação 

sociodemográfica acerca de 88 924 jovens. 

As bases de dados foram convertidas em SPSS Statistics versão 23.0 e agregadas numa base de dados 

única, utilizando-se como identificadores dos jovens para a agregação da sua informação particular 

quanto a sociodemografia e comportamentos aditivos, a data, a base militar e o código do equipamento 

(tablet). Neste processo, os casos com informação exclusivamente no quadro da sociodemografia foram 

eliminados, enquanto os casos com informação exclusivamente sobre comportamentos aditivos foram 

mantidos. Foram eliminados também os casos duplicados. Resultou desta validação inicial uma base de 

dados única com informação relativa a 70 646 jovens quanto a comportamentos aditivos, entre os quais, 

31 300 quanto a sociodemografia. 

Face à população de 101 347 participantes no Dia da Defesa Nacional /2015, este estudo caracteriza 70% 

dos jovens quanto a comportamentos aditivos. Esta proporção varia um pouco em função da região 

correspondente ao CDDN, sendo o Norte, o Centro e a Madeira as regiões em que uma menor proporção 

                                                                 
2 Consultar o sítio http://ddn.dgrdn.pt/ddn_centrolist.aspx para visualizar a listagem completa dos CDDN. 



 Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

5 

de jovens é caracterizada (68%), e, por sua vez, o Alentejo a região em que uma maior proporção é 

caracterizada (Tabela 1). 

Tabela 1. Nº de jovens presentes do DDN e Nº de jovens caracterizados quando a comportamentos 

aditivos em função da região correspondente a cada CDDN  

 
Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Uma limitação do estudo residente então no facto de apenas 44% dos 70 646 jovens serem caracterizados 

quanto à sociodemografia.  

Este subgrupo de 31 300 jovens é constituído por 51% de rapazes e 49% de raparigas, sobretudo por 

estudantes (79% exclusivamente e 7% a par do trabalho)3, a frequentar ou tendo concluído um nível de 

escolaridade entre o 10º e o 12º ano (61%) e solteiros (97%). 

Devido a motivos de ordem tecnológica não está disponível uma caracterização sociodemográfica da 

totalidade da população relativamente à qual as características deste subgrupo possam ser situadas. 

Contudo, os dados disponibilizados pela DGRDN correspondem a 89% da população, o que é uma 

percentagem bastante aproximada. 

Tendo como base estes dados, é possível afirmar que, quanto ao sexo, grau de escolaridade, situação face 

ao trabalho e estado civil, este subgrupo terá, provavelmente, características próximas da população 

globalmente. A única distinção a merecer destaque prende-se com a proporção de estudantes face à 

proporção de empregados, em que, no grupo de jovens caracterizados a proporção de estudantes é um 

pouco superior (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Dos 14% de jovens que deixaram de estudar, 9% fizeram-no já com 18 anos, 4% com 17 anos e 1% com idades entre os 14 e os 16 
anos. 

Norte 35851 24387 68,0

Centro 20491 13991 68,2

Lis boa 32111 22353 69,6

Alentejo 4072 3273 80,3

Algarve 3491 2751 78,8

Madeira 2400 1638 68,3

Açores 2931 2253 76,9

TOTAL 101347 70646 69,7

Caracterizados (Nº) Caracterizados (%)Presentes no DDN (Nº)
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Tabela 2. Características sociodemográficas dos jovens caracterizados neste estudo vs as mesmas 

características da população globalmente (%) 

 
*Estes dados reportam-se a 89% da população. A base % para cada variável é: Sexo (90 239), Nível de escolaridade (90 225), Situação face ao trabalho (90 226), Estado civil (90 

229). 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Considerando este subgrupo de 31 300 jovens identificam-se algumas variações regionais relativamente 

a estas características sociodemográficas (Tabela 3): 

• Nos Açores há uma menor proporção de jovens do sexo masculino (49%), a par de uma maior 

proporção no Algarve (56%), seguida da Madeira (54%); 

• No Algarve há uma maior proporção de jovens com o 9º ano ou menos (39%), mas também com 

um nível de escolaridade superior ao 12º ano (28%) (trata-se contudo de uma amostra de apenas 

18 jovens). Os jovens dos Açores destacam-se pelo maior nível de escolaridade; 

• Nos Açores há uma menor proporção de estudantes (71%), a par de uma maior proporção no 

Alentejo (83%); 

• No Algarve e Açores há uma menor proporção de solteiros (83% e 94% respetivamente), a par 

de uma maior proporção no Norte e Alentejo (98%). 

 

 

 

 

Sexo

Masculino 51,2 51,2

Feminino 48,8 48,8

Nível  de es colaridade (concluiu ou frequenta)

6º ano ou menos 1,4 1,4

7º ano 0,8 0,7

8º ano 1,0 0,9

9º ano 10,2 10,0

Curso profissional c/ equiv. ao 9º ano 3,6 3,9

10º ano 4,5 3,6

11º ano 12,2 10,2

12º ano 28,0 27,4

Curso profissional c/ equiv. ao 12º ano 16,1 18,5

Curso de especialização tecnológica (pós-secundário) 1,0 1,5

Frequência do Ensino Superior 21,2 21,7

Si tuação face ao traba lho

Estudante 78,5 72,4

Desempregado 8,3 9,9

Trabalhador-Estudante 7,1 7,8

Empregado 6,1 9,9

Estado Civi l

Solteiro 97,0 96,8

União de facto/junto com alguém 2,0 2,0

Casado 0,2 0,3

Outra situação 0,8 0,8

Caracterizados                                  

(n= 31 300)
Presentes no DDN*
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Tabela 3. Características sociodemográficas em função da região de residência* (%) 

 
*A agregação por região de residência baseia-se nos concelhos de residência reportados pelos inquiridos e, em caso de ausência de informação nesta 

variável, a localização do CDDN a que se dirigiram. Por sua vez, estes concelhos são agregados em região segundo a organização territorial das 

administrações regionais de saúde no caso do continente e em Madeira/Açores no caso das regiões autónomas. 

Base%: Norte (13 734), Centro (1 226), Lisboa (13 196), Alentejo (710), Algarve (18), Madeira (1 651), Açores (765). 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Sexo

Masculino 50,3 51,5 51,8 51,5 55,6 54,1 48,6

Feminino 49,7 48,5 48,2 48,5 44,4 45,9 51,4

Nível  de escolaridade (concluiu ou frequenta)

9º ano ou menos 16,4 20,0 15,9 16,3 38,9 22,7 29,9

10º ano a 12º ano 61,2 58,1 60,1 62,1 33,3 66,1 58,1

Superior a 12º ano 22,4 21,9 24,0 21,6 27,8 11,2 12,0

Si tuação face ao traba lho

Estudante 77,0 76,9 80,7 82,5 72,2 76,7 70,9

Desempregado 8,9 9,8 6,6 6,5 .. 11,8 17,0

Trabalhador-Estudante 6,1 6,9 8,4 6,2 5,6 5,4 6,1

Empregado 8,0 6,4 4,3 4,8 22,2 6,1 6,0

Estado Ci vi l

Solteiro 98,2 97,0 96,1 97,6 83,3 96,0 93,6

União de facto/junto com alguém 1,2 1,6 2,7 1,1 .. 2,7 4,7

Casado 0,1 0,4 0,2 0,2 11,1 0,2 0,8

Outra situação 0,5 1,0 1,0 1,1 5,6 1,1 0,9

Madeira AçoresNorte Centro Lisboa Alentejo Algarve
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Resultados
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Capítulo I 

Consumos de substâncias psicoativas: Consumos de substâncias psicoativas: Consumos de substâncias psicoativas: Consumos de substâncias psicoativas:     

Quadro nacional e regionalQuadro nacional e regionalQuadro nacional e regionalQuadro nacional e regional    

Prevalências de consumo: quadro nacionalPrevalências de consumo: quadro nacionalPrevalências de consumo: quadro nacionalPrevalências de consumo: quadro nacional    

As prevalências de consumo constituem um indicador da extensão do consumo numa dada população. A 

nível internacional consensualizou-se, a este nível, a utilização dos indicadores de experimentação 

(prevalência ao longo da vida), consumo recente (prevalência nos últimos 12 meses) e consumo atual 

(prevalência nos últimos 30 dias). Estas indicam se, no período temporal respetivo, ocorreu pelo menos 

uma vez o consumo de uma dada substância ou grupo de substâncias. 

Neste estudo, a determinação destas prevalências decorre das respostas dos inquiridos quanto ao 

número de ocasiões em que consumiram uma dada substância/grupo de substâncias em cada período 

temporal (desde nenhuma ocasião até 20 ou mais ocasiões). 

Contemplou-se um leque alargado de substâncias no questionário, desde as lícitas (bebidas alcoólicas4, 

tabaco5), as usadas ilicitamente (tranquilizantes e/ou sedativos usados sem prescrição médica6) e as 

ilícitas (cannabis7, anfetaminas/metanfetaminas8, novas substâncias psicoativas9, alucinogénios10, 

cocaína e outras substâncias ilícitas11) 12. 

Em termos gerais, os resultados estão em linha com as conclusões da generalidade dos estudos que têm 

sido realizados sobre os consumos na população juvenil13, concluindo que o álcool é a substância 

psicoativa mais consumida pelos jovens, seguindo-se o tabaco, as drogas ilícitas e os tranquilizantes e 

sedativos sem prescrição médica. Entre as substâncias ilícitas, destaca-se sobretudo a cannabis. 

  

                                                                 
4 Doravante utilizar-se-á o termo “álcool” no mesmo sentido de “bebidas alcoólicas”. 
5 Apresentado no questionário como fumar tabaco. 
6 Os resultados apresentados para este grupo de substâncias dirão, portanto, sempre respeito aos casos de consumo de 
tranquilizantes, ou de sedativos ou de tranquilizantes e sedativos.  
7 Com os seguintes exemplos no questionário: haxixe, erva… 
8 Com os seguintes exemplos no questionário: pastilhas, MD, mdma… 
9 Com os seguintes exemplos no questionário: salvia divinorum, canabinóides sintéticos, etc 
10 Com os seguintes exemplos no questionário: LSD, cogumelos mágicos 
11 Com os seguintes exemplos no questionário: heroína, solventes, etc 
12 O consumo de qualquer substância ilícita é determinado pelo consumo de pelo menos uma das substâncias/grupos de substâncias 
ilícitas aqui identificadas. 
13 Incluem-se aqui os mais recentes estudos portugueses realizados em meio escolar, nomeadamente o Estudo sobre o Consumo de 
Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos e Dependências - 2015 (ECATD-2015) e o Health Behaviour School Survey 
(HBSC-2014). 
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ExperimentaçãoExperimentaçãoExperimentaçãoExperimentação    

A esmagadora maioria dos inquiridos (88%) tomou pelo menos uma bebida alcoólica alguma vez na vida, 

enquanto uma maioria não tão expressiva (62%) já fumou tabaco. Aqueles que alguma vez consumiram 

uma droga ilícita constituem menos de um terço da amostra (31%), enquanto os inquiridos que tomaram 

pelo menos um tranquilizante ou sedativo sem prescrição médica ao longo da vida são uma pequena 

minoria (7%) (Figura 1). 

Figura 1. Prevalência de consumo ao longo da vida: álcool, tabaco, substâncias ilícitas, 

tranquilizantes/sedativos não prescritos (%) 

 
Base %: Álcool (70 638), Tabaco (70 638), Substâncias ilícitas (70 638), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (70 627) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre as drogas ilícitas, verifica-se que a cannabis é, de longe, a substância ilícita mais consumida ao longo 

da vida (29%)14, enquanto 10% dos inquiridos consumiram outras drogas ilícitas que não cannabis15, com 

destaque para a categoria das anfetaminas/metanfetaminas (7%). Por fim, encontram-se as novas 

substâncias psicoativas (NSP), os alucinogénios e a cocaína, com prevalências menos expressivas (5%). É 

possível constatar também que 4% dos inquiridos declararam já ter consumido uma outra substância 

ilícita que não as referidas16 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 De facto, a quase totalidade dos inquiridos que consumiram drogas ilícitas consumiram cannabis, restando cerca de 1% que 
consumiu apenas outras drogas ilícitas que não cannabis (isto é, que consumiram pelo menos uma das seguintes substâncias/grupos 
de substâncias - anfetaminas/metanfetaminas, NSP, alucinogénios, cocaína, outra substância ilícita - e não consumiram cannabis).  
15 Isto é, que consumiram pelo menos uma das seguintes substâncias/grupos de substâncias - anfetaminas/metanfetaminas, NSP, 
alucinogénios, cocaína, outra substância ilícita -, podendo ou não ter consumido também cannabis).  
16 Por razões de ordem prática, para além das substâncias listadas, os inquiridos podiam assinalar ter consumido uma «outra 
substância ilícita» (era dado como exemplo «heroína» e «solventes») mas não era possível discriminar qual ou quais as substâncias 
em causa. 
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Figura 2. Prevalência de consumo de substâncias ilícitas ao longo da vida: por substância (%) 

    
Base %: Qualquer substância ilícita (70 638), Cannabis (70 638), Anfetaminas/metanfetaminas (70 635), Novas Substâncias Psicoativas (70 627), 

Alucinogénios (70 627), Cocaína (70 628), Outras substâncias ilícitas (70 627) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Consumo recenteConsumo recenteConsumo recenteConsumo recente    

Analisando os consumos recentes – isto é, que tiveram lugar nos 12 meses anteriores à inquirição –, 

verificam-se as mesmas tendências e prevalências um pouco inferiores às obtidas ao longo da vida17. Não 

é muito relevante a diferença entre as prevalências ao nível da experimentação (ao longo da vida) e as do 

consumo recente (últimos 12 meses), o que muito provavelmente terá que ver com a juventude dos 

inquiridos. 

A grande maioria (83%) dos inquiridos consumiu pelo menos uma bebida alcoólica nos últimos 12 meses, 

enquanto aqueles que fumaram tabaco durante o mesmo período constituem um pouco mais de metade 

(52%) dos inquiridos. Quase um quarto dos inquiridos (24%) consumiu uma droga ilícita nos últimos 12 

meses, enquanto os que tomaram um tranquilizante ou sedativo sem prescrição médico são uma pequena 

minoria (5%) (Figura 3). 

Figura 3. Prevalência de consumo nos últimos 12 meses: álcool, tabaco, substâncias ilícitas, 

tranquilizantes/sedativos não prescritos (%) 

 
Base %: Álcool (70 612), Tabaco (70 616), Substâncias ilícitas (70 634), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (70 623) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

                                                                 

17 Tal revela que apenas uma pequena parte dos inquiridos pode ser considerada desistente, isto é, indivíduos que experimentaram 
ou consumiram substâncias psicoativas antes dos 17 anos e não no último ano. 
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Entre as substâncias ilícitas consumidas recentemente, destaca-se a cannabis (23%). Cerca de 7% dos 

inquiridos consumiram outras substâncias ilícitas que não cannabis, com destaque para as 

anfetaminas/metanfetaminas (5%) e a cocaína (4%), com prevalências muito menores. As restantes 

drogas ilícitas foram ainda menos consumidas nos 12 meses anteriores à inquirição (Figura 4).  

Figura 4. Prevalência de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses: por substância (%) 

 
Base %: Qualquer substância ilícita (70 634), Cannabis (70 624), Anfetaminas/metanfetaminas (70 628), Novas Substâncias Psicoativas (70 626), 

Alucinogénios (70 625), Cocaína (70 623), Outras substâncias ilícitas (70 625) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Consumo atualConsumo atualConsumo atualConsumo atual    

Em relação aos consumos atuais – isto é, que ocorreram nos 30 dias anteriores à inquirição – verificam-

se igualmente as tendências já identificadas. 

Assim, quase dois terços dos inquiridos (65%) tomaram pelo menos uma bebida alcoólica nos últimos 30 

dias, enquanto os inquiridos que fumaram tabaco no mesmo período não chegam a metade (43%). No 

último mês, apenas uma minoria (15%) consumiu recentemente uma droga ilícita, sendo residual a 

percentagem (3%) que consumiu tranquilizantes e sedativos sem prescrição médica (Figura 5). 

Figura 5. Prevalência de consumo nos últimos 30 dias: álcool, tabaco, substâncias ilícitas, 

tranquilizantes/sedativos não prescritos (%) 

 
Base %: Álcool (70 602), Tabaco (70 608), Substâncias ilícitas (70 633), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (70 618). Fonte: DGRDN/SICAD 
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Novamente, a cannabis destaca-se como a substância ilícita mais consumida (15%), a grande distância das 

outras. No que ao consumo atual diz respeito, 4% dos inquiridos consumiram outras drogas ilícitas que 

não cannabis, com prevalências pouco expressivas e semelhantes (entre os 2% e os 3%) (Figura 6). 

Figura 6. Prevalência de consumo de substâncias ilícitas nos 30 dias: por substância (%) 

 
Base %: Qualquer substância ilícita (70 633), Cannabis (70 621), Anfetaminas/metanfetaminas (70 627), Novas Substâncias Psicoativas (70 624), 

Alucinogénios (70 623), Cocaína (70 623), Outras substâncias ilícitas (70 621) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Prevalências de consumo: quadro regionalPrevalências de consumo: quadro regionalPrevalências de consumo: quadro regionalPrevalências de consumo: quadro regional18181818    

ExperimentaçãoExperimentaçãoExperimentaçãoExperimentação    

Analisando as prevalências de consumo ao longo da vida das substâncias psicoativas em função do local 

de residência, verifica-se que estas variam consideravelmente de região para região. Os inquiridos 

residentes no Alentejo destacam-se como os que em maior medida já experimentaram álcool e tabaco, 

enquanto os que residem no Algarve se destacam pela maior experimentação de drogas ilícitas. Os Açores 

destacam-se pelas maiores prevalências de consumo ao longo da vida de tranquilizantes/sedativos sem 

prescrição médica (quase o dobro do total nacional).  

Neste âmbito, considera-se ainda de destacar quanto aos inquiridos das várias regiões: 

• O Norte está abaixo do total nacional no que ao consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas diz 

respeito; 

• O Centro está abaixo do total nacional no que concerne a drogas ilícitas; 

• Lisboa está na mesma situação em relação ao tabaco e tranquilizantes/sedativos sem prescrição 

médica; 

•  A Madeira está abaixo do total nacional no que ao consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas 

diz respeito; 

• Os Açores estão abaixo do total nacional no consumo de álcool (Figura 7). 

 

 

                                                                 
18 Como referido anteriormente – Metodologia - , a categoria região baseia-se nos concelhos de residência reportados pelos 
inquiridos. Nos casos de ausência de informação foram consideradas as zonas das CDDN a que estes se dirigiram. Quanto ao 
continente, é considerada a organização territorial das administrações regionais de saúde. No caso das regiões autónomas, todos 
os concelhos da Madeira são incluídos nesta região e todos os dos Açores na respetiva região Açores. 
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Figura 7. Prevalência de consumo ao longo da vida: álcool, tabaco, substâncias ilícitas, 

tranquilizantes/sedativos não prescritos, por região de residência (%) 

 
Base %: Álcool/Tabaco/Substâncias ilícitas (Norte=25 608; Centro=12 747; Lisboa=22 389; Alentejo=3 130; Algarve=2 769; Madeira=1 698; Açores=2 

297), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (Norte=25 603; Centro=12 745; Lisboa=22 387; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 

296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Embora, globalmente, a experimentação de qualquer substância ilícita seja mais comum nos inquiridos 

residentes no Algarve, tal situação decorre essencialmente do consumo de cannabis. São os residentes 

no Algarve quem mais consumiu cannabis ao longo da vida, enquanto para todas as outras drogas ilícitas 

se destacam os residentes nos Açores, a uma distância considerável das outras regiões do país. 

Neste âmbito, considera-se ainda de destacar relevante quanto aos inquiridos das várias regiões: 

• O Norte está abaixo do total nacional no que ao consumo de cannabis e alucinogénios diz 

respeito; 

• O Centro está abaixo do total nacional em todas as substâncias ilícitas; 

• Lisboa está abaixo do total nacional em todas as drogas ilícitas que não cannabis;  

• O Alentejo destaca-se por um menor consumo ao longo da vida de cannabis, 

anfetaminas/metanfetaminas e cocaína;  

• A Madeira está abaixo do total nacional no que ao consumo (PLV) de cannabis diz respeito (Figura 

8). 

Figura 8. Prevalência de consumo de substâncias ilícitas ao longo da vida: por substância e região de 

residência (%) 

 
Base %: Cannabis (Norte=25 608; Centro=12 747; Lisboa=22 389; Alentejo=3 130; Algarve=2 769; Madeira=1 698; Açores=2 297), 

Anfetaminas/Metanfetaminas (Norte=25 606; Centro=12 747; Lisboa=22 388; Alentejo=3 130; Algarve=2 769; Madeira=1 698; Açores=2 297), Novas 

Substâncias Psicoativas/ Alucinogénios (Norte=25 603; Centro=12 745; Lisboa=22 387; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296), 

Cocaína (Norte=25 603; Centro=12 745; Lisboa=22 387; Alentejo=3 130; Algarve=2 769; Madeira=1 698; Açores=2 296). Fonte: DGRDN/SICAD 

Tranq./Sed. Np

Açores = 13,8

Álcool Tabaco Substâncias ilícitas Alentejo = 7,8

Alentejo = 92,7 Alentejo = 68,4 Algarve = 40,1 Centro = 7,7

Algarve = 91,1 Açores = 65,5 Açores = 34,0 Norte = 7,5

Lisboa = 89,7 Algarve = 64,4 Lisboa = 32,4 Madeira = 7,4

Centro = 89,7 Centro = 62,7 Alentejo = 30,9 Algarve = 7,4

Total Nacional = 88,4 Total Nacional = 62,0 Total Nacional = 30,7 Total Nacional = 7,3

Madeira = 86,9 Norte = 61,5 Centro = 29,6 Lisboa = 6,1

Açores = 86,5 Lisboa = 60,7 Madeira = 29,2

Norte = 86,1 Madeira = 59,5 Norte = 28,6

NSP

Anfet./Metanfet. Açores = 10,3 Alucinogénios Cocaína

Cannabis Açores = 11,4 Madeira = 5,5 Açores = 8,7 Açores = 8,0

Algarve = 39,0 Algarve = 9,0 Algarve = 5,3 Madeira = 6,5 Madeira = 5,9

Açores = 31,4 Madeira = 8,1 Alentejo = 4,9 Algarve = 5,9 Algarve = 5,6

Lisboa = 31,1 Norte = 7,1 Norte = 4,9 Alentejo = 4,8 Norte = 5,1

Total Nacional = 29,3 Total Nacional = 7,0 Total Nacional = 4,9 Total Nacional = 4,8 Total Nacional = 4,6

Alentejo = 29,0 Alentejo = 6,9 Lisboa = 4,6 Lisboa = 4,6 Alentejo = 4,3

Centro = 28,0 Centro = 6,6 Centro = 4,5 Norte = 4,6 Centro = 4,2

Norte = 27,3 Lisboa = 6,5 Centro = 4,3 Lisboa = 3,8

Madeira = 26,6
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 Consumo recenteConsumo recenteConsumo recenteConsumo recente 

As tendências identificadas para o consumo ao longo da vida aplicam-se também ao consumo recente. É 

no Alentejo que se encontra a maior percentagem de inquiridos que consumiram álcool e tabaco nos 12 

meses anteriores à inquirição, enquanto os residentes no Algarve se destacam por um maior consumo 

recente de drogas ilícitas e os residentes nos Açores por um maior consumo de tranquilizantes/sedativos 

sem prescrição médica (Figura 9). 

Figura 9. Prevalência de consumo nos últimos 12 meses: álcool, tabaco, substâncias ilícitas, 

tranquilizantes/sedativos não prescritos, por região de residência (%) 

 
Base %: Álcool (Norte=25 596; Centro=12 745; Lisboa=22 380; Alentejo=3 129; Algarve=2 767; Madeira=1 698; Açores=2 297), Tabaco (Norte=25 601; 

Centro=12 745; Lisboa=22 380; Alentejo=3 129; Algarve=2 767; Madeira=1 698; Açores=2 296), Substâncias ilícitas (Norte=25 606; Centro=12 747; 

Lisboa=22 388; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 297), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (Norte=25 602; Centro=12 

745; Lisboa=22 385; Alentejo=3 129; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Discriminando as substâncias ilícitas, verifica-se um maior consumo recente de cannabis no Algarve e das 

outras drogas ilícitas que não cannabis nos Açores (Figura 10).  

Figura 10. Prevalência de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses: por substância e região 

de residência (%) 

 
 

Base %: Cannabis (Norte=25 604; Centro=12 746; Lisboa=22 382; Alentejo=3 129; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 297), 

Anfetaminas/Metanfetaminas (Norte=25 604; Centro=12 746; Lisboa=22 385; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 297), 

Alucinogénios (Norte=25 603; Centro=12 745; Lisboa=22 386; Alentejo=3 129; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296), Novas Substâncias 

Psicoativas (Norte=25 603; Centro=12 745; Lisboa=22 386; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296), Cocaína (Norte=25 602; 

Centro=12 745; Lisboa=22 385; Alentejo=3 129; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Tranq./Sed. Np

Álcool Tabaco Açores = 10,0

Alentejo = 88,8 Alentejo = 58,7 Substâncias ilícitas Alentejo = 5,4

Algarve = 86,9 Açores = 56,4 Algarve = 31,9 Norte = 5,1

Lisboa = 85,2 Algarve = 55,4 Açores = 26,6 Centro = 5,0

Centro = 84,9 Centro = 52,5 Lisboa = 25,0 Madeira = 4,9

Total Nacional = 83,4 Total Nacional = 51,7 Total Nacional = 23,6 Total Nacional = 4,9

Norte = 80,4 Norte = 51,0 Alentejo = 22,7 Algarve = 4,3

Madeira = 80,4 Lisboa = 50,4 Centro = 22,5 Lisboa = 4,0

Açores = 80,2 Madeira = 48,8 Madeira = 22,1

Norte = 21,9

Anfet./Metanfet. Alucinogénios

Açores = 8,1 NSP Açores = 6,8 Cocaína

Cannabis Algarve = 5,9 Açores = 7,5 Madeira = 4,8 Açores = 6,6

Algarve = 31,0 Madeira = 5,5 Madeira = 4,1 Algarve = 3,9 Madeira = 4,9

Açores = 24,9 Norte = 5,0 Alentejo = 3,5 Alentejo = 3,5 Algarve = 4,1

Lisboa = 24,1 Alentejo = 4,9 Norte = 3,4 Norte = 3,4 Norte = 4,1

Total Nacional = 22,6 Total Nacional = 4,9 Total Nacional = 3,3 Total Nacional = 3,4 Total Nacional = 3,6

Centro = 21,5 Lisboa = 4,6 Algarve = 3,0 Lisboa = 3,1 Centro = 3,3

Alentejo = 21,5 Centro = 4,5 Centro = 3,0 Centro = 3,0 Alentejo = 3,2

Norte = 21,1 Lisboa = 2,7 Lisboa = 2,9

Madeira = 20,4
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Consumo atualConsumo atualConsumo atualConsumo atual    

Novamente, é no Alentejo que se encontra um maior consumo atual de álcool e tabaco, enquanto o 

Algarve apresenta a maior percentagem de inquiridos que consumiram drogas ilícitas nos 30 dias 

anteriores à inquirição. Os Açores destacam-se no consumo recente de tranquilizantes/sedativos sem 

prescrição médica (mais do dobro do total nacional) (Figura 11). 

Figura 11. Prevalência de consumo nos últimos 30 dias: álcool, tabaco, substâncias ilícitas, 

tranquilizantes/sedativos não prescritos, por região de residência (%) 

 
Base %: Álcool (Norte=25 592; Centro=12 745; Lisboa=22 376; Alentejo=3 129; Algarve=2 765; Madeira=1 698; Açores=2 297), Tabaco (Norte=25 597; 

Centro=12 745; Lisboa=22 377; Alentejo=3 129; Algarve=2 766; Madeira=1 698; Açores=2 296), Substâncias ilícitas (Norte=25 605; Centro=12 747; 

Lisboa=22 388; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 297), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (Norte=25 600; Centro=12 

745; Lisboa=22 382; Alentejo=3 129; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Tendo em conta o consumo atual, o Algarve volta a destacar-se no consumo de cannabis e os Açores no 

consumo de outras drogas ilícitas que não cannabis (novamente com prevalências de consumo recente 

duas vezes superiores ao total nacional) (Figura 12). 

Figura 12. Prevalência de consumo de substâncias ilícitas nos 30 dias: por substância e região de residência 
(%) 

 
Base %: Cannabis (Norte=25 603; Centro=12 746; Lisboa=22 381; Alentejo=3 129; Algarve=2 767; Madeira=1 698; Açores=2 297), 

Anfetaminas/Metanfetaminas (Norte=25 604; Centro=12 746; Lisboa=22 384; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 297), 

Alucinogénios (Norte=25 602; Centro=12 745; Lisboa=22 385; Alentejo=3 129; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296), Novas Substâncias 

Psicoativas (Norte=25 601; Centro=12 745; Lisboa=22 386; Alentejo=3 130; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296), Cocaína (Norte=25 602; 

Centro=12 745; Lisboa=22 385; Alentejo=3 129; Algarve=2 768; Madeira=1 698; Açores=2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Tranq./Sed. Np

Álcool Tabaco Açores = 6,7

Alentejo = 73,3 Alentejo = 49,4 Substâncias ilícitas Alentejo = 3,4

Algarve = 70,2 Açores = 47,8 Algarve = 22,1 Madeira = 3,2

Centro = 68,0 Algarve = 47,1 Açores = 18,5 Norte = 3,2

Lisboa = 66,2 Centro = 43,3 Lisboa = 15,7 Centro = 2,9

Total Nacional = 64,6 Total Nacional = 43,0 Total Nacional = 15,2 Total Nacional =2,9

Norte = 61,1 Norte = 42,7 Alentejo = 14,7 Algarve = 2,5

Açores = 59,9 Lisboa = 41,5 Centro = 14,4 Lisboa = 2,2

Madeira = 51,6 Madeira = 37,9 Norte = 14,4

Madeira = 13,5

Anfet./Metanfet. Alucinogénios Cocaína

Açores = 5,7 NSP Açores = 4,9 Açores = 5,1

Cannabis Alentejo = 3,4 Açores = 5,4 Madeira = 2,9 Madeira = 3,1

Algarve = 21,8 Madeira = 3,4 Madeira = 2,7 Alentejo = 2,6 Norte = 2,7

Açores = 17,0 Algarve = 3,2 Alentejo = 2,3 Norte = 2,4 Algarve = 2,3

Lisboa = 15,2 Norte = 3,2 Norte = 2,3 Algarve = 2,3 Alentejo = 2,3

Total Nacional = 14,6 Total Nacional = 3,0 Total Nacional = 2,1 Total Nacional = 2,2 Total Nacional = 2,3

Norte = 13,9 Centro = 2,8 Centro = 1,9 Centro = 2,1 Centro = 2,1

Alentejo = 13,9 Lisboa = 2,6 Algarve = 1,7 Lisboa = 1,8 Lisboa = 1,7

Centro = 13,7 Lisboa = 1,6

Madeira = 12,4
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SínteseSínteseSínteseSíntese  

Para além das já referidas grandes tendências, pelas questões que levantam, três constatações merecem 

ser destacadas. 

Em primeiro lugar, não deixa de causar surpresa a prevalência de consumo recente e atual de NSP (novas 

substâncias psicoativas) – com prevalências próximas de substâncias estabelecidas há mais tempo19, 

como a cocaína ou os alucinogénios –, dado que estudos recentes20 indiciavam que, com a publicação de 

legislação própria e o encerramento das smartshops, o consumo deste tipo de substâncias se tivesse 

tornado irrelevante ou praticamente inexistente. O que não se verifica. Importaria, pois, saber mais sobre 

este fenómeno: de que substâncias se está a falar bem como foram adquiridas. 

Finalmente, realçam-se as grandes diferenças regionais que se verificam no consumo de substâncias 

psicoativas, nomeadamente no que às drogas ilícitas e aos tranquilizantes/sedativos sem prescrição 

médica diz respeito. O Algarve destaca-se como a região de maior consumo de cannabis e os Açores no 

consumo de outras drogas ilícitas que não cannabis, bem como de tranquilizantes/sedativos sem 

prescrição médica. 

Frequência de consuFrequência de consuFrequência de consuFrequência de consumo: quadro nacionalmo: quadro nacionalmo: quadro nacionalmo: quadro nacional    

Como referido anteriormente, o questionário inquiria os jovens acerca da frequência (número de 

ocasiões21) de consumo nos três períodos temporais para as diferentes substâncias psicoativas. De uma 

forma geral, a frequência de consumo reveste-se de grande utilidade, na medida em que se trata de 

informação vital para compreender os consumos, ao pô-los em perspetiva. 

No que se refere ao presente estudo, o que as frequências de consumo recente e atual revelam é que, de 

uma forma geral, os consumos, embora possam ser considerados elevados e preocupantes se vistos pelo 

prisma da prevalência, são tendencialmente ocasionais, pouco frequentes e não intensivos. 

Ocasiões de consumo nos últimos 12 mesesOcasiões de consumo nos últimos 12 mesesOcasiões de consumo nos últimos 12 mesesOcasiões de consumo nos últimos 12 meses    

Em todas as substâncias psicoativas, com exceção dos tranquilizantes e sedativos sem prescrição médica, 

as duas frequências de consumo mais expressivas são as duas dos extremos (1 a 2 vezes, por um lado, e 

40 ou mais vezes, por outro). Quer isto dizer que, grosso modo, os consumidores são sobretudo 

experimentais ou assíduos. No entanto, o padrão de consumo varia consideravelmente em função da 

substância. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
19 Nesta comparação deve-se, contudo, ter em conta que a categoria NSP engloba substâncias que imitam cada uma das restantes 
substâncias ilícitas, sendo, portanto, mais abrangente. Uma vez que se trata de uma categoria que não é detalhada, não é possível 
determinar quais as substâncias em concreto consumidas pelos jovens. 
20 Merece destaque o estudo realizado sobre o fenómeno das NSP entre a população do Campus Universitário de Lisboa, no qual se 
constatou ter havido uma grande descida no consumo recente destas substâncias 1 ano após a publicação do Decreto-lei nº 54/2013 
de 17 de abril. Com efeito, naquele estudo não há evidência de consumo atual de NSP, ao contrário dos universitários residentes 
em Lisboa, inquiridos no âmbito do DDN (Ribeiro et al.; 2014, disponível em 
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/150/Sinopse_NSP_2013_
2014.pdf). 
21 Segundo a escala: Nenhuma, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, 40 ou mais. 
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Em relação ao álcool, os consumidores distribuem-se de forma mais ou menos equilibrada pelas 

diferentes categorias de frequência. Ainda assim, constata-se que metade dos consumidores tomou 

bebidas alcoólicas em menos de 10 ocasiões nos últimos 12 meses. A percentagem de consumidores que 

nesse período consumiu bebidas alcoólicas em 1 ou 2 e 40 ou mais ocasiões é a mesma: 20% (Figura 13). 

Figura 13. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses (total de inquiridos e consumidores 

de álcool neste período) (%) 

                                                                                                                    TotalTotalTotalTotal        
    

    

Base %: Total de inquiridos (70 612), Consumidores de álcool nos últimos 12 meses (55 932) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

O tabaco é a substância que apresenta a maior percentagem de consumidores mais frequentes: dos 

consumidores, 42% fumaram tabaco em 40 ou mais ocasiões nos últimos 12 meses, enquanto aqueles 

que fumaram tabaco em 1 a 2 ocasiões no mesmo período constituem 19% dos consumidores (Figura 14). 

Figura 14. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses (total de inquiridos e consumidores 

de tabaco neste período) (%) 

        TotalTotalTotalTotal        

    

    

Base %: Total de inquiridos (70 616), Consumidores de tabaco nos últimos 12 meses (35 861) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

Consumidores 

20,0

16,0

13,518,4
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20,4

1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40+

Consumidores 

1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40+

Nenhuma 

18,6

10,5

8,3
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* S/Inf. 
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29% dos consumidores de cannabis consumiram-na em 1 a 2 ocasiões no último ano, enquanto 26% 

consumiram-na em 40 ou mais ocasiões. No entanto, pode considerar-se que o consumo de cannabis é 

mais ocasional do que frequente, dado que nos últimos 12 meses anteriores à inquirição 43% dos 

consumidores fizeram-no apenas em 5 ou menos ocasiões (Figura 15). 

Figura 15. Nº de ocasiões de consumo de cannabis nos últimos 12 meses (total de inquiridos e 

consumidores de cannabis neste período) (%) 

TotalTotalTotalTotal        

    

    

Base %: Total de inquiridos (70 624), Consumidores de cannabis nos últimos 12 meses (15 118) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Pode dizer-se que o consumo de anfetaminas/metanfetaminas é sobretudo ocasional. 49% dos 

consumidores tomaram anfetaminas/metanfetaminas em 5 ou menos ocasiões no último ano. Ainda 

assim, 17% consumiram anfetaminas/metanfetaminas em 40 ou mais ocasiões no mesmo período (Figura 

16). 

Figura 16. Nº de ocasiões de consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses (total de 

inquiridos e consumidores de anfetaminas/metanfetaminas neste período) (%) 

            TotalTotalTotalTotal        

    

    

Base %: Total de inquiridos (70 628), Consumidores de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses (3 229) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

Consumidores 

1 a 2 3 a 5 6 a 9 10 a 19 20 a 39 40+
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13,0

8,6
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6 a 9= 2,1 

10 a 19=2,8 
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Tal como acontece com a cannabis, os consumidores de NSP dividem-se sobretudo entre os mais 

frequentes (25%) e os mais ocasionais (24%). Mais uma vez, merece destaque que 37% dos consumidores 

de NSP tenham consumido estas substâncias em 20 ou mais ocasiões no último ano (Figura 17). 

Figura 17. Nº de ocasiões de consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses (total de 

inquiridos e consumidores de novas substâncias psicoativas neste período) (%) 

TotalTotalTotalTotal        

    

Base %: Total de inquiridos (70 626), Consumidores de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses (1 850) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Em relação aos alucinogénios, verifica-se que o consumo é sobretudo ocasional: 43% dos consumidores 

tomaram alucinogénios em 5 ou menos ocasiões no último ano. Ainda assim, 22% fizeram-no em 40 ou 

mais ocasiões (Figura 18). 

Figura 18. Nº de ocasiões de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses (total de inquiridos e 

consumidores de alucinogénios neste período) (%) 

                TotalTotalTotalTotal        

    

    

Base %: Total de inquiridos (70 625), Consumidores de alucinogénios nos últimos 12 meses (2 189) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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O mesmo pode ser dito acerca da cocaína: 39% dos consumidores tomaram esta substância em 5 ou 

menos ocasiões no último ano, enquanto aqueles que o fizeram em 40 ou mais ocasiões no mesmo 

período perfazem 23% (Figura 19). 

Figura 19. Nº de ocasiões de consumo de cocaína nos últimos 12 meses (total de inquiridos e 

consumidores de cocaína neste período) (%) 

                            TotalTotalTotalTotal        

    

Base %: Total de inquiridos (70 623), Consumidores de cocaína nos últimos 12 meses (2 198) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

O consumo de tranquilizantes e sedativos sem prescrição médica é, de todos, o mais ocasional: 56% dos 

consumidores fizeram-no em 5 ou menos ocasiões no último ano, enquanto 15% consumiram em 40 ou 

mais ocasiões (Figura 20). 

Figura 20. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses 

(total de inquiridos e consumidores de tranquilizantes/sedativos não prescritos neste período) (%) 

                TotalTotalTotalTotal        

    

Base %: Total de inquiridos (70 623), Consumidores de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses (3 170) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Ocasiões de consumo nos últimos 30 diasOcasiões de consumo nos últimos 30 diasOcasiões de consumo nos últimos 30 diasOcasiões de consumo nos últimos 30 dias    

A tabela seguinte, relativa à frequência de consumo atual22, revela que o tabaco e o álcool são as 

substâncias de consumo mais frequente entre os inquiridos. No entanto, considerando apenas os 

consumidores das diferentes substâncias, verifica-se que o tabaco é a substância de consumo mais 

frequente e o álcool a substância de consumo mais ocasional. De facto, 47% dos consumidores fumaram 

tabaco em 20 ou mais ocasiões nos 30 dias anteriores à inquirição, enquanto os consumidores que 

durante o mesmo período tomaram bebidas alcoólicas no mesmo número de ocasiões são apenas 14%. 

É de referir também que, entre os consumidores das referidas substâncias, o consumo de NSP, 

alucinogénios e cocaína é mais frequente do que o consumo de cannabis, anfetaminas/metanfetaminas 

e tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (Tabela 2). 

Tabela 1. 20 ou mais ocasiões de consumo nos últimos 30 dias, por substância psicoativa (total de 

inquiridos e consumidores de cada substância neste período) (%) 

 
Fonte: DGRDN/SICAD 

  

                                                                 

22 Usou-se o indicador proposto pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) de 20 ou mais ocasiões nos 
últimos 30 dias, que corresponde ao consumo diário ou quase diário.  

Tota l Consumidores

% %

Álcool 6 562 9,3 14,4

Tabaco 14 244 20,2 47,0

Cannabis 3 062 4,4 29,6

Tranqui l i zantes /Sedativos  np 548 0,8 26,6

Anfetaminas /Metanfetaminas 565 0,8 26,4

Novas  Substâncias  Ps icoati vas 504 0,7 34,6

Alucinogénios 537 0,7 33,9

Coca ína 532 0,7 32,5

Nº
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Frequência de consumo: quadro regionalFrequência de consumo: quadro regionalFrequência de consumo: quadro regionalFrequência de consumo: quadro regional    

OcasiõOcasiõOcasiõOcasiões de consumo nos últimos 12 meseses de consumo nos últimos 12 meseses de consumo nos últimos 12 meseses de consumo nos últimos 12 meses    

Tendo e consideração a frequência de consumo (em número de ocasiões), verifica-se que os residentes 

no Alentejo se destacam como aqueles que, nos 12 meses anteriores à inquirição, mais beberam com 

maior frequência (40 ou mais ocasiões), enquanto os residentes na Madeira se destacam com um 

consumo menos frequente. Tal é válido para os inquiridos e considerando apenas os consumidores de 

álcool no mesmo período (Figuras 21 e 22). 

Figura 21. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, por região (%) 

 

Base %: Norte (25 596), Centro (12 745), Lisboa (22 380), Alentejo (3 129), Algarve (2 767), Madeira (1 698), Açores (2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Figura 22. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, por região (entre os consumidores 

de álcool neste período (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Norte (19 431), Centro (10 299), Lisboa (18 264), Alentejo (2 642), Algarve (2 303), Madeira (1 288), Açores (1 705) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Se em termos de prevalências de consumo recente de tabaco eram os residentes do Alentejo que se 

destacavam, tendo em conta a frequência de consumo (em número de ocasiões) verifica-se que, seja no 

total de inquiridos, seja entre os consumidores neste período, a maior percentagem de consumo mais 

frequente (40 ocasiões ou mais) encontra-se no Algarve e a menor na região da Madeira (Figura 23). Entre 

os consumidores recentes de tabaco, 45% dos residentes no Algarve consumiram em 40 ou mais ocasiões 

nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, ¼ dos consumidores de tabaco residentes na Madeira 

consumiram apenas em 1ou 2 ocasiões no mesmo período (Figura 24). 

Figura 23. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, por região (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Norte (25 601), Centro (12 745), Lisboa (22 380), Alentejo (3 129), Algarve (2 767), Madeira (1 698), Açores (2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Figura 24. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, por região (entre os consumidores 

de tabaco neste período) (%) 

 
Base %: Norte (12 813), Centro (6 577), Lisboa (11 099), Alentejo (1 800), Algarve (1 510), Madeira (803), Açores (1 259) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a frequência de consumo recente de cannabis, verifica-se que, no total de inquiridos, o 

consumo mais frequente (20 ou mais ocasiões de consumo) predomina entre os jovens inquiridos das 

regiões autónomas (Figura 25).  

Por sua vez, entre os consumidores recentes desta substância, é mais comum no Algarve e menos no 

Alentejo. 30% dos consumidores recentes do Algarve consumiram em 40 ou mais ocasiões nos 12 meses 

anteriores à inquirição. Por seu lado, 31% dos consumidores de cannabis residentes na região Centro 

consumiram apenas em 1ou 2 ocasiões no mesmo período (Figura 26).  

Figura 25. Nº de ocasiões de consumo de cannabis nos últimos 12 meses, por região* (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uma vez que a prevalência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses é inferior a 25% a nível nacional, de forma a permitir uma melhor 

visualização dos resultados houve a necessidade de considerar uma escala de 0% a 35% no gráfico e de proceder a uma agregação das categorias de 

número de ocasiões de consumo.  

Base %: Norte (25 604), Centro (12 746), Lisboa (22 382), Alentejo (3 129), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Figura 26. Nº de ocasiões de consumo de cannabis nos últimos 12 meses, por região (entre os 

consumidores de cannabis neste período) (%) 

 
Base %: Norte (5 100), Centro (2 604), Lisboa (5 116), Alentejo (625), Algarve (826), Madeira (317), Açores (530) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a frequência de consumo recente (em número de ocasiões), verifica-se que, no total de 

inquiridos, a maior percentagem de consumidores mais frequentes (20 ocasiões ou mais) de 

anfetaminas/metanfetaminas encontra-se nos Açores (Figura 27).  

Figura 27. Nº de ocasiões de consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses, por região 

de residência* (%) 

 

 

 

 

 

 

    

    

*Uma vez que a prevalência de consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses é inferior a 5% a nível nacional, de forma a permitir 

uma melhor visualização dos resultados houve a necessidade de considerar uma escala de 0% a 10% no gráfico e de proceder a uma agregação das 

categorias de número de ocasiões de consumo.  

Base %: Norte (25 604), Centro (12 746), Lisboa (22 385), Alentejo (3 130), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores recentes de anfetaminas/metanfetaminas, 22% dos residentes no Alentejo 

consumiram em 40 ou mais ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, 42% dos 

consumidores de anfetaminas/metanfetaminas residentes no Algarve consumiram apenas em 1 ou 2 

ocasiões no mesmo período (Figura 28). 

Figura 28. Nº de ocasiões de consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses, por região 

de residência (entre os consumidores de anfetaminas/metanfetaminas neste período) (%) 

 

Base %: Norte (1 181), Centro (537), Lisboa (972), Alentejo (141), Algarve (151), Madeira (82), Açores (165) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a frequência de consumo recente (em número de ocasiões), verifica-se que, no total de 

inquiridos, a maior percentagem de consumidores mais frequentes (20 ocasiões ou mais) de NSP 

encontra-se nos Açores (Figura 29).  

Figura 29. Nº de ocasiões de consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses, por região 

de residência* (%) 

    

    

    

    

 

 

*Uma vez que a prevalência de consumo de NSP nos últimos 12 meses é inferior a 4% a nível nacional, de forma a permitir uma melhor visualização 

dos resultados houve a necessidade de considerar uma escala de 0% a 10% no gráfico e de proceder a uma agregação das categorias de número de 

ocasiões de consumo.  

Base %: Norte (25 603), Centro (12 745), Lisboa (22 386), Alentejo (3 130), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores recentes de NSP, 31% dos residentes no Alentejo consumiram em 40 ou mais 

ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, 33% dos consumidores de NSP residentes no 

Algarve consumiram apenas em 1ou 2 ocasiões no mesmo período (Figura 30). 

Figura 30. Nº de ocasiões de consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses, por região 

de residência (entre os consumidores de novas substâncias psicoativas neste período) (%) 

 

Base %: Norte (711), Centro (305), Lisboa (489), Alentejo (94), Algarve (60), Madeira (50), Açores (141) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a frequência de consumo recente (em número de ocasiões) verifica-se que, no total de 

inquiridos, a maior percentagem de consumidores mais frequentes (20 ocasiões ou mais) de alucinogénios 

encontra-se nos Açores (Figura 31).  

Figura 31. Nº de ocasiões de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses, por região de residência* 
(%) 

    

    

    

    

 

 

*Uma vez que a prevalência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses é inferior a 4% a nível nacional, de forma a permitir uma melhor 

visualização dos resultados houve a necessidade de considerar uma escala de 0% a 10% no gráfico e de proceder a uma agregação das categorias de 

número de ocasiões de consumo.  

Base %: Norte (25 603), Centro (12 745), Lisboa (22 386), Alentejo (3 129), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores recentes de alucinogénios, 29% dos residentes no Alentejo consumiram em 40 ou 

mais ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, 44% dos consumidores de alucinogénios 

residentes no Algarve consumiram apenas em 1ou 2 ocasiões no mesmo período (Figura 32). 

Figura 32. Nº de ocasiões de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses, por região de residência 

(entre os consumidores de alucinogénios neste período) (%) 

 

Base %: Norte (778), Centro (343), Lisboa (655), Alentejo (101), Algarve (98), Madeira (73), Açores (141) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a frequência de consumo recente (em número de ocasiões nos 12 meses anteriores à 

inquirição) verifica-se que, no total de inquiridos, a maior percentagem de consumidores mais frequentes 

(20 ocasiões ou mais) de cocaína encontra-se nos Açores (Figura 33).  

Figura 33. Nº de ocasiões de consumo de cocaína nos últimos 12 meses, por região de residência (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

*Uma vez que a prevalência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses é inferior a 4% a nível nacional, de forma a permitir uma melhor visualização 

dos resultados houve a necessidade de considerar uma escala de 0% a 10% no gráfico e de proceder a uma agregação das categorias de número de 

ocasiões de consumo.  

Base %: Norte (25 602), Centro (12 745), Lisboa (22 385), Alentejo (3 129), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores recentes de cocaína, 29% dos residentes no Alentejo consumiram em 40 ou mais 

ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, 39% dos consumidores de cocaína residentes 

na Madeira consumiram apenas em 1ou 2 ocasiões no mesmo período (Figura 34). 

Figura 34. Nº de ocasiões de consumo de cocaína nos últimos 12 meses, por região de residência (entre 

os consumidores de cocaína neste período) (%) 

 
Base %: Norte (903), Centro (365), Lisboa (553), Alentejo (86), Algarve (96), Madeira (67), Açores (128) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a frequência de consumo recente (em número de ocasiões nos 12 meses anteriores à 

inquirição) verifica-se que a maior percentagem de consumidores mais frequentes (20 ocasiões ou mais) 

de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica encontra-se nos Açores (Figura 35).  

Figura 35. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

por região de residência (%) 

    

    

    

    

    
*Uma vez que a prevalência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses é inferior a 5% a nível nacional, de forma a 

permitir uma melhor visualização dos resultados houve a necessidade de considerar uma escala de 0% a 10% no gráfico e de proceder a uma agregação 

das categorias de número de ocasiões de consumo.  

Base %: Norte (25 602), Centro (12 745), Lisboa (22 385), Alentejo (3 129), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 296) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores recentes de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica, 16% dos residentes 

na região Norte consumiram em 40 ou mais ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, 

44% dos consumidores de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica residentes no Algarve e na 

região de Lisboa consumiram apenas em 1ou 2 ocasiões no mesmo período (Figura 36). 

Figura 36. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

por região de residência (entre os consumidores de tranquilizantes/sedativos não prescritos neste 

período) (%) 

 
Base %: Norte (1 198), Centro (587), Lisboa (840), Alentejo (155), Algarve (107), Madeira (74), Açores (209) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

N
en

h
u

m
a 

= 
94

,9
 

N
en

h
u

m
a 

= 
95

,0
 

N
en

h
u

m
a 

= 
96

,0
 

N
en

h
u

m
a 

= 
94

,6
 

N
en

h
u

m
a 

= 
95

,7
 

N
en

h
u

m
a 

= 
95

,1
 

N
en

h
u

m
a 

= 
90

,0
 



 Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

33 

Ocasiões de consumo nosOcasiões de consumo nosOcasiões de consumo nosOcasiões de consumo nos    últimos 30 diasúltimos 30 diasúltimos 30 diasúltimos 30 dias    

Considerando a frequência de consumo diário ou quase diário (20 ou mais ocasiões nos 30 dias anteriores 

à inquirição), verifica-se que, no total de inquiridos, a região dos Açores se destaca por nesta ser mais 

comum o consumo diário/quase diário de cada substância ilícita, com exceção da cannabis, e de 

tranquilizantes/sedativos sem receita médica. Por seu turno, o consumo diário/quase diário de álcool é 

mais prevalente no Alentejo e o de tabaco e de cannabis no Algarve.  

No quadro dos consumidores de cada uma das substâncias o cenário difere um pouco. Assim, se, no caso 

do álcool, do tabaco e das anfetaminas/metanfetaminas são também, respetivamente, os consumidores 

do Alentejo, Algarve e Açores que, em maior medida, consomem com esta frequência, quanto às outras 

substâncias há distinções a apontar. Em particular, a par dos Açores, a prevalência de consumo 

diário/quase diário de NSP e de tranquilizantes/sedativos sem receita médica é mais elevada também no 

Alentejo. Por sua vez, entre os consumidores de alucinogénios esta prevalência é mais elevada no Norte 

e, entre os consumidores de cocaína, no Alentejo. 

Por outro lado, entre os consumidores atuais de cada substância, os residentes na Madeira destacam-se 

por um menor consumo diário ou quase diário de álcool, anfetaminas/metanfetaminas, NSP, 

alucinogénios e cocaína, enquanto os dos Açores se destacam pela positiva no tabaco. O Alentejo 

apresenta a menor percentagem de consumidores com consumos atuais muito frequentes de cannabis e 

o Algarve tem a menor percentagem do consumo diário ou quase diário de tranquilizantes/sedativos sem 

receita médica, entre os consumidores (Tabela 2). 

Tabela 2. 20 ou mais ocasiões de consumo nos últimos 30 dias, por substância psicoativa (total de 

inquiridos e consumidores de cada substância neste período, por região de residência) (%) 

 
Base %: Álcool – Total (Norte (25 592), Centro (12 745), Lisboa (22 376), Alentejo (3 129), Algarve (2 765), Madeira (1 698), Açores (2 297), Álcool – Consumidores (Norte (15 

638), Centro (8 671), Lisboa (14 817), Alentejo (2 294), Algarve (1 941), Madeira (877), Açores (1 376), Tabaco – Total (Norte (25 597), Centro (12 745), Lisboa (22 377), Alentejo 

(3 129), Algarve (2 766), Madeira (1 698), Açores (2 296), Tabaco – Consumidores (Norte (10 930), Centro (5 521), Lisboa (9 294), Alentejo (1 547), Algarve (1 302), Madeira 

(643), Açores (1 098), Cannabis – Total (Norte (25 603), Centro (12 746), Lisboa (22 381), Alentejo (3 129), Algarve (2 767), Madeira (1 698), Açores (2 297), Cannabis – 

Consumidores (Norte (3 549), Centro (1 752), Lisboa (3 393), Alentejo (435), Algarve (602), Madeira (211), Açores (391), Tranquilizantes/sedativos não prescritos – Total (Norte 

(25 600), Centro (12 745), Lisboa (22 382), Alentejo (3 129), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 296), Tranquilizantes/sedativos não prescritos – Consumidores (Norte 

(810), Centro (366), Lisboa (500), Alentejo (106), Algarve (70), Madeira (55), Açores (154), Anfetaminas/metanfetaminas – Total (Norte (25 604), Centro (12 746), Lisboa (22 

384), Alentejo (3 130), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 297), Anfetaminas/metanfetaminas – Consumidores (Norte (818), Centro (356), Lisboa (585), Alentejo (105), 

Algarve (89), Madeira (58), Açores (131), Novas substâncias psicoativas – Total (Norte (25 601), Centro (12 745), Lisboa (22 386), Alentejo (3 130), Algarve (2 768), Madeira (1 

698), Açores (2 296), Novas substâncias psicoativas – Consumidores (Norte (578), Centro (243), Lisboa (348), Alentejo (73), Algarve (47), Madeira (45), Açores (123), 

Alucinogénios – Total (Norte (25 602), Centro (12 745), Lisboa (22 385), Alentejo (3 129), Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 296), Alucinogénios – Consumidores (Norte 

(612), Centro (262), Lisboa (404), Alentejo (81), Algarve (63), Madeira (50), Açores (113), Cocaína – Total (Norte (25 602), Centro (12 745), Lisboa (22 385), Alentejo (3 129), 

Algarve (2 768), Madeira (1 698), Açores (2 296), Cocaína – Consumidores (Norte (689), Centro (271), Lisboa (370), Alentejo (73), Algarve (63), Madeira (52), Açores (116) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

  

T o tal C o ns. T o ta l C o ns. T o ta l C o ns. T o tal C o ns. T o ta l C o ns. T o ta l C o ns. T o tal C o ns.

Álcool 8,4 13,8 10,4 15,2 9,4 14,3 12,2 16,7 10,7 15,3 4,9 9,5 8,8 14,6

Tabaco 19,4 45,6 19,9 45,9 20,7 49,9 22,3 45,1 23,8 50,6 16,5 43,5 19,9 41,7

Cannabis 4,1 30,1 3,9 28,8 4,5 29,7 3,5 25,5 6,6 30,6 4,0 31,8 5,3 30,9

Tranqui l izantes/Sedativos  np 0,9 26,8 0,8 26,0 0,6 26,4 1,0 28,3 0,5 21,4 0,9 27,3 1,9 28,5

Anfetaminas /Metanfetaminas 0,9 27,2 0,7 25,6 0,6 24,8 0,9 27,6 0,8 25,8 0,8 22,4 1,8 31,3

Novas Subs tâncias  Ps i coativas 0,8 35,8 0,6 35,4 0,5 33,9 0,9 37,0 0,6 36,1 0,8 28,9 1,6 29,2

Alucinogénios 0,8 35,3 0,7 32,4 0,6 33,2 0,9 34,6 0,8 33,3 0,8 30,0 1,6 33,6

Cocaína 0,8 32,4 0,7 31,8 0,6 34,6 1,0 41,1 0,8 34,9 0,8 25,0 1,7 31,9

Algarve Madeira AçoresNorte Centro Lisboa Alentejo
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Padrões de consumo de nocividade acrescida: quadro nacionalPadrões de consumo de nocividade acrescida: quadro nacionalPadrões de consumo de nocividade acrescida: quadro nacionalPadrões de consumo de nocividade acrescida: quadro nacional    

O questionário incluía questões acerca de padrões de consumo de nocividade acrescida: consumo 

“binge”, embriaguez ligeira e severa e policonsumo de substâncias psicoativas.  

À semelhança das prevalências de consumo em geral, as prevalências de consumo “binge”23, embriaguez 

ligeira24 e severa25 foram, neste estudo, obtidas a partir das respostas dos inquiridos quanto ao nº de 

ocasiões26 em que lhes aconteceu cada uma destas situações nos 12 meses anteriores ao inquérito. 

Por sua vez, como indicador do policonsumo, os inquiridos foram diretamente questionados sobre a 

experiência de associação de mais do que uma substância lícita ou ilícita na mesma ocasião, no mesmo 

período temporal. 

Globalmente, verifica-se que nos últimos 12 meses anteriores à inquirição a embriaguez ligeira é, de todos 

os comportamentos, o mais prevalente, seguindo-se de perto o consumo “binge”, enquanto a embriaguez 

severa e o policonsumo são bastante menos expressivos. 

Consumo “binge”Consumo “binge”Consumo “binge”Consumo “binge”        

47% dos inquiridos beberam de forma “binge”27 nos 12 meses anteriores à inquirição, o que corresponde 

a 57% dos consumidores de bebidas alcoólicas neste período. No entanto, este consumo é muito mais 

ocasional do que frequente: a grande maioria (74%) dos inquiridos que consumiu uma bebida alcoólica 

nos últimos 12 meses, durante esse período, ou não bebeu de forma “binge” ou fê-lo em menos de 6 

ocasiões (Figura 37). 

Figura 37. Nº de ocasiões de consumo “binge” nos últimos 12 meses (total de inquiridos e consumidores 

de álcool neste período) (%) 

                                                            TotalTotalTotalTotal        

    

    

Base %: Total de inquiridos (70 578), Consumidores de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses (58 844) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

                                                                 
23 Descrito no questionário como Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma 
ocasião. 
24 Descrito no questionário como Ficar “alegre” por efeito do álcool. 
25 Descrito no questionário como Ficar embriagado/a (cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu 
depois) 
26 Mesma escala que a já mencionada para o consumo de substâncias psicoativas.  
27 6 (sexo masculino) / 5 (sexo feminino) ou mais copos de uma bebida alcoólica na mesma ocasião. 
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EmbriEmbriEmbriEmbriaguez ligeiraaguez ligeiraaguez ligeiraaguez ligeira    

Quase dois terços dos inquiridos (63%) beberam até ficarem “alegres” nos 12 meses anteriores à 

inquirição, o que corresponde a 76% dos consumidores de bebidas alcoólicas neste período. Nesse 

sentido, pode dizer-se que a embriaguez ligeira parece ser uma prática generalizada. No entanto, embora 

menos do que o consumo “binge”, a ocorrência da embriaguez ligeira é também mais ocasional do que 

frequente: dois terços (66%) daqueles que consumiram uma bebida alcoólica nos últimos 12 meses, 

durante esse período, ou não se embriagaram de forma ligeira ou fizeram-no em menos de 6 ocasiões 

(Figura 38). 

Figura 38. Nº de ocasiões de embriaguez ligeira nos últimos 12 meses (total de inquiridos e consumidores 

de álcool neste período) (%) 

                                TotalTotalTotalTotal        
    

    

 

Base %: Total de inquiridos (70 580), Consumidores de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses (58 846) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Embriaguez severaEmbriaguez severaEmbriaguez severaEmbriaguez severa    

Entre os inquiridos, a embriaguez severa não parece ser de todo uma prática generalizada. 30% declaram 

ter bebido até um estado de embriaguez severa28 nos 12 meses anteriores à inquirição, o que corresponde 

a 36% dos consumidores de bebidas alcoólicas neste período. Como seria de esperar, é uma prática 

predominantemente não frequente: 90% daqueles que consumiram uma bebida alcoólica nos últimos 12 

meses, nesse período, ou não se embriagaram de forma severa ou fizeram-no em menos de 6 ocasiões 

(Figura 39).  

Figura 39. Nº de ocasiões de embriaguez severa nos últimos 12 meses (total de inquiridos e consumidores 

de álcool neste período) (%) 

                                TotalTotalTotalTotal        

    

    

Base %: Total de inquiridos (70 578), Consumidores de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses (58 844) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

PoliconsumoPoliconsumoPoliconsumoPoliconsumo    

21% dos inquiridos consumiram mais do que uma substância psicoativa na mesma ocasião nos 12 meses 

anteriores à inquirição, destacando-se, num conjunto de 5 tipos de associações possíveis, o álcool em 

associação com bebidas energéticas e o álcool em associação com derivados de cannabis (ambas com 

10%) (Figura 40). 

Figura 40. Tipos de associações de substâncias psicoativas na mesma ocasião nos últimos 12 meses (%) 

 
Base %: Álcool e bebidas energéticas (70 593), Álcool e derivados de cannabis (70 619), Misturas de derivados de cannabis (70 617), Álcool, cocaína e 

derivados de cannabis (70 629), Álcool, derivados de cannabis e Novas Substâncias Psicoativas (70 631) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

                                                                 
28 A cambalear, com dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois. 
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Padrões de consumo de nocividade acrescida: quadro regionalPadrões de consumo de nocividade acrescida: quadro regionalPadrões de consumo de nocividade acrescida: quadro regionalPadrões de consumo de nocividade acrescida: quadro regional    

Consumo “binge”Consumo “binge”Consumo “binge”Consumo “binge”    

A prática de consumo “binge” nos 12 meses antes do inquérito é mais comum no Alentejo e menos na 

Madeira. Tendo em consideração a frequência de consumo “binge” (em número de ocasiões) por local de 

residência, verifica-se que é no Alentejo que se encontra a maior percentagem de inquiridos que 

declararam esta prática em 40 ocasiões ou mais nos 12 meses anteriores à inquirição, enquanto a Madeira 

se destaca pela situação inversa (Figura 41).  

Figura 41. Nº de ocasiões de consumo “binge” nos últimos 12 meses, por região de residência (%) 

 
Base %: Norte (25 584), Centro (12 740), Lisboa (22 369), Alentejo (3 129), Algarve (2 765), Madeira (1 697), Açores (2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores de álcool, 8% dos residentes no Alentejo tiveram um consumo “binge” em 40 

ocasiões ou mais nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, metade dos consumidores de álcool 

residentes na Madeira declarou não ter praticado consumo “binge” no mesmo período (Figura 42). 

Figura 42. Nº de ocasiões de consumo “binge” nos últimos 12 meses, por região de residência (entre os 

consumidores de álcool neste período) (%) 

    
Base %: Norte (20 570), Centro (10 817), Lisboa (19 067), Alentejo (2 780), Algarve (2 403), Madeira (1 365), Açores (1 842) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Embriaguez ligeiraEmbriaguez ligeiraEmbriaguez ligeiraEmbriaguez ligeira    

As situações de embriaguez ligeira nos 12 meses anteriores à inquirição são mais comuns no Alentejo e 

menos na Madeira. Tendo em consideração a frequência da embriaguez ligeira (em número de ocasiões) 

por local de residência, verifica-se que é no Alentejo que se encontra a maior percentagem de inquiridos 

que declararam esta prática em 40 ocasiões ou mais nos 12 meses anteriores à inquirição, enquanto a 

Madeira e os Açores se destacam pela situação inversa (Figura 43).  

Figura 43. Nº de ocasiões de embriaguez ligeira nos últimos 12 meses, por região de residência (%) 

    
Base %: Norte (25 584), Centro (12 741), Lisboa (22 370), Alentejo (3 129), Algarve (2 765), Madeira (1 697), Açores (2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores de álcool, 10% dos residentes no Alentejo embriagaram-se ligeiramente em 40 

ocasiões ou mais nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, 30% dos consumidores de álcool 

residentes na Madeira declarou não ter se ter embriagado de forma ligeira no mesmo período (Figura 44). 

Figura 44. Nº de ocasiões de embriaguez ligeira nos últimos 12 meses, por região de residência (entre os 

consumidores de álcool neste período) (%) 

    
Base %: Norte (20 570), Centro (10 818), Lisboa (19 068), Alentejo (2 780), Algarve (2 403), Madeira (1 365), Açores (1 842) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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EmEmEmEmbriaguez severabriaguez severabriaguez severabriaguez severa    

A ocorrência de embriaguez severa entre os inquiridos nos 12 meses antes do inquérito é mais prevalente 

no Alentejo e menos na Madeira. Tendo em consideração a frequência da embriaguez severa (em número 

de ocasiões) por local de residência, verifica-se que é no Alentejo que se encontra a maior percentagem 

de inquiridos que declarou esta prática em 40 ocasiões ou mais nos 12 meses anteriores à inquirição, 

enquanto a Madeira se destaca pela situação inversa (Figura 45).  

Figura 45. Nº de ocasiões de embriaguez severa nos últimos 12 meses, por região de residência* (%) 

    
*Uma vez que a prevalência de embriaguez severa a nível nacional é de 30%, de forma a permitir uma melhor visualização dos resultados houve a 

necessidade de agregar categorias quanto ao nº de ocasiões. 

Base %: Norte (25 584), Centro (12 740), Lisboa (22 369), Alentejo (3 129), Algarve (2 765), Madeira (1 697), Açores (2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores de álcool, 5% dos residentes no Alentejo embriagaram-se de forma severa em 40 

ocasiões ou mais nos 12 meses anteriores à inquirição. Por seu lado, 73% dos consumidores de álcool 

residentes na Madeira declarou não ter se ter embriagado de forma severa no mesmo período (Figura 

44). (Figura 46). 

Figura 46. Nº de ocasiões de embriaguez severa nos últimos 12 meses, por região de residência* (entre 

os consumidores de álcool neste período) (%) 

    
*Uma vez que a prevalência de embriaguez severa a nível nacional é de 36% entre os consumidores de álcool, de forma a permitir uma melhor 

visualização dos resultados houve a necessidade de agregar categorias quanto ao nº de ocasiões. 

Base %: Norte (20 570), Centro (10 817), Lisboa (19 067), Alentejo (2 780), Algarve (2 403), Madeira (1 365), Açores (1 842) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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PoliconsumPoliconsumPoliconsumPoliconsumoooo    

Em relação ao policonsumo, o Alentejo destaca-se pela maior percentagem de inquiridos que declararam 

esta prática nos 12 meses anteriores à inquirição, enquanto mais uma vez a Madeira se destaca pela 

situação inversa (Figura 47).  

Figura 47. Policonsumo (associações de substâncias psicoativas na mesma ocasião) nos últimos 12 meses, 

por região (%) 

    
Base %: Norte (25 583), Centro (12 739), Lisboa (22 366), Alentejo (3 129), Algarve (2 765), Madeira (1 697), Açores (2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Os inquiridos do Alentejo e do Algarve destacam-se nas duas formas de policonsumo mais frequente – 

álcool e bebidas energéticas e álcool e derivados de cannabis, respetivamente –, enquanto a Madeira se 

destaca pela situação inversa (Figura 48).    

Figura 48. Tipos de associações de substâncias psicoativas na mesma ocasião nos últimos 12 meses, por 

região de residência (%) 

    
Base %: Álcool e bebidas energéticas (Norte=25 591, Centro=12 743, Lisboa=22 370, Alentejo=3 129, Algarve=2 765, Madeira=1 698, Açores=2 297), 

Álcool e derivados de cannabis (Norte=25 603, Centro=12 744, Lisboa=22 381, Alentejo=3 129, Algarve=2 767, Madeira=1 698, Açores=2 297), Misturas 

de derivados de cannabis (Norte=25 603, Centro=12 743, Lisboa=22 380, Alentejo=3 129, Algarve=2 767, Madeira=1 698, Açores=2 297), Álcool, cocaína 

e derivados de cannabis (Norte=25 605, Centro=12 746, Lisboa=22 386, Alentejo=3 129, Algarve=2 768, Madeira=1 698, Açores=2 297), Álcool, 

derivados de cannabis e Novas Substâncias Psicoativas (Norte=25 605, Centro=12 746, Lisboa=22 387, Alentejo=3 130, Algarve=2 768, Madeira=1 698, 

Açores=2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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SínteseSínteseSínteseSíntese    

Se entre os inquiridos as prevalências de consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas podem ser 

consideradas elevadas, seja ao nível da experimentação, seja ao nível do consumo recente e atual, a 

verdade é que, tendo em consideração a frequência (número de ocasiões), com exceção do tabaco, 

globalmente o consumo é mais ocasional do que frequente. O mesmo se aplica aos comportamentos de 

nocividade acrescida. Tal está em linha com o que outros estudos têm apontado, e decorre do facto de 

entre os jovens, o consumo de substâncias psicoativas estar frequentemente relacionado com o contexto 

(recreativo) e a companhia (sociabilidade entre amigos). 

Os consumos de drogas ilícitas são predominantemente de cannabis, se bem que o consumo de 

anfetaminas / metanfetaminas ao longo da vida também seja expressivo. Ainda assim, uma percentagem 

considerável de consumidores de drogas ilícitas já consumiu outras drogas que não cannabis (10%, 7% e 

4%, correspondendo à experimentação, consumo recente e consumo atual). 

As prevalências de consumos de NSP podem causar surpresa, no sentido em que, com o encerramento 

das smartshops, até aqui os dados apontavam para que estas substâncias praticamente não fossem 

consumidas. No entanto, a sua prevalência é superior (PLV) ou ao nível (12M e 30D) do consumo de 

cocaína ou alucinogénios.  

Sem desvalorizar a prevalência de consumo reportada, é contudo de notar que o grupo das novas 

substâncias psicoativas inclui uma panóplia alargada de substâncias, entre as quais, substâncias que 

imitam todas as outras analisadas. É possível que os jovens se estejam a referir a um número específico 

de substâncias, mas, a partir da questão colocada não é possível determinar quais29. Seria, porventura, 

pertinente, em estudos posteriores, obter um maior detalhe quanto às novas substâncias psicoativas que 

os jovens de 18 anos consomem.  

Uma questão que pode ser considerada preocupante é a percentagem de consumidores de substâncias 

psicoativas com padrões de consumo mais frequente: apesar do consumo ser predominantemente 

ocasional, como se viu, a frequência “40 ocasiões ou mais” é, entre os consumidores, a segunda mais 

expressiva, com exceção dos tranquilizantes / sedativos em prescrição médica (onde é a terceira mais 

expressiva) e das NSP (onde é mesmo a mais expressiva). 

Por fim, verificam-se grandes discrepâncias a nível regional no que ao consumo de substâncias psicoativas 

e aos comportamentos de nocividade acrescida diz respeito. De uma forma geral, e embora o panorama 

seja diferente conforma a substância e o comportamento em causa, o Alentejo, o Algarve e os Açores 

destacam-se com níveis superiores de consumo. A região da Madeira destaca-se pela situação inversa no 

que concerne ao consumo de cannabis e aos comportamentos de nocividade acrescida.

                                                                 
29 A título ilustrativo, refira-se que, noutro estudo realizado junto de jovens pelo SICAD (Ribeiro et al, 2014), as substâncias 
especificamente mais reportadas foram os canabinóides sintéticos, as catinonas e a salvia divinorum. 
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Capítulo II 

Consumos de substâncias psicoativas: Consumos de substâncias psicoativas: Consumos de substâncias psicoativas: Consumos de substâncias psicoativas:     

Outras especificidades sociodemográficasOutras especificidades sociodemográficasOutras especificidades sociodemográficasOutras especificidades sociodemográficas    

 

Prevalências de consumoPrevalências de consumoPrevalências de consumoPrevalências de consumo    

Depois de terem sido já apresentadas as prevalências e as frequências de consumo das substâncias 

psicoativas, bem como de alguns comportamentos de nocividade acrescida, na globalidade e ao nível 

regional, procede-se agora ao seu cruzamento com as variáveis sexo, situação face ao trabalho e grau de 

escolaridade, com vista a identificar tendências e especificidades.    

Quanto a esta análise importa lembrar que esta se situa, agora, no subgrupo de 31 300 inquiridos para os 

quais está disponível informação de carácter sociodemográfico. 

Prevalências de consumo em função do sePrevalências de consumo em função do sePrevalências de consumo em função do sePrevalências de consumo em função do sexoxoxoxo    

Verifica-se que o consumo de álcool e tabaco – tanto ao nível da experimentação como dos consumos 

recentes e atuais – é ligeiramente mais prevalente entre o sexo masculino do que entre o sexo feminino. 

A diferença é mais acentuada no que se refere aos consumos que tiveram lugar nos 30 dias anteriores à 

inquirição (Figuras 1 e 2).  

Figura 1. Prevalências de consumo de álcool (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias), em 

função do sexo (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de álcool ao longo da vida * Sexo (31 299), Prevalência de álcool nos últimos 12 meses * Sexo (31 287), Prevalência de álcool nos 

últimos 30 dias * Sexo (31 284) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 2. Prevalências de consumo de tabaco (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias), em 

função do sexo (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de tabaco ao longo da vida * Sexo (31 299), Prevalência de tabaco nos últimos 12 meses * Sexo (31 288), Prevalência de tabaco 

nos últimos 30 dias * Sexo (31 284) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Ao contrário dos consumos de álcool e de tabaco, onde as diferenças entre sexos não são muito grandes, 

no que se refere ao consumo de drogas ilícitas, a diferença entre sexos é mais acentuada. De facto, os 

elementos do sexo masculino apresentam em todos os níveis – experimentação, consumos recentes e 

consumos atuais – prevalências de consumo mais elevadas do que os elementos do sexo feminino, sendo 

que nos últimos 30 dias a percentagem de inquiridos do sexo masculino que consumiu drogas ilícitas (20%) 

é o dobro da percentagem relativa ao sexo feminino (10%) (Figura 3). 

Figura 3. Prevalências de consumo de substâncias ilícitas (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 

dias), em função do sexo (%) 

 
                   Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de substâncias ilícitas ao longo da vida * Sexo (31 298), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses * Sexo (31 290), 

Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias * Sexo (31 288) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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A tabela seguinte discrimina as prevalências de consumo das diferentes substâncias ilícitas em função do 

sexo, tornando possível constatar que, qualquer que seja a substância ilícita, a diferença entre os sexos é 

mais elevada nos consumos recentes e atuais e menos expressiva quando se toma em consideração a 

experimentação.  

Se todas as drogas ilícitas são mais consumidas por elementos do sexo masculino do que por elementos 

do sexo feminino, tal é proporcionalmente mais acentuado em relação às NSP, alucinogénios e cocaína e 

menos em relação a anfetaminas/metanfetaminas e, sobretudo, cannabis (Tabela 1).   

Tabela 1. Prevalências de consumo de substâncias ilícitas (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 

dias), por substância, em função do sexo (%) 

    

Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Consumo de cannabis ao longo da vida * Sexo (31 299), Consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Sexo (31 291), Consumo de cannabis 

nos últimos 30 dias * Sexo (31 290), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas ao longo da vida * Sexo (31 297), Consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Sexo (31 295), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 30 dias * Sexo (31 295), 

Consumo de novas substâncias psicoativas ao longo da vida * Sexo (31 296), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses * Sexo 

(31 295), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 30 dias * Sexo (31 294), Consumo de alucinogénios ao longo da vida * Sexo (31 296), 

Consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Sexo (31 294), Consumo de alucinogénios nos últimos 30 dias * Sexo (31 294), Consumo de cocaína 

ao longo da vida * Sexo (31 296), Consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Sexo (31 294), Consumo de cocaína nos últimos 30 dias * Sexo (31 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº % Nº %

PLV 5747 35,9 3388 22,2

P12M 4619 28,8 2479 16,2

P30D 3089 19,3 1394 9,1

PLV 1318 8,2 636 4,2

P12M 946 5,9 410 2,7

P30D 591 3,7 235 1,5

PLV 1061 6,6 406 2,7

P12M 697 4,3 227 1,5

P30D 440 2,7 115 0,8

PLV 979 6,1 386 2,5

P12M 721 4,5 253 1,7

P30D 461 2,9 142 0,9

PLV 898 5,6 352 2,3

P12M 726 4,5 248 1,6

P30D 454 2,8 135 0,9

Cocaína                                                  

Masculino Feminino

Cannabis                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas          

Novas Substâncias Psicoativas          

Alucinogénios                                      
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O consumo de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica é ligeiramente mais feminino do que 

masculino quando se toma em consideração a experimentação, mas ligeiramente mais masculino do que 

feminino quando se consideram os últimos 30 dias (Figura 4). 

Figura 4. Prevalências de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos (ao longo da vida, últimos 

12 meses, últimos 30 dias), em função do sexo (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos ao longo da vida * Sexo (31 296), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não 

prescritos nos últimos 12 meses * Sexo (31 294), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 30 dias * Sexo (31 291) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Prevalências de consumo em função da situação face ao trabalhoPrevalências de consumo em função da situação face ao trabalhoPrevalências de consumo em função da situação face ao trabalhoPrevalências de consumo em função da situação face ao trabalho    

Cruzando as prevalências de consumo de álcool com a situação face ao trabalho, verifica-se que são os 

trabalhadores-estudantes quem declara os maiores consumos (tanto ao longo da vida, como nos últimos 

12 meses e 30 dias) e os desempregados quem declara menores consumos, sendo esta diferença mais 

acentuada nos consumos atuais (Figura 5). 

Figura 5. Prevalências de consumo de álcool (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias), em 

função da situação face ao trabalho (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de álcool ao longo da vida * Situação face ao trabalho (31 299), Prevalência de álcool nos últimos 12 meses * Situação face ao 

trabalho (31 287), Prevalência de álcool nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 284) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Em relação ao tabaco, são igualmente os trabalhadores-estudantes e também os empregados quem se 

apresenta como os maiores consumidores, sendo que os estudantes se destacam por declarar os menores 

consumos, sobretudo nos 30 dias anteriores à inquirição (Figura 6). 

Figura 6. Prevalências de consumo de tabaco (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias), em 

função da situação face ao trabalho (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de tabaco ao longo da vida * Situação face ao trabalho (31 299), Prevalência de tabaco nos últimos 12 meses * Situação face ao 

trabalho (31 288), Prevalência de tabaco nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 284) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

No que diz respeito às drogas ilícitas, são igualmente os trabalhadores-estudantes quem declara os 

maiores consumos, enquanto estudantes e empregados apresentam as menores prevalências de 

consumo (Figura 7). 

Figura 7. Prevalências de consumo de substâncias ilícitas (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 

dias), em função da situação face ao trabalho (%) 

 

Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de substâncias ilícitas ao longo da vida * Situação face ao trabalho (31 298), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 12 

meses * Situação face ao trabalho (31 290), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 288) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Discriminando o consumo das diferentes substâncias ilícitas em função da situação face ao trabalho, 

verifica-se que os trabalhadores-estudantes são quem mais consome cannabis. Em relação às outras 

drogas, emerge uma outra tendência: os desempregados apresentam as maiores prevalências, seguidos 

de muito perto pelos trabalhadores-estudantes (e dos empregados, no que se refere ao consumo nos 

últimos 30 dias). Os estudantes destacam-se por consumirem bastante menos 

anfetaminas/metanfetaminas, NSP, alucinogénios e cocaína, seja ao nível da experimentação, consumo 

recente e, sobretudo, ao nível do consumo atual (Tabela 2). 

Tabela 2. Prevalências de consumo de substâncias ilícitas (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 

dias), por substância, em função da situação face ao trabalho (%) 

    

Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Consumo de cannabis ao longo da vida * Situação face ao trabalho (31 299), Consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Situação face ao 

trabalho (31 291), Consumo de cannabis nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 290), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas ao longo 

da vida * Situação face ao trabalho (31 297), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (31 295), 

Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 295), Consumo de novas substâncias psicoativas ao 

longo da vida * Situação face ao trabalho (31 296), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (31 

295), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 294), Consumo de alucinogénios ao longo da vida 

* Situação face ao trabalho (31 296), Consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (31 294), Consumo de alucinogénios 

nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 294), Consumo de cocaína ao longo da vida * Situação face ao trabalho (31 296), Consumo de 

cocaína nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (31 294), Consumo de cocaína nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº % Nº % Nº % Nº %

PLV 6957 28,3 856 38,7 544 28,2 778 30,1

P12M 5391 21,9 665 30,1 413 21,4 629 24,3

P30D 3312 13,5 435 19,7 286 14,8 450 17,4

PLV 1306 5,3 222 10,0 160 8,3 266 10,3

P12M 903 3,7 152 6,9 114 5,9 187 7,2

P30D 523 2,1 95 4,3 82 4,3 126 4,9

PLV 978 4,0 168 7,6 119 6,2 202 7,8

P12M 570 2,3 114 5,2 88 4,6 152 5,9

P30D 323 1,3 66 3,0 67 3,5 99 3,8

PLV 907 3,7 156 7,1 110 5,7 192 7,4

P12M 643 2,6 102 4,6 85 4,4 144 5,6

P30D 374 1,5 65 2,9 62 3,2 102 3,9

PLV 778 3,2 152 6,9 123 6,4 197 7,6

P12M 591 2,4 119 5,4 103 5,3 161 6,2

P30D 347 1,4 72 3,3 70 3,6 100 3,9

Cocaína                                               

Empregado DesempregadoEstudante Trab. - Estudante

Cannabis                                                  

Anfetaminas/Metanfetaminas            

Novas Substâncias Psicoativas             

Alucinogénios                                       
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Também em relação a tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica, merece realce o menor consumo 

por parte dos estudantes em comparação com os trabalhadores-estudantes, empregados e 

desempregados. É novamente ao nível do consumo atual que a diferença é proporcionalmente maior 

(Figura 8). 

Figura 8. Prevalências de consumo de tranquilizantes/sedativos (ao longo da vida, últimos 12 meses, 

últimos 30 dias), em função da situação face ao trabalho (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos ao longo da vida * Situação face ao trabalho (31 296), Prevalência de 

tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (31 294), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não 

prescritos nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (31 291) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Prevalências de consumo em função do grau dPrevalências de consumo em função do grau dPrevalências de consumo em função do grau dPrevalências de consumo em função do grau de escolaridadee escolaridadee escolaridadee escolaridade    

As prevalências de consumo de substâncias psicoativas foram também cruzadas com o grau de 

escolaridade. É importante referir que como os inquiridos têm todos a mesma idade (18 anos já 

completos), quem apresenta menores qualificações (até 9º ano) são essencialmente indivíduos que 

abandonaram precocemente os estudos. Os restantes dividem-se entre o grupo que ainda estuda ou 

abandonou os estudos no secundário e aqueles que frequentam o ensino superior (isto é, estudantes 

universitários). 

Verifica-se que as tendências diferem consoante se considera o consumo de álcool ou o das restantes 

substâncias (embora com algumas variações). 
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Em relação ao álcool, é possível constatar que quanto maior é o grau de escolaridade, maior é o consumo, 

tanto ao nível da experimentação como dos consumos recentes e atuais (Figura 9). 

Figura 9. Prevalências de consumo de álcool (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias), em 

função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de álcool ao longo da vida * Grau de escolaridade (31 299), Prevalência de álcool nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (31 

287), Prevalência de álcool nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 284) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Em relação às prevalências de consumo de tabaco, passa-se precisamente o inverso: quanto maiores as 

qualificações, menor é o consumo (Figura 10). 

Figura 10. Prevalências de consumo de tabaco (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 dias), em 

função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de tabaco ao longo da vida * Grau de escolaridade (31 299), Prevalência de tabaco nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade 

(31 288), Prevalência de tabaco nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 284) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

No que respeita às drogas ilícitas, são também os inquiridos com menores qualificações académicas quem 

apresenta as maiores prevalências de consumo, sendo que não há praticamente diferença entre os 

consumos de quem tem qualificações ao nível do ensino secundário e de quem estuda na universidade 

(Figura 11).  
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Figura 11. Prevalências de consumo de substâncias ilícitas (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 

30 dias), em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de substâncias ilícitas ao longo da vida * Grau de escolaridade (31 299), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses * 

Grau de escolaridade (31 290), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Discriminando as prevalências de consumo por substância ilícita, verifica-se que quanto maior são as 

qualificações académicas, menor são as prevalências de consumo para todas as drogas ilícitas exceto 

cannabis (neste caso, os estudantes universitários apresentam prevalências ligeiramente superiores a 

quem tem qualificações ao nível do ensino secundário). De resto, é possível constatar que a diferença 

entre as qualificações é muito maior para as restantes drogas ilícitas que não a cannabis (Tabela 3).  

Tabela 3. Prevalências de consumo de substâncias ilícitas (ao longo da vida, últimos 12 meses, últimos 30 

dias), por substância, em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (%) 

    

Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Consumo de cannabis ao longo da vida * Grau de escolaridade (31 299), Consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade 

(31 291), Consumo de cannabis nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 290), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas ao longo da vida * 

Grau de escolaridade (31 297), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (31 295), Consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 295), Consumo de novas substâncias psicoativas ao longo da vida * Grau 

de escolaridade (31 296), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (31 295), Consumo de novas 

substâncias psicoativas nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 294), Consumo de alucinogénios ao longo da vida * Grau de escolaridade (31 

296), Consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (31 294), Consumo de alucinogénios nos últimos 30 dias * Grau de 

escolaridade (31 294), Consumo de cocaína ao longo da vida * Grau de escolaridade (31 296), Consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Grau de 

escolaridade (31 294), Consumo de cocaína nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 294). Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Nº % Nº % Nº %

PLV 1702 32,0 5400 28,4 2033 29,2

P12M 1402 26,4 4133 21,7 1563 22,5

P30D 1024 19,3 2584 13,6 875 12,6

PLV 620 11,7 1104 5,8 230 3,3

P12M 463 8,7 742 3,9 151 2,2

P30D 338 6,4 421 2,2 67 1,0

PLV 474 8,9 807 4,2 186 2,7

P12M 373 7,0 467 2,5 84 1,2

P30D 262 4,9 261 1,4 32 0,5

PLV 450 8,5 755 4,0 160 2,3

P12M 359 6,8 512 2,7 103 1,5

P30D 267 5,0 292 1,5 44 0,6

PLV 454 8,5 674 3,5 122 1,8

P12M 386 7,3 499 2,6 89 1,3

P30D 274 5,2 276 1,5 39 0,6

Coca ína

Sup. 12º anoAté 9º ano 10º - 12º ano

Cannabis

Anfetami nas/Metanfetami nas

Novas  Substâncias  Ps icoati vas

Alucinogénios
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No que toca às prevalências de consumo de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica, verifica-se 

novamente que quanto maior são as qualificações, menor é o consumo (Figura 12).  

Figura 12. Prevalências de consumo de tranquilizantes/sedativos (ao longo da vida, últimos 12 meses, 

últimos 30 dias), em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos ao longo da vida * Grau de escolaridade (31 296), Prevalência de 

tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (31 294), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos 

nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (31 291) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Frequência de consumoFrequência de consumoFrequência de consumoFrequência de consumo    

Repetindo o procedimento que se fez com as prevalências de consumo, cruzaram-se as frequências de 

consumo (número de ocasiões de consumo) com as variáveis sexo, situação face ao trabalho e grau de 

escolaridade, permitindo pôr em perspetiva os consumos de substâncias psicoativas por parte dos 

inquiridos.   

Frequência de consumo em função do sexoFrequência de consumo em função do sexoFrequência de consumo em função do sexoFrequência de consumo em função do sexo    

Tendo em consideração as frequências de consumo de álcool nos 12 meses anteriores à inquirição, 

verifica-se que, globalmente, para ambos os sexos, o álcool tende a ser consumido em menos de 20 

ocasiões nos 12 meses anteriores à inquirição. Por sua vez, os consumidores do sexo masculino são mais 

regulares do que ocasionais (sendo particularmente prevalente o consumo em 20 ou mais ocasiões) e os 

consumidores do sexo feminino são predominantemente ocasionais (1 a 5 ocasiões de consumo) (Figura 

13). 
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Figura 13. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função do sexo (consumidores 

de álcool neste período) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Sexo (24 415)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

No que diz respeito ao tabaco, para ambos os sexos destaca-se um consumo mais regular (mais de 20 

ocasiões de consumo no último ano), embora tal seja mais acentuado no grupo dos elementos do sexo 

masculino (Figura 14).  

Figura 14. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função do sexo (consumidores 

de tabaco neste período) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Sexo (15 022)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

A tabela seguinte apresenta as frequências de consumo das diferentes substâncias ilícitas em função do 

sexo. Globalmente, para ambos os sexos, a frequência de consumo é inferior a 20 ocasiões nos últimos 

12 meses. Em particular, é possível perceber que os consumidores de cannabis, NSP e cocaína do sexo 

feminino consomem mais ocasionalmente (com predomínio da categoria de 1 a 5 ocasiões de consumo), 

enquanto os inquiridos do sexo masculino dividem-se mais, embora sejam tendencialmente mais 

regulares (com predomínio da categoria de 20 ocasiões de consumo ou mais nos 12 meses anteriores à 

inquirição).  
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Em relação às anfetaminas/metanfetaminas e aos alucinogénios, os consumidores dos dois sexos são 

predominantemente ocasionais (isto é, sendo mais prevalente o consumo de 1 a 5 ocasiões), sendo tal 

mais evidente entre os elementos do sexo feminino (Tabela 4).  

Tabela 4. Nº de ocasiões de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, por substância, em 

função do sexo (consumidores de cada substância neste período) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Sexo (6 688), Frequência de consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 

12 meses * Sexo (1 250), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses * Sexo (711), Frequência de consumo de 

alucinogénios nos últimos 12 meses * Sexo (885), Frequência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Sexo (815) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Em relação à frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica, verifica-se que, 

globalmente, para ambos os sexos, o consumo decorre em menos de 20 ocasiões nos 12 meses antes do 

inquérito. Com efeito, os consumidores de ambos os sexos são mais ocasionais do que regulares (em que 

é particularmente prevalente o consumo em 1 a 5 ocasiões), sendo que tal é muito mais evidente entre 

os elementos do sexo feminino (Figura 15). 

Figura 15. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

em função do sexo (consumidores de tranquilizantes/sedativos não prescritos neste período) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Sexo (1 222)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº %

1 a  5 1662 38,1 1152 49,5

6 a  19 977 22,4 536 23,1

20 + 1725 39,5 636 27,4

1 a  5 399 45,4 220 59,1

6 a  19 229 26,1 86 23,1

20 + 250 28,5 66 17,8

1 a  5 189 34,2 76 47,8

6 a  19 134 24,3 43 27,0

20 + 229 41,5 40 25,2

1 a  5 283 42,9 129 57,3

6 a  19 159 24,1 50 22,3

20 + 218 33,0 46 20,4

1 a  5 221 35,8 105 53,3

6 a  19 172 27,8 47 23,9

20 + 225 36,4 45 22,8

Alucinogénios                                      

Cocaína                                               

Masculino Feminino

Cannabis                                                 

Anfetaminas/Metanfetaminas            

Novas Substâncias Psicoativas             
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Frequência de consumo em função da situação face ao trabalhoFrequência de consumo em função da situação face ao trabalhoFrequência de consumo em função da situação face ao trabalhoFrequência de consumo em função da situação face ao trabalho    

Tendo em consideração a frequência de consumo de álcool nos 12 meses anteriores à inquirição, verifica-

se que, globalmente, para todas as situações face ao trabalho, o consumo decorreu em menos de 20 

ocasiões neste período. Em particular, são os consumidores que trabalham e estudam quem consumiu 

mais regularmente (com prevalência mais elevada de 20 ou mais ocasiões de consumo), enquanto os 

empregados e desempregados se destacam por serem quem consumiu de forma mais ocasional (com 

prevalência mais elevada de 1 a 5 ocasiões de consumo) (Figura 16).  

Figura 16. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função da situação face ao 

trabalho (consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (24 415)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

No que concerne à frequência de consumo recente de tabaco, constata-se, por outro lado, que o consumo 

mais regular (20 ou mais ocasiões) tende a ser o mais comum para todas as situações face ao trabalho, 

com exceção para os estudantes (embora, neste caso, praticamente metade dos consumidores tenha 

fumado com esta frequência). Quanto a esta substância, são também os consumidores trabalhadores-

estudantes quem apresenta o consumo mais regular (com maior prevalência do consumo em 20 ou mais 

ocasiões), enquanto os estudantes se destacam por serem quem mais consumiu ocasionalmente (em 

comparação com as restantes situações face ao trabalho, é nesta que o consumo em 1 a 5 ocasiões é mais 

prevalente) (Figura 17).  

Figura 17. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função da situação face ao 

trabalho (consumidores de tabaco neste período) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (15 022) . Fonte: DGRDN/SICAD 
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Pela tabela seguinte pode constatar-se que, globalmente, para todas as situações face ao trabalho, o 

consumo de cada substância ilícita analisada decorre em menos de 20 ocasiões no ano anterior à 

inquirição. São os consumidores desempregados quem no último ano consumiu cannabis com maior 

regularidade (20 ocasiões de consumo ou mais), embora com uma diferença percentual relativamente 

aos empregados inferior a 2 pontos percentuais. Por sua vez, são os estudantes quem consumiu mais 

ocasionalmente.  

Nas restantes drogas ilícitas – anfetaminas/metanfetaminas, NSP, alucinogénios e cocaína – são sempre 

os consumidores empregados quem consumiu no mesmo período mais frequentemente e os estudantes 

quem consumiu de forma mais ocasional (Tabela 5). 

Tabela 5. Nº de ocasiões de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, por substância, em 

função da situação face ao trabalho (consumidores de cada substância neste período) (%) 

 
*Testes χ2 significativos para p<0,001: **Teste χ2 significativo para p<0,005 

Base %: Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (6 688), Frequência de consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (1 250), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos 

últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (711), Frequência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (885), 

Frequência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (815) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Em relação a tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica, verifica-se que nos últimos 12 meses, 

globalmente, para todas as situações face ao trabalho, a sua ingestão decorre em menos de 20 ocasiões. 

Os consumidores empregados foram quem consumiu de forma mais regular e os estudantes quem 

consumiu de forma mais ocasional (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº % Nº %

1 a  5 2207 43,4 246 38,8 152 39,9 209 35,5

6 a  19 1163 22,9 141 22,3 75 19,7 134 22,8

20 + 1715 33,7 246 38,9 154 40,4 246 41,8

1 a  5 448 53,6 67 47,8 39 37,5 65 38,2

6 a  19 198 23,7 33 23,6 31 29,8 53 31,2

20 + 190 22,7 40 28,6 34 32,7 52 30,6

1 a  5 169 39,3 36 40,0 18 25,7 42 34,7

6 a  19 113 26,3 17 18,9 18 25,7 29 24,0

20 + 148 34,4 37 41,1 34 48,6 50 41,3

1 a  5 305 52,4 42 44,2 22 29,3 43 32,3

6 a  19 122 21,0 22 23,2 23 30,7 42 31,6

20 + 155 26,6 31 32,6 30 40,0 48 36,1

1 a  5 205 42,3 44 43,5 29 33,3 48 33,8

6 a  19 131 27,0 23 22,8 22 25,3 43 30,3

20 + 149 30,7 34 33,7 36 41,4 51 35,9

Cocaína                                              

Estudante Trab. - Estudante Empregado Desempregado

Cannabis*                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas**           

Novas Substâncias Psicoativas              

Alucinogénios*                                       



 Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

57 

Figura 18. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

em função da situação face ao trabalho (consumidores destes tranquilizantes/sedativos neste período) 
(%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,005 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (1 222); Fonte: 

DGRDN/SICAD 

Frequência de consumo em função do grau de escolaridadeFrequência de consumo em função do grau de escolaridadeFrequência de consumo em função do grau de escolaridadeFrequência de consumo em função do grau de escolaridade    

Considerando a frequência de consumo de álcool nos 12 meses anteriores à inquirição, verifica-se que, 

independentemente do grau de escolaridade, os consumidores de álcool tomaram esta bebida em menos 

de 20 ocasiões no ano. Em particular, quanto maior são as qualificações dos consumidores mais regular é 

o consumo (Figura 19). 

Figura 19. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade 

que concluiu ou frequenta (consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (24 415)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

O mesmo não se pode dizer do consumo de tabaco. Quanto maior são as qualificações dos consumidores, 

mais ocasional é o consumo, sendo que no consumo mais regular (20 ou mais ocasiões) se destacam os 

consumidores com qualificações ao nível do ensino secundário (Figura 20). 

 

 



Comportamentos Aditivos aos 18 anos. Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

58 58 

Figura 20. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade 

que concluiu ou frequenta (consumidores de tabaco neste período) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (15 022)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Em relação às drogas ilícitas, independentemente do grau de escolaridade, o consumo ocorre sempre em 

menos de 20 ocasiões no ano anterior à inquirição. Pode dizer-se que a frequência de consumo recente 

diminui conforme aumentam as qualificações académicas. Efetivamente, em todas as substâncias ilícitas, 

são os consumidores com qualificações até ao 9º ano quem consumiu de forma mais regular nos últimos 

12 meses (20 ocasiões de consumo ou mais) e os consumidores com maiores qualificações (estudantes 

universitários ou a frequentar um curso de especialização tecnológica após o secundário) quem menos 

assim consumiu (Tabela 6).  

Tabela 6. Nº de ocasiões de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, por substância, em 

função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (consumidores de cada substância neste 

período) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (6 688), Frequência de consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (1 250), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos 

últimos 12 meses * Grau de escolaridade (711), Frequência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (885), 

Frequência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (815); Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº %

1 a  5 442 34,4 1634 41,9 738 49,0

6 a  19 285 22,2 886 22,7 342 22,7

20 + 557 43,4 1377 35,4 427 28,3

1 a  5 157 37,6 368 53,6 94 64,4

6 a  19 122 29,2 166 24,2 27 18,5

20 + 139 33,2 152 22,2 25 17,1

1 a  5 82 28,4 145 40,6 38 58,5

6 a  19 73 25,3 94 26,3 10 15,3

20 + 134 46,3 118 33,1 17 26,2

1 a  5 104 32,5 244 52,0 64 66,7

6 a  19 90 28,1 109 23,2 10 10,4

20 + 126 39,4 116 24,8 22 22,9

1 a  5 101 30,8 181 44,0 44 58,6

6 a  19 88 26,8 120 29,1 11 14,7

20 + 139 42,4 111 26,9 20 26,7

Cocaína                                               

Até 9º ano 10º a 12º ano Sup. 12º ano

Cannabis                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas            

Novas Substâncias Psicoativas            

Alucinogénios                                        
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Esta tendência em função do grau de escolaridade é também verificável acerca da frequência de consumo 

recente de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (Figura 21). 

Figura 21. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (consumidores de tranquilizantes/sedativos 

não prescritos neste período) (%) 

 

Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (1 222); Fonte: DGRDN/SICAD 

Padrões de consumo de nocividade acrescidaPadrões de consumo de nocividade acrescidaPadrões de consumo de nocividade acrescidaPadrões de consumo de nocividade acrescida    

À semelhança da análise quanto às prevalências e às frequências de consumo das substâncias ilícitas, 

procedeu-se também ao cruzamento dos padrões de consumo de nocividade acrescida – “binge”, 

embriaguez ligeira, embriaguez severa e policonsumo – com as variáveis sexo, situação face ao trabalho 

e qualificações académicas. 

Consumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do sexoConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do sexoConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do sexoConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do sexo    

É possível concluir que nos últimos 12 meses o consumo “binge”, a embriaguez ligeira e a embriaguez 

severa são comportamento mais masculinos do que femininos, embora a diferença entre os dois sexos 

seja mais pequena no que se refere à embriaguez ligeira (Figura 22). 

Figura 22. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função do sexo 

(consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Sexo (25 667); Prevalência embriaguez ligeira nos últimos 12 meses * Sexo (25 668); 

Prevalência de embriaguez severa nos últimos 12 meses * Sexo (25 667). Fonte: DGRDN/SICAD 
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Em relação à frequência dos referidos comportamentos entre os inquiridos que os adotaram nos 12 meses 

anteriores à inquirição, constata-se que, no período em causa, foram praticados com maior regularidade 

(20 ocasiões ou mais) pelos elementos do sexo masculino do que pelos elementos do sexo feminino 

(Tabela 7). 

Tabela 7. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

do sexo (consumidores de álcool com cada uma das práticas de consumo nocivo neste período) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo “binge” * Sexo (13 735), Frequência de embriaguez ligeira * Sexo (18 733), Frequência de embriaguez severa * Sexo 

(8 386) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Também o policonsumo no último ano é bastante mais expressivo entre os inquiridos do sexo masculino 

do que entre os inquiridos do sexo feminino (Figura 23). 

Figura 23. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função do sexo (%) 

 

Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Sexo (31 268)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Consumos nocivos de bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalhoConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalhoConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalhoConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalho    

Os trabalhadores-estudantes, seguidos dos estudantes, foram os consumidores quem mais nos 12 meses 

anteriores à inquirição teve consumos “binge” e se embriagou de forma ligeira ou severa. Os empregados 

e os desempregados destacam-se por apresentarem as menores prevalências deste tipo de 

comportamentos (Figura 24).  

 

Nº ocasiões Nº % Nº %

1 a  5 4169 50,8 3510 63,5

6 a  19 2441 29,7 1394 25,2

20 + 1597 19,5 624 11,3

1 a  5 5211 51,2 5511 64,4

6 a  19 2993 29,4 2125 24,8

20 + 1969 19,4 924 10,8

1 a  5 3659 71,9 2636 80,0

6 a  19 909 17,9 460 14,0

20 + 521 10,2 201 6,0

Masculino Feminino

"Binge"                                                  

Embriaguez ligeira                          

Embriaguez severa                      
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Figura 24. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função da situação 

face ao trabalho (consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (25 667); Prevalência de embriaguez ligeira nos últimos 12 

meses * Situação face ao trabalho (25 668); Prevalência embriaguez severa nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (25 667) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

No entanto, focando a análise nos inquiridos que adotaram estes comportamentos neste período, 

constata-se que, numa comparação quanto à sua situação face ao trabalho, as categorias em que estes 

comportamentos são mais prevalentes não são necessariamente aquelas em que são mais frequentes. 

Os trabalhadores-estudantes são aqueles que praticaram consumos “binge” e se embriagaram de forma 

ligeira com maior frequência (20 vezes ou mais no período compreendido) mas dos estudantes não se 

pode dizer o mesmo (com prevalências inferiores aos trabalhadores-estudantes e ao nível dos 

consumidores desempregados).  

Em relação à embriaguez severa, os consumidores estudantes destacam-se por ser quem se embriagou 

com menos frequência nos 12 meses anteriores à inquirição, enquanto os desempregados foram quem 

se embriagou de forma mais frequente (Tabela 8).  

Tabela 8. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

da situação face ao trabalho (consumidores de álcool com cada uma das práticas de consumo nocivo neste 

período) (%) 

 
*Teste χ2 significativo para p<0,05; **Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Frequência de consumo “binge” * Situação face ao trabalho (13 735), Frequência de embriaguez ligeira * Situação face ao trabalho (18 733), 

Frequência de embriaguez severa * Situação face ao trabalho (8 386) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº % Nº %

1 a  5 6169 56,0 557 52,2 446 59,5 507 56,1

6 a  19 3093 28,1 300 28,1 186 24,8 256 28,3

20 + 1752 15,9 211 19,7 117 15,7 141 15,6

1 a  5 8498 56,9 785 54,8 675 62,6 764 59,2

6 a  19 4155 27,8 363 25,3 262 24,3 338 26,2

20 + 2278 15,3 285 19,9 141 13,1 189 14,6

1 a  5 5125 76,1 469 71,2 322 73,5 379 68,4

6 a  19 1090 16,2 108 16,4 69 15,8 102 18,4

20 + 520 7,7 82 12,4 47 10,7 73 13,2

Embriaguez severa**                          

Empregado DesempregadoEstudante Trab. - Estudante

"Binge"*                                                  

Embriaguez ligeira**                              
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Os trabalhadores-estudantes foram também quem mais declarou policonsumo de substâncias psicoativas 

nos 12 meses anteriores à inquirição (Figura 25).  

Figura 25. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função da situação face ao trabalho (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (31 268)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Consumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do grau de escolaridadeConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do grau de escolaridadeConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do grau de escolaridadeConsumos nocivos de bebidas alcoólicas em função do grau de escolaridade    

Analisando os consumos nocivos de álcool em função das qualificações académicas, conclui-se que a 

prevalência deste tipo de comportamentos nos 12 meses anteriores à inquirição é mais elevada quanto 

maior é o grau de escolaridade.  

Nesse sentido, os estudantes com qualificações superiores ao 12º ano foram quem mais declarou 

consumos “binge” e embriaguez ligeira e severa no último ano (Figura 26). 

Figura 26. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função do grau de 

escolaridade que concluiu ou frequenta (consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (25 667); Prevalência de embriaguez ligeira nos últimos 12 

meses * Grau de escolaridade (25 668); Prevalência embriaguez severa nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (25 667) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Tendo em consideração a frequência deste tipo de práticas pelos jovens que as adotaram no mesmo 

período, verifica-se que são aqueles com escolaridade ao nível do secundário que menos frequentemente 

tiveram consumos “binge” ou se embriagaram ligeiramente. 

Em relação à embriaguez severa, quanto maior são as qualificações, mais ocasional foi o consumo nos 12 

meses anteriores à inquirição (Tabela 9). 

Tabela 9. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (consumidores de álcool com cada uma das práticas 

de consumo nocivo neste período) (%) 

 
*Testes χ2 significativo para p<0,001; **Teste χ2 significativo para p<0,005 

Base %: Frequência de consumo “binge” * Grau de escolaridade (13 735), Frequência de embriaguez ligeira * Grau de escolaridade (18 733), Frequência 

de embriaguez severa * Grau de escolaridade (8 386) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Os inquiridos com maiores qualificações foram quem mais no período em causa declarou policonsumo de 

substâncias psicoativas (Figura 27).    

Figura 27. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade que concluiu ou 

frequenta (%) 

 

Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (31 268)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

    

    

    

    

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº %

1 a  5 1072 54,6 4635 57,4 1972 53,3

6 a  19 567 28,9 2168 26,9 1100 29,7

20 + 323 16,5 1271 15,7 627 17,0

1 a  5 1593 57,3 6625 59,5 2504 52,0

6 a  19 744 26,8 2867 25,7 1507 31,3

20 + 442 15,9 1650 14,8 801 16,7

1 a  5 855 67,8 3644 75,9 1796 77,3

6 a  19 232 18,4 754 15,7 383 16,5

20 + 174 13,8 403 8,4 145 6,2

Embriaguez severa*                            

Até 9º ano 10º a 12º ano Sup. 12º ano

"Binge"**                                                 

Embriaguez ligeira*                            
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SínteseSínteseSínteseSíntese        

 

Os cruzamentos efetuados permitem constatar, que o consumo de substâncias psicoativas e os 

comportamentos de nocividade acrescida, de uma forma global, são mais expressivos entre os inquiridos 

do sexo masculino, que trabalham e estudam simultaneamente e com menores qualificações académicas. 

Por outro lado, os inquiridos do sexo feminino, estudantes e com maiores qualificações académicas 

tendem a apresentar menores prevalências e frequências de consumo e de comportamentos de 

nocividade acrescida. 

Quanto à prevalência de consumo, em relação ao sexo, nos inquiridos do sexo masculino o consumo de 

substâncias psicoativas é maior do que nos inquiridos do sexo feminino. Esta diferença é menor em 

relação a álcool e tabaco, sobretudo tendo em conta os períodos - longo da vida e os últimos 12 meses -. 

Nas drogas ilícitas, a diferença entre os sexos é maior e, novamente, mais acentuada nos últimos 30 dias. 

Os tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica são a exceção: neste caso, pouca diferença há entre 

o consumo feminino e o masculino (embora, mais uma vez, os inquiridos do sexo masculino tenham 

consumido ligeiramente mais nos 30 dias anteriores à inquirição). 

Tendo em consideração a situação face ao trabalho, os trabalhadores-estudantes destacam-se como 

aqueles em que é mais prevalente o consumo de álcool, tabaco e cannabis, enquanto os desempregados 

se destacam a este nível pelo consumo das outras drogas ilícitas e de tranquilizantes/sedativos sem 

prescrição médica. Por outro lado, os desempregados consomem menos álcool, e os estudantes 

consomem menos drogas, sobretudo aquelas que não cannabis, e também tranquilizantes/sedativos sem 

prescrição médica. 

No que toca às qualificações académicas, com a exceção do álcool, quanto maior são as qualificações 

académicas, menor é a prevalência do consumo, sendo que, no que respeita a drogas ilícitas, tal é mais 

acentuado nas substâncias que não cannabis. 

Tendo em conta a frequência (número de ocasiões no último ano), verifica-se que o consumo por parte 

dos elementos do sexo feminino de todas as substâncias psicoativas analisadas é sempre mais ocasional 

do que o consumo masculino, sendo que é em relação ao tabaco que a diferença entre os sexos é 

proporcionalmente menor. 

Considerando a situação face ao trabalho, constata-se que os trabalhadores-estudantes são aqueles que 

consomem álcool, tabaco e também tranquilizantes/sedativos com mais frequência. Os desempregados 

destacam-se pelo consumo mais frequente de cannabis e os empregados pelo consumo mais frequente 

das restantes substâncias ilícitas. Os estudantes destacam-se pelo consumo menos frequente de todas as 

substâncias psicoativas, com exceção do álcool (neste caso, são os desempregados quem apresenta um 

consumo menos frequente). 

Tendo em consideração as qualificações académicas, verifica-se que, com exceção do álcool, quanto 

maiores são as qualificações mais ocasional é o consumo. 

Os comportamentos de nocividade acrescida confirmam as tendências já referidas. Os elementos do sexo 

masculino e os trabalhadores-estudantes apresentam as maiores prevalências e frequências de consumo 

“binge”, embriaguez ligeira e policonsumo. A exceção é a embriaguez severa: neste caso, os 

trabalhadores-estudantes são quem mais se embriaga de forma severa, mas os desempregados são quem 

o faz de forma mais frequente, ainda que a diferença para os trabalhadores-estudantes não seja muita. 

Verifica-se também que quanto maiores forem as qualificações académicas maior é a prevalência de 

comportamentos de nocividade acrescida. Tal aplica-se também à frequência de consumo “binge” e à 

embriaguez ligeira. Pelo contrário, no que respeita à embriaguez severa, quanto maior são as 

qualificações, menor é a frequência deste comportamento. 
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Capítulo III 

Utilização da internet: Utilização da internet: Utilização da internet: Utilização da internet:     

Quadro nacional eQuadro nacional eQuadro nacional eQuadro nacional e    regionalregionalregionalregional    

 

Utilização da internet: quadro nacionalUtilização da internet: quadro nacionalUtilização da internet: quadro nacionalUtilização da internet: quadro nacional    

O questionário incluía um bloco de questões sobre a utilização da internet, sendo perguntado “por dia, 

quanto tempo estás ligado à internet a) nas redes sociais; b) em jogos online e c) em jogos de apostas 

online”. Para cada uma destas práticas, o inquirido podia responder tempos de utilização diferentes quer 

se tratasse do fim-de-semana ou dos dias úteis30. 

No total (isto é, considerando a utilização ao fim-de-semana e durante a semana), a quase totalidade dos 

inquiridos (97%) declarou utilizar a internet para aceder a redes sociais, sendo que não há praticamente 

diferença entre a utilização ao fim-de-semana e durante a semana. Cerca de metade dos inquiridos (54%) 

utiliza a Internet para jogar online, sendo que também neste caso a diferença entre a utilização durante a 

semana e ao fim-de-semana não é grande. Finalmente, a utilização da internet para fazer apostas é muito 

menos expressiva: 15% declararam esta prática (Figura 1). 

Figura 1. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em dias de semana e fim-de semana (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Redes Sociais (Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 644); Jogo online (Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 643); Jogo online (apostas) 

(Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 643) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

                                                                 
30 Para cada período (2ªF a 6ªF e Fim-de-semana): Nunca, Até 1h, 2h-3h, 4h-5h, 6h ou mais. 
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Utilização da internet: quadro regionalUtilização da internet: quadro regionalUtilização da internet: quadro regionalUtilização da internet: quadro regional    

Considerando o local de residência, verifica-se que os inquiridos residentes na região Centro, no Alentejo 

e em Lisboa são quem mais utiliza a internet para aceder a redes sociais, enquanto quem vive nos Açores 

é quem menos o faz (Figura 2). 

Figura 2. Utilização da internet em redes sociais, em dias de semana e fim-de semana, por região de 

residência (%) 

 

Base %: Em geral /Dia de Semana (Norte=25 612, Centro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297), Dia 

de Fim-de-semana (Norte=25 610, Centro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Pelo contrário, os residentes nos Açores são quem mais utiliza a internet para jogar (Figura 3) e, em 

particular, fazer apostas (Figura 4), enquanto os inquiridos que residem no Algarve e na região Centro se 

destacam por ser quem menos declarou tais práticas (os residentes em Lisboa também se destacam por 

utilizar menos a internet para fazer apostas).  

Figura 3. Utilização da internet para jogar, em dias de semana e fim-de semana, por região (%) 

 

Base %: Em geral /Dia de Semana (Norte=25 612, Centro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297), Dia 

de Fim-de-semana (Norte=25 610, Centro=12 748, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 4. Utilização da internet para jogar (apostas), em dias de semana e fim-de semana, por região (%) 

 

Base %: Em geral /Dia de Semana (Norte=25 612, Centro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297), Dia 

de Fim-de-semana (Norte=25 610, Centro=12 748, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Duração da utilização da internet: quadro nacionalDuração da utilização da internet: quadro nacionalDuração da utilização da internet: quadro nacionalDuração da utilização da internet: quadro nacional    

Analisando o tempo diário de utilização da internet, verifica-se que 60% dos inquiridos declarou estar 

ligado à internet para aceder a redes sociais por um período de até 3 horas por dia. Mais uma vez, é 

possível constatar que também aqui o padrão de utilização é praticamente o mesmo durante a semana e 

ao fim-de-semana. Cerca de 35% dos inquiridos declararam utilizar a internet para aceder a redes sociais 

durante 4 horas ou mais por dia (Figura 5). 

Figura 5. Nº de horas (por dia) de utilização da internet, em redes sociais (dia de semana e dia de fim-se-

semana) (%) 

 
 

Base %: Redes Sociais (Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 644); Jogo online (Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 643); Jogo online (apostas) 

(Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 643) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Em comparação com as redes sociais, a internet não só é utilizada para jogar por menos indivíduos, como 

aqueles que o fazem declararam não gastar muito tempo nisso. De facto, entre 42% e 47% dos inquiridos 

que jogam online (dependendo se acontece ao fim-de-semana ou nos dias úteis) declararam passar até 1 

hora por dia a fazê-lo. Neste caso verifica-se que o tempo de utilização por dia é maior no fim-de-semana 

(Figura 6). 

Figura 6. Nº de horas (por dia) de utilização da internet a jogar, em dia de semana e dia fim-se-semana 

(total de inquiridos e jogadores online) (%) 

                                                                                            TotalTotalTotalTotal        
    

    

 

Base %: Total de inquiridos (Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 643); Jogadores online (Semana = 36 636; Fim-de-semana=35 311) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

De todas as práticas consideradas, o tempo de utilização da internet para fazer apostas é o menor: cerca 

de metade dos inquiridos que jogam jogos de apostas através da internet declarou gastar nisso até 1 hora 

por dia. Também aqui a utilização é mais frequente durante o fim-de-semana, embora a diferença seja 

menor do que a que dizia respeito à prática de jogo online globalmente (Figura 7). 

Figura 7. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas, em dia de semana e dia fim-

se-semana (total de inquiridos e jogadores de apostas online) (%) 

        TotalTotalTotalTotal        

    

    

Base %: Total de inquiridos (Semana = 70 646; Fim-de-semana=70 643); Jogadores online (Semana = 9 822; Fim-de-semana=9 571) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Duração da utilização da internet: quadro regionalDuração da utilização da internet: quadro regionalDuração da utilização da internet: quadro regionalDuração da utilização da internet: quadro regional    

Analisando o tempo de utilização da internet em função do local de residência, verifica-se que os 

inquiridos que residem no Algarve e no Alentejo são quem mais tempo (quatro horas ou mais por dia) 

passa na internet para aceder a redes sociais, enquanto nas regiões Norte, Madeira e Açores é onde 

menos se encontram utilizadores que mais tempo passam na internet para tal fim. Os inquiridos 

residentes na Madeira e nos Açores são também quem mais declarou um menor tempo de utilização (até 

1 hora por dia) de internet para aceder a redes sociais (Figura 8). 

Figura 8. Nº de horas (por dia) de utilização da internet, em redes sociais (dia de semana e dia de fim-se-

semana), por região de residência (%) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Dia de Semana (Norte=25 612, Centro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297), Dia de Fim-de-

semana (Norte=25 610, Centro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Embora as diferenças entre regiões sejam pequenas, proporcionalmente é nos Açores e na Madeira que 

se encontram aqueles que mais tempo (4 horas ou mais por dia) passam na internet a jogar (Figura 9).  

Figura 9. Nº de horas (por dia) de utilização da internet a jogar (dia de semana e dia de fim-se-semana), 

por região de residência (%) 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Dia de Semana (Norte=25 612, Cent ro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297), Dia de Fim-de-

semana (Norte=25 610, Centro=12 748, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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De facto, entre os inquiridos que declararam tal prática, um terço dos residentes dos Açores gastam ao 

fim-de-semana 4 ou mais horas por dia a jogar pela internet (Figura 10).  

Figura 10. Nº de horas (por dia) de utilização da internet a jogar (dia de semana e dia de fim-se-semana), 

por região de residência (jogadores online) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Dia de Semana (Norte=13 340, Centro=6 298, Lisboa=11 683, Alentejo=1 642, Algarve=1 361, Madeira=978, Açores=1 334), Dia de Fim-de-

semana (Norte=12 748, Centro=6 029, Lisboa=11 399, Alentejo=1 559, Algarve=1 329, Madeira=952, Açores=1 295) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

No caso das apostas online, as diferenças entre regiões são um pouco maiores. Os inquiridos residentes 

nos Açores destacam-se novamente, seguindo-se os residentes no Alentejo como aqueles que mais tempo 

(4 horas ou mais por dia) passam na internet em jogos de apostas (Figura 11).  

Figura 11. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas (dia de semana e dia de fim-

se-semana), por região de residência* (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uma vez que a prevalência de utilização da internet para apostar é inferior a 14% a nível nacional, para permitir uma melhor visualização dos dados 

optou-se por considerar uma escala de 0% a 20% no gráfico.    
Base %: Dia de Semana (Norte=25 612, Centro=12 749, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297), Dia de Fim-de-

semana (Norte=25 610, Centro=12 748, Lisboa=22 391, Alentejo=3 130, Algarve=2 769, Madeira=1 698, Açores=2 297)    
Fonte: DGRDN/SICAD    
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Mais uma vez, entre os inquiridos que declararam utilizar a internet para fazer apostas, ao fim-de-semana 

cerca de um terço dos residentes nos Açores passa 4 ou mais horas por dia em jogos de apostas online 

(Figura 12). 

Figura 12. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas (dia de semana e dia de fim-

se-semana), por região de residência (jogadores de apostas online) (%) 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Dia de Semana (Norte=4 030, Centro=1 678, Lisboa=2 609, Alentejo=491, Algarve=300, Madeira=266, Açores=448), Dia de Fim-de-semana 

(Norte=3 963, Centro=1 613, Lisboa=2 552, Alentejo=469, Algarve=292, Madeira=251, Açores=431) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

SínteseSínteseSínteseSíntese    

Entre os inquiridos, a utilização da internet para aceder a redes sociais é uma prática instalada. A prática 

do jogo online é uma prática generalizada: cerca de metade dos inquiridos declarou utilizar a internet para 

tal, ao passo que uma percentagem inferior utiliza a internet para fazer apostas. Verifica-se que a 

utilização da internet para estes fins é semelhante quer seja ao fim-de-semana quer seja durante a 

semana. 

Quanto ao padrão de utilização, tendo em consideração o tempo de utilização por dia, pode considerar-

se que a utilização da internet é tendencialmente mais esporádica do que intensiva. Ainda assim, uma 

percentagem relevante de inquiridos (entre um quarto e um terço) que utilizam a internet para aceder a 

redes sociais, jogar ou fazer apostas declarou passar 4 horas ou mais por dia nesta atividade. 

Analisando a utilização da internet em função do local de residência, verifica-se que os inquiridos 

residentes nas Açores se destacam por uma menor utilização da internet para aceder a redes sociais e 

uma maior utilização da internet para jogar e, em particular, fazer apostas. Da mesma forma, também os 

residentes na Madeira estão abaixo do total nacional no que à utilização da internet para aceder a redes 

sociais diz respeito e bem acima nos jogos online. 

Tendo em consideração o tempo de utilização diária, verifica-se que os inquiridos residentes no Algarve 

e no Alentejo são aqueles que mais tempo passam na internet para aceder a redes sociais, enquanto os 

residentes nos Açores se destacam por serem quem mais tempo passa na internet para jogar e , em 

particular, fazer apostas. 

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores 
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Capítulo IV 

Utilização da internet: Utilização da internet: Utilização da internet: Utilização da internet:     

Outras especificidades sociodemográficasOutras especificidades sociodemográficasOutras especificidades sociodemográficasOutras especificidades sociodemográficas    

Utilização da internet Utilização da internet Utilização da internet Utilização da internet     

Utilização da internet em função do sexoUtilização da internet em função do sexoUtilização da internet em função do sexoUtilização da internet em função do sexo    

A utilização da internet em redes sociais é ligeiramente mais prevalente entre os inquiridos do sexo 

feminino do que entre os inquiridos do sexo masculino. Pelo contrário, os inquiridos do sexo masculino 

utilizam a internet para jogar e, em particular, fazer apostas muito mais do que os inquiridos do sexo 

feminino (cerca de 2 e 5 vezes mais, respetivamente) (Figura 1). 

Figura 1. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em função do sexo (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Redes Sociais * Sexo (31 300); Jogo online * Sexo (31 300); Jogo online (apostas) * Sexo (31 300) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Utilização da internet em função da situação face ao trabalhoUtilização da internet em função da situação face ao trabalhoUtilização da internet em função da situação face ao trabalhoUtilização da internet em função da situação face ao trabalho    

Em relação à utilização da internet para aceder a redes sociais, não há grandes diferenças em função da 

situação face ao trabalho, se bem que os desempregados tenham declarado um pouco menos esta 

prática. Pelo contrário, os desempregados destacam-se como aqueles que mais usam a internet para jogar 

e, em particular, fazer apostas (neste caso, a um nível muito próximo dos empregados), enquanto os 

empregados se destacam por jogar menos online e os estudantes por fazer menos apostas online (Figura 

2). 

Figura 2. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em função da situação face ao trabalho (%) 

 
*Teste χ2 significativo para p<0,005; *Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Redes Sociais * Situação face ao trabalho (31 300); Jogo online * Situação face ao trabalho (31 300); Jogo online (apostas) * Situação face ao 

trabalho (31 300) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Utilização da internet em função do grau de escolaridadeUtilização da internet em função do grau de escolaridadeUtilização da internet em função do grau de escolaridadeUtilização da internet em função do grau de escolaridade    

Embora a diferença seja pequena, verifica-se que, quanto maiores são as qualificações académicas, maior 

é a utilização da internet para aceder a redes sociais. Pelo contrário, e aqui a diferença já é maior, quanto 

maiores são as qualificações menor é a utilização da internet para jogar e, em particular, fazer apostas. 

Os inquiridos com qualificações até ao 9º ano (ou seja, aqueles que abandonaram precocemente os 

estudos) fazem o triplo das apostas online que aqueles com qualificações ao nível do ensino superior (ou 

seja, os estudantes universitários ou a frequentar um curso de especialização tecnológica pós-secundário) 

(Figura 3). 
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Figura 3. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em função do grau de escolaridade que concluiu 

ou frequenta (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Redes Sociais * Grau de escolaridade (31 300); Jogo online * Grau de escolaridade (31 300); Jogo online (apostas) * Grau de escolaridade (31 

300) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Duração da utilização da internet Duração da utilização da internet Duração da utilização da internet Duração da utilização da internet     

Duração da utilDuração da utilDuração da utilDuração da utilização da internet em função do sexoização da internet em função do sexoização da internet em função do sexoização da internet em função do sexo    

Entre os frequentadores de redes sociais, tanto ao fim-de-semana como durante a semana, a utilização 

da internet para este fim é mais esporádica por parte dos elementos do sexo masculino do que por parte 

dos elementos do sexo feminino (Figura 4). 

Figura 4. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em redes sociais, em dias de semana e em dias de 

fim-de-semana, em função do sexo (utilizadores de redes sociais) (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Redes Sociais * Sexo (Semana= 30 045; Fim-de-semana=29 723);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Pelo contrário, entre aqueles que jogam online, os elementos do sexo masculino declararam passar 

bastante menos tempo a fazê-lo do que os elementos do sexo feminino. Ao fim-de-semana, por exemplo, 

39% dos inquiridos do sexo masculino que utilizam a internet para jogar fazem-no durante um período de 

4 horas ou mais, enquanto do sexo feminino são 14% (Figura 5). 

Semana Fim-de-Semana 
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Figura 5. Nº de horas (por dia) de utilização da internet para jogar, em dias de semana e em dias de fim-

de-semana, em função do sexo (jogadores online) (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Jogo online * Sexo (Semana= 17 051; Fim-de-semana=16 557);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Embora a diferença não seja tão evidente, também entre aqueles que fazem apostas online, os elementos 

do sexo masculino declararam passar mais tempo a fazê-lo do que os elementos do sexo feminino, cuja 

utilização da internet para tal fim é mais esporádica (Figura 6). 

Figura 6. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas, em dias de semana e em 

dias de fim-de-semana, em função do sexo (jogadores online - apostas) (%) 

 

 
*Teste χ2 significativo para p<0,05 **Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Jogo online (apostas) * Sexo (Semana= 4 268; Fim-de-semana=4 150);  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Duração da utilização da internet em função da situação face ao trabalhoDuração da utilização da internet em função da situação face ao trabalhoDuração da utilização da internet em função da situação face ao trabalhoDuração da utilização da internet em função da situação face ao trabalho    

Entre os frequentadores das redes sociais, os empregados destacam-se como aqueles que menos tempo 

utilizam a internet para aceder a redes sociais, tanto no fim-de-semana como nos dias úteis. Por sua vez, 

os estudantes tendem a ser os que permanecem mais tempo nas redes sociais (Figura 7). 

Figura 7. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em redes sociais, em dias de semana e em dias de 

fim-de-semana, em função da situação face ao trabalho (utilizadores de redes sociais) (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Redes Sociais * Situação face ao trabalho (Semana= 30 045; Fim-de-semana=29 723);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

No que respeita à utilização da internet para jogar, entre aqueles que declararam esta prática, os 

elementos desempregados são aqueles que passam mais tempo a fazê-lo, tanto ao fim-de-semana como 

durante a semana (Figura 8). O mesmo pode ser dito acerca da utilização da internet para fazer apostas 

(Figura 9). 

Figura 8. Nº de horas (por dia) de utilização da internet para jogar, em dias de semana e em dias de fim-

de-semana, em função da situação face ao trabalho (jogadores online) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Jogo online * Situação face ao trabalho (Semana= 17 051; Fim-de-semana=16 557);  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 9. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas, em dias de semana e em 

dias de fim-de-semana, em função da situação face ao trabalho (jogadores online - apostas) (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Jogo online (apostas) * Situação face ao trabalho (Semana= 4 268; Fim-de-semana=4 150);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Duração da utilização da internet em função do grau de escolaridadeDuração da utilização da internet em função do grau de escolaridadeDuração da utilização da internet em função do grau de escolaridadeDuração da utilização da internet em função do grau de escolaridade    

Entre aqueles que utilizam a internet para aceder a redes sociais, os elementos com menor qualificações 

académicas destacam-se por serem aqueles que passam menos (até 1 hora por dia) e mais (6 ou mais 

horas por dia) tempo a fazê-lo, tanto ao fim-de-semana como durante a semana (Figura 10). 

Figura 10. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em redes sociais, em dias de semana e em dias 

de fim-de-semana, em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (utilizadores de redes 

sociais) (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Redes Sociais * Grau de escolaridade (Semana= 30 045; Fim-de-semana=29 723);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Em relação à utilização da internet para jogar, entre aqueles que declararam esta prática, quanto maiores 

são as qualificações académicas, menos tempo passam na internet para tal fim (Figura 11). O mesmo é 

válido para as apostas online (Figura 12). 
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Figura 11. Nº de horas (por dia) de utilização da internet para jogar, em dias de semana e em dias de fim-

de-semana, em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (jogadores online) (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Jogo online * Grau de escolaridade (Semana= 17 051; Fim-de-semana=16 557);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Figura 12. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas, em dias de semana e em 

dias de fim-de-semana, em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (jogadores online - 

apostas) (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Duração Jogo online (apostas) * Grau de escolaridade (Semana= 4 268; Fim-de-semana=4 150);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Síntese Síntese Síntese Síntese     

Embora as diferenças não sejam grandes, a utilização da internet para aceder às redes sociais é uma 

prática mais feminina do que masculina e também daqueles com maiores qualificações académicas, 

sendo que os empregados (tendo em conta a duração da utilização) e os desempregados (considerando 

a prevalência) se destacam por uma menor utilização da Internet para este fim. 

A utilização da internet para jogar e fazer apostas é uma prática essencialmente masculina, dos inquiridos 

com menores qualificações académicas e dos desempregados. 

Semana Fim-de-Semana 

Semana Fim-de-Semana 
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Capítulo V 

Experiência de problemas relacionados com consumos de Experiência de problemas relacionados com consumos de Experiência de problemas relacionados com consumos de Experiência de problemas relacionados com consumos de 

substâncias ilícitas, álcool ou jogo: substâncias ilícitas, álcool ou jogo: substâncias ilícitas, álcool ou jogo: substâncias ilícitas, álcool ou jogo:     

Quadro nacional e regionalQuadro nacional e regionalQuadro nacional e regionalQuadro nacional e regional    

 

Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, 

álcool ou jogo: quadro nacional álcool ou jogo: quadro nacional álcool ou jogo: quadro nacional álcool ou jogo: quadro nacional     

Neste inquérito, os participantes foram questionados sobre a experiência de determinados problemas 

relacionados com o consumo de drogas, de álcool ou com práticas de jogo, nos últimos 12 meses, a saber: 

• Problemas de rendimento na escola/trabalho,  

• Problemas de saúde que motivaram assistência médica, 

• Problemas com condutas em casa (discussões, não cumprimento de regras, castigos), 

• Problemas financeiros, 

• Atos de violência, conduta desordeira ou vandalismo, 

• Condução sob o efeito de álcool  

• Relações sexuais desprotegidas 

Para indicarem se já tinham experienciado cada um dos tipos de problema, os jovens deveriam selecionar 

se este estava relacionado com o consumo de drogas ou com o consumo de álcool ou com práticas de 

jogo.  

Dado que a formulação da questão remetia para o consumo e não o seu consumo, é possível que alguns 

jovens tenham efetuado a interpretação de que estariam também incluídos nesta questão os problemas 

experienciados por si mas derivados do consumo de terceiros (por exemplo, ter tido a experiência de ser 

transportado numa viatura em que o condutor estava sob o efeito de álcool). Por outro lado, uma vez que 

apenas uma resposta era possível relativamente a cada tipo de problema (isto é, relacionado com o 

consumo de drogas, ou álcool, ou com jogo), as prevalências obtidas estarão, provavelmente, 

subavaliadas. Deste modo, os resultados que a seguir se apresentam deverão sempre ser observados à 

luz deste enquadramento. 
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Com base nas respostas a estas questões, é possível afirmar que, globalmente, em 70 548 inquiridos, 

13% tiveram algum tipo dos problemas enunciados, relacionados com o consumo de álcool, substâncias 

ilícitas e/ou jogo nos 12 meses anteriores ao inquérito. Em particular,  

• 7% com problemas relacionados com o consumo de álcool, 

• 4% com problemas relacionados com o consumo de drogas, 

•  4% com problemas relacionados com práticas de jogo.  

Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, Experiência de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, 

álcool ou jogo: quadro regionalálcool ou jogo: quadro regionalálcool ou jogo: quadro regionalálcool ou jogo: quadro regional    

A nível regional, no geral, os residentes nos Açores, Algarve e Alentejo destacam-se como aqueles que 

mais declararam problemas relacionados com o consumo de álcool, drogas e práticas de jogo, enquanto 

os residentes na região Norte foram quem menos declarou tal. Em relação aos problemas relacionados 

com o consumo, destacam-se os residentes no Alentejo e no Algarve, enquanto considerando os 

problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas o destaque vai para os residentes do 

Algarve. Em relação aos problemas relacionados com a prática de jogo destacam-se os residentes nos 

Açores. 

Figura 1. Problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, de álcool ou com práticas de jogo, 

por região de residência (%) 

 
Base %: Problemas relacionados com o consumo de álcool, de substâncias ilícitas e/ou com práticas de jogo (em geral)/ Problemas relacionados com 

o consumo de álcool/Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas/Problemas relacionados com práticas de jogo (Norte=25 571, 

Centro=12 737, Lisboa=22 357, Alentejo=3 128, Algarve=2 764, Madeira=1 697, Açores=2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em geral

Açores = 16,3 Álcool

Algarve = 16,1 Alentejo = 9,8 Substâncias Ilícitas

Alentejo = 15,1 Algarve = 9,7 Algarve = 5,2 Jogo

Lisboa = 14,0 Açores = 7,5 Açores = 4,8 Açores = 7,9

Madeira = 13,7 Lisboa = 7,5 Madeira = 4,7 Madeira = 5,7

Centro = 13,5 Centro = 7,5 Lisboa = 4,5 Centro = 4,4

Total Nacional = 13,3 Total Nacional = 7,1 Total Nacional = 4,1 Total Nacional = 4,4

Norte = 11,7 Madeira = 6,0 Centro = 3,7 Alentejo = 4,3

Norte = 5,8 Norte = 3,7 Lisboa = 4,3

Alentejo = 3,5 Algarve = 4,2
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Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool 

ou jogo: quadro nacionalou jogo: quadro nacionalou jogo: quadro nacionalou jogo: quadro nacional    

A esmagadora maioria dos inquiridos declarou que nunca teve os problemas enunciados, relacionados 

com o consumo de substâncias psicoativas e/ou com a prática de jogo.  

Entre os vários problemas listados, a condução sob o efeito de álcool e/ou drogas foi o menos referido. É 

de notar, contudo, que a questão colocada no questionário se cingia à condução sob o efeito de álcool. 

No entanto, como referido anteriormente, a resposta à questão efetuava-se pela seleção de uma opção 

(relacionado com álcool, relacionado com drogas, relacionado com jogo), sendo que 1% dos inquiridos 

reportou a relação com o consumo de drogas, podendo, pelo menos em parte, tratar-se de casos de 

condução sob o efeito de álcool e de drogas. Dado que esta questão tem uma formulação ambígua, é 

possível que a percentagem de jovens com problemas relacionados com a condução sob o efeito de 

drogas seja superior e, consequentemente, também a condução sob o efeito de álcool/drogas.  

Por outro lado, é importante recordar que esta prevalência de 3% se reporta ao total de inquiridos, entre 

os quais, parte não terá carta de condução. Neste subgrupo, a prevalência será provavelmente superior. 

Por sua vez, os problemas relacionados com o rendimento na escola e/ou no trabalho são os mais 

declarados (Figura 2). 

Analisando os problemas em função do comportamento aditivo, verifica-se que os problemas 

relacionados com a condução, os atos de violência e as relações sexuais desprotegidas derivam sobretudo 

do consumo de álcool, enquanto os problemas relacionados com a saúde, as finanças e as condutas em 

casa derivam mais do consumo de drogas.  

Segundo os inquiridos, o jogo é o responsável maior pelos problemas relacionados com o rendimento na 

escola e/ou no trabalho (se bem que com valores muito próximo das substâncias ilícitas). 

Verifica-se que os principais problemas que derivam do consumo de álcool são as relações sexuais 

desprotegidas (2,5%), enquanto os principais problemas que derivam das drogas ilícitas e da prática de 

jogo são relacionados com o rendimento na escola e/ou no trabalho (2,5% e 2,7%, respetivamente). 

Figura 2. Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool ou com práticas 

de jogo, por tipo de problema (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Condução sob o efeito de álcool/drogas (70 548); Saúde (70 563); Atos de violência/conduta desordeira (70 548); Financeiros (70 559), Relações 

sexuais desprotegidas (70 548), Condutas em casa (70 559); Rendimento na escola/trabalho (70 563)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool 

ou jogo: quadro regionalou jogo: quadro regionalou jogo: quadro regionalou jogo: quadro regional    

A nível regional, os residentes nos Açores destacam-se como aqueles que mais declararam os vários 

enunciados relacionados com o consumo de álcool, drogas e práticas de jogo, com exceção das relações 

sexuais desprotegidas, onde foram os residentes no Algarve quem mais declarou tal (no entanto, com 

valores muito próximos dos residentes dos Açores). Os residentes nas regiões da Madeira e Alentejo 

destacam-se também, enquanto os residentes nas regiões Norte e Centro foram quem menos declarou a 

maior parte dos problemas enunciados. 

Figura 3. Tipos de problemas relacionados com consumos de substâncias ilícitas, álcool ou com práticas 

de jogo, por tipo de problema e região de residência (%) 

 

Base %: Condução sob o efeito de álcool/drogas/ Atos de violência/conduta desordeira/ Relações sexuais desprotegidas (Norte=25 571, Centro=12 

737, Lisboa=22 357, Alentejo=3 128, Algarve=2 764, Madeira=1 697, Açores=2 294); Saúde/ Rendimento na escola/trabalho (Norte=25 580, Centro=12 

738, Lisboa=22 361, Alentejo=3 128, Algarve=2 765, Madeira=1 697, Açores=2 294); Financeiros/ Condutas em casa (Norte=25 578, Centro=12 738, 

Lisboa=22 359, Alentejo=3 128, Algarve=2 765, Madeira=1 697, Açores=2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

SínteseSínteseSínteseSíntese    

Pode concluir-se que apenas uma pequena parte dos inquiridos declarou algum dos problemas 

enunciados relacionados com o consumo de álcool, drogas e práticas de jogo. Verifica-se que os 

problemas variam consideravelmente em função do comportamento aditivo e também ao nível regional 

– tendencialmente mais problemas declarados pelos residentes nos Açores e menos pelos residentes nas 

Norte e Centro. 
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Capítulo VI 

Experiência de problemas relacionados com consumos de Experiência de problemas relacionados com consumos de Experiência de problemas relacionados com consumos de Experiência de problemas relacionados com consumos de 

substâncias ilícitas, álcool ou jogo: substâncias ilícitas, álcool ou jogo: substâncias ilícitas, álcool ou jogo: substâncias ilícitas, álcool ou jogo: Outras especificidadesOutras especificidadesOutras especificidadesOutras especificidades    

Experiência de problemas: outras especificidades sociodemogExperiência de problemas: outras especificidades sociodemogExperiência de problemas: outras especificidades sociodemogExperiência de problemas: outras especificidades sociodemográficas ráficas ráficas ráficas     

Neste capítulo, analisar-se-á, em primeiro lugar, a experiência de problemas relacionados com o consumo 

de substâncias ilícitas, álcool e/ou práticas de jogo, em termos globais, em função do sexo, situação face 

ao trabalho e grau de escolaridade. Recorda-se, por isso, que esta prevalência diz respeito aos 7 tipos de 

problemas enunciados no capítulo anterior e que, também neste, irão ser analisados. Recomenda-se 

ainda que estes resultados sejam observados à luz das limitações decorrentes da formulação das questões 

sobre a experiência de problemas, descritas no capítulo anterior. 

Experiência de problemas em função do sexoExperiência de problemas em função do sexoExperiência de problemas em função do sexoExperiência de problemas em função do sexo    
Analisando a experiência de problemas relacionados com estes comportamentos aditivos, verifica-se que 

os inquiridos do sexo masculino declaram ter tido mais problemas destes (proporcionalmente mais do 

dobro) do que os inquiridos do sexo feminino. Entre os elementos do sexo masculino, a prática de jogo é 

a principal causa, seguindo-se o consumo de álcool e de drogas ilícitas. Pelo contrário, os elementos do 

sexo feminino referem mais o álcool e as drogas como causa e menos o jogo (Figura 1). 
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Figura 1. Experiência de problemas (em geral, relacionados com o consumo de substâncias ilícitas, de 
álcool ou com práticas de jogo), nos últimos 12 meses, em função do sexo (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Problemas em geral * Sexo (31 250); Problemas com o consumo de substâncias ilícitas * Sexo (31 250); Problemas com o consumo de álcool * 

Sexo (31 250); Problemas com práticas de jogo * Sexo (31 250); Fonte: DGRDN/SICAD 

Experiência de problemas em função da situação face ao trabalhoExperiência de problemas em função da situação face ao trabalhoExperiência de problemas em função da situação face ao trabalhoExperiência de problemas em função da situação face ao trabalho    

Entre os inquiridos, os trabalhadores-estudantes e os desempregados foram quem mais declarou ter 

sentido problemas relacionados com o consumo de substâncias psicoativas e/ou a prática de jogo em 

geral, enquanto os estudantes e os empregados foram quem menos declarou tal.  

Para todas as situações face ao trabalho, o consumo de álcool é a principal causa de problemas 

mencionada (Figura 2). 

Figura 2. Experiência de problemas (em geral, relacionados com o consumo de substâncias ilícitas, de 

álcool ou com práticas de jogo), nos últimos 12 meses, em função da situação face ao trabalho (%) 

 
*Testes χ2 significativos para p<0,001;**Teste χ2 significativo para p<0,005 

Base %: Problemas em geral * Situação face ao trabalho (31 250); Problemas com o consumo de substâncias ilícitas * Situação face ao trabalho (31 

250); Problemas com o consumo de álcool * Situação face ao trabalho (31 250); Problemas com práticas de jogo * Situação face ao trabalho (31 250) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Experiência de problemas em função do grau de escolaridadeExperiência de problemas em função do grau de escolaridadeExperiência de problemas em função do grau de escolaridadeExperiência de problemas em função do grau de escolaridade    

Em relação ao grau de escolaridade, verifica-se que, quanto maior são as qualificações académicas dos 

inquiridos, menor é a referência a este tipo de problemas, em geral. Merece destaque o facto de os 

estudantes com qualificações superiores ao 12º ano referirem consideravelmente mais problemas 

relacionados com álcool do que com jogo e drogas ilícitas (o dobro ou quase) (Figura 3). 

Figura 3. Experiência de problemas (em geral, relacionados com o consumo de substâncias ilícitas, de 

álcool ou com práticas de jogo), nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade que concluiu 

ou frequenta (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Problemas em geral * Grau de escolaridade (31 250); Problemas com o consumo de substâncias ilícitas * Grau de escolaridade (31 250); 

Problemas com o consumo de álcool * Grau de escolaridade (31 250); Problemas com práticas de jogo * Grau de escolaridade (31 250); Fonte: 

DGRDN/SICAD 

TiposTiposTiposTipos    de problemas: outras especificidades sociodemográficas de problemas: outras especificidades sociodemográficas de problemas: outras especificidades sociodemográficas de problemas: outras especificidades sociodemográficas     

Tipos de problemas em função do sexoTipos de problemas em função do sexoTipos de problemas em função do sexoTipos de problemas em função do sexo    

Para ambos os sexos, os problemas de rendimento na escola e/ou no trabalho destacam-se como os mais 

referidos. Contudo, entre os inquiridos do sexo feminino, os problemas com condutas em casa são 

mencionados na mesma medida que estes. De resto, verifica-se que os elementos do sexo masculino 

declararam ter sentido todo o tipo de problemas mais do que os elementos do sexo feminino (Tabela 1). 

Tabela 1. Tipo de problemas experienciados nos últimos 12 meses, por problema, em função do sexo (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Nº % Nº %

2,3

509 3,2 199 1,3

2,2

801 5,0 273 1,8

Masculino Feminino

Problemas de rendimento na escola/trabalho                      

Problemas com condutas em casa                                               

Relações sexuais desprotegidas                                           

1272 7,9 520 3,4

883 5,5 382 2,5

3,3

Condução sob o efeito de álcool/drogas                                       

Atos de violência/conduta desordeira                                   

1554 9,7 507

Problemas de saúde que motivaram assistência médica                 

Problemas financeiros                                                                    
799 5,0 329

681 4,3 351
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Tipos de problemas em função da situação face ao trabalhoTipos de problemas em função da situação face ao trabalhoTipos de problemas em função da situação face ao trabalhoTipos de problemas em função da situação face ao trabalho    

Independentemente da situação face ao trabalho, os problemas de rendimento escolar ou laboral foram 

os mais declarados. Os estudantes destacam-se por ter sido quem menos declarou todo o tipo de 

problemas, com exceção dos problemas de rendimento escolar ou laboral: neste caso, foram os 

empregados quem menos referiu tal (Tabela 2). 

Tabela 2. Tipo de problemas experienciados nos últimos 12 meses, por problema, em função da situação 

face ao trabalho (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Tipos deTipos deTipos deTipos de    problemas em função do grau de escolaridadeproblemas em função do grau de escolaridadeproblemas em função do grau de escolaridadeproblemas em função do grau de escolaridade    

Os inquiridos com menores qualificações foram quem mais declarou todo o tipo de problemas, enquanto 

os inquiridos com menores qualificações foram quem menos o fez. Verifica-se assim que 10% dos 

inquiridos que abandonaram os estudos precocemente declaram ter sentido problemas de rendimento 

na escola/trabalho em virtude do consumo de substâncias ilícitas e/ou da prática de jogo, sendo metade 

a percentagem de estudantes com qualificações superiores ao 12º ano que declarou o mesmo (Tabela 3). 

Tabela 3. Tipo de problemas experienciados nos últimos 12 meses, por problema, em função do grau de 

escolaridade que concluiu ou frequenta (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Fonte: DGRDN/SICAD 

  

Nº % Nº % Nº % Nº %

112 4,3

81 3,1

118 4,6

141 5,5

156 6,0

54 2,8

Desempregado

208 8,1

191 7,4

86 4,5

74 3,9

83 4,3

Empregado

115 6,0

113 5,9

106 5,5

Problemas de saúde que motivaram assistência médica                 
735 3,0 102 4,6

Condução sob o efeito de álcool/drogas                                            
491 2,0 82 3,7

Problemas financeiros                                                                     
808 3,3 116 5,3

Atos de violência/conduta desordeira                               
744 3,0 115 5,2

Problemas com condutas em casa                                               
1322 5,4 166 7,5

Relações sexuais desprotegidas                                          
859 3,5 144 6,5

Estudante Trab.-Estudante

Problemas de rendimento na escola/trabalho                     
1562 6,4 176 8,0

Nº % Nº % Nº %

Condução sob o efeito de álcool/drogas                                            
180 3,4 396 2,1 132 1,9

2,1

Problemas de saúde que motivaram assistência médica                 
293 5,5 584 3,1 155 2,2

Atos de violência/conduta desordeira                                    
329 6,2 598 3,1 147

298 4,3

185 2,7

Relações sexuais desprotegidas                                            
351 6,6 704 3,7 210 3,0

Problemas financeiros                                                                    
284 5,4 659 3,5

Problemas com condutas em casa                                               
431 8,1 1063 5,6

Até 9º ano 10º - 12º ano Sup. 12º ano

Problemas de rendimento na escola/trabalho                    
511 9,6 1238 6,5 312 4,5
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Experiência de problemas:Experiência de problemas:Experiência de problemas:Experiência de problemas:    comportamentos aditivoscomportamentos aditivoscomportamentos aditivoscomportamentos aditivos    

Problemas relacionados com o consumo de álcool em função de padrões de Problemas relacionados com o consumo de álcool em função de padrões de Problemas relacionados com o consumo de álcool em função de padrões de Problemas relacionados com o consumo de álcool em função de padrões de 

consumo específicos desta substânciaconsumo específicos desta substânciaconsumo específicos desta substânciaconsumo específicos desta substância    

Entre os consumidores de álcool, aqueles que tiveram comportamentos de nocividade acrescida nos 

últimos 12 meses – “binge”, embriaguez severa e embriaguez ligeira – declararam ter sentido problemas 

relacionados com o consumo de álcool muito mais (cerca de 6 vezes mais, na verdade) do que aqueles 

que não tiveram comportamentos de nocividade acrescida no mesmo período (Figura 4).  

Figura 4. Experiência de problemas relacionados com o consumo de álcool nos últimos 12 meses, em 

função das práticas de consumo “binge”, embriaguez ligeira e embriaguez severa neste período (entre os 

consumidores de álcool) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Problemas relacionados com o consumo de álcool * Consumo “binge” (58 822); Problemas relacionados com o consumo de álcool * Embriaguez 

ligeira (58 822); Problemas relacionados com o consumo de álcool * Embriaguez severa (58 822); Fonte: DGRDN/SICAD 

Embora a diferença proporcionalmente seja menor, o mesmo pode ser dito acerca dos inquiridos que 

declaram cada um dos tipos de policonsumo de álcool com outras substâncias psicoativas nos 12 meses 

anteriores à inquirição face aos que não adotaram cada uma destas práticas (Figura 5). 

Figura 5. Experiência de problemas relacionados com o consumo de álcool nos últimos 12 meses, em 

função de associação deste consumo ao de outras substâncias psicoativas na mesma ocasião, neste 

período (entre os consumidores de álcool) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Problemas relacionados com o consumo de álcool * Associação de álcool, cocaína e derivados de cannabis (58 822); Problemas relacionados 

com o consumo de álcool * Associação de álcool, derivados de cannabis e NSP (58 822); Problemas relacionados com o consumo de álcool * Associação 

de álcool e derivados de cannabis (58 822); Problemas relacionados com o consumo de álcool * Associação de álcool e bebidas energéticas (58 822)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas em função de Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas em função de Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas em função de Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas em função de 

padrões de consumo específicos destas substânciaspadrões de consumo específicos destas substânciaspadrões de consumo específicos destas substânciaspadrões de consumo específicos destas substâncias    

Entre os consumidores de drogas ilícitas, aqueles que declaram ter consumido cannabis e também outras 

substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à inquirição foram quem mais declarou problemas 

relacionados. Por seu lado, aqueles que declararam ter consumido apenas outras substâncias ilícitas que 

não cannabis foram quem menos declarou a experiência de problemas relacionados com o consumo de 

drogas ilícitas (Figura 6). 

Figura 6. Experiência de problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 
meses, em função das substâncias consumidas neste período (entre os consumidores de substâncias 
ilícitas) (%) 

 
Teste χ2 significativo para p<0,001 

Base %: Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas * Substâncias ilícitas consumidas (16 636)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Entre os consumidores de drogas ilícitas, aqueles que declararam ter consumido cada uma das 

associações de drogas ilícitas e outras substâncias psicoativas na mesma ocasião nos 12 meses anteriores 

à inquirição tiveram mais problemas relacionados com o consumo de drogas ilícitas do que os que não 

declararam (Figura 7). 

Figura 7. Experiência de problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 

meses, em função da associação de substâncias ilícitas a outras na mesma ocasião, neste período (entre 

os consumidores) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas* Associação de álcool, cocaína e derivados de cannabis (16 636); Problemas 

relacionados com o consumo de substâncias ilícitas * Associação de álcool, derivados de cannabis e NSP (16 636); Problemas relacionados com o 

consumo de substâncias ilícitas * Associação de álcool e derivados de cannabis (16 636); Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas 

* Associação de derivados de cannabis (16 636); Fonte: DGRDN/SICAD 
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Problemas relacionadosProblemas relacionadosProblemas relacionadosProblemas relacionados    com práticas de jogo em função do tempo ligado à internet com práticas de jogo em função do tempo ligado à internet com práticas de jogo em função do tempo ligado à internet com práticas de jogo em função do tempo ligado à internet 

a jogara jogara jogara jogar    

Entre os inquiridos que utilizam a internet para jogar, aqueles que têm um tempo de utilização maior (6 

horas ou mais por dia) declararam uma experiência de problemas relacionados com práticas de jogo nos 

12 meses anteriores à inquirição maior do que aqueles que têm um tempo de utilização menor (até 1 

hora por dia) (Figura 8). 

Figura 8. Experiência de problemas relacionados com práticas de jogo nos últimos 12 meses, em função 

do nº de horas passadas a jogar online, por dia, em dias de semana e dias de fim-de-semana (entre os 

jogadores) (%) 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Problemas relacionados com práticas de jogo* Nº de horas de jogo online por dia, em dia de semana (36 581); Problemas relacionados com 

práticas de jogo* Nº de horas de jogo online por dia, em dia de fim-de-semana (35 261); Fonte: DGRDN/SICAD 

Também entre os inquiridos que utilizam a Internet para fazer apostas quem declarou problemas 

relacionados com esta prática foram aqueles com maior tempo de utilização (4 ou mais horas por dia) 

(Figura 9) 

Figura 9. Experiência de problemas relacionados com práticas de jogo nos últimos 12 meses, em função 

do nº de horas passadas em jogos de apostas online, por dia, em dias de semana e dias de fim-de-semana 

(entre os jogadores de apostas) (%) 

 

Testes χ2 significativos para p<0,001 
Base %: Problemas relacionados com práticas de jogo* Nº de horas de jogo de apostas online por dia, em dia de semana (9 797); Problemas relacionados 

com práticas de jogo* Nº de horas de jogo de apostas online por dia, em dia de fim-de-semana (9 551); 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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SínteseSínteseSínteseSíntese    

É possível concluir que os problemas relacionados com os comportamentos aditivos são tendencialmente 

mais declarados por inquiridos do sexo masculino, empregados e desempregados e com menores 

qualificações, enquanto os inquiridos do sexo feminino, estudantes e com maiores qualificações 

declararam menos tal. Por outro lado, verifica-se uma clara associação entre haver tido comportamentos 

de nocividade acrescida (embriaguez, “binge”, policonsumo e maior tempo de utilização da Internet) e os 

problemas enunciados. 
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Capítulo VII 

Conhecimentos sobre a Lei da Droga e a Lei do ÁlcoolConhecimentos sobre a Lei da Droga e a Lei do ÁlcoolConhecimentos sobre a Lei da Droga e a Lei do ÁlcoolConhecimentos sobre a Lei da Droga e a Lei do Álcool    

 

O questionário incluía um bloco de questões acerca dos conhecimentos sobre a legislação vigente quanto 

ao álcool e às drogas ilícitas. O principal objetivo passava por perceber se os inquiridos estão bem 

informados acerca da matéria e se o espírito das duas leis está bem interiorizado junto desta população. 

Conhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama nacional Conhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama nacional Conhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama nacional Conhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama nacional     

Neste âmbito, a propósito da Lei sobre o consumo de drogas, foram colocadas aos jovens 3 questões 

independentes: 

• Se o consumo de drogas é proibido; 

• Se o consumo de drogas é crime; 

• Se o consumo de drogas é punido por lei 

Para cada questão, os jovens podiam selecionar uma opção de resposta entre Não, Sim, Depende da 

quantidade, Depende da substância e Não sei. Os resultados serão apresentados por sua vez em três 

categorias: Sim (que inclui os jovens que responderam que Sim, os que responderam que depende da 

quantidade e os que responderam que depende da substância), Não e Não sei31. 

A grande maioria dos inquiridos considera que o consumo de drogas é algo proibido, que constitui um 

crime e que é punido por lei. No entanto, aqueles que consideram que o consumo de drogas não é um 

crime são mais do que aqueles que consideram que tal não é proibido ou algo punido por lei. Uma 

pequena parte os inquiridos declarou não saber a resposta às questões (Figura 1). 

 

  

                                                                 
31 Adotou-se esta opção em virtude de, por lapso, as questões terem sido apresentadas com apenas uma opção de resposta. 
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Figura 1. Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumo de drogas perante a Lei (%) 

 
Base %: Consumo de drogas é proibido/é crime/é punido por lei (70 541) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Conhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama regionalConhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama regionalConhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama regionalConhecimentos sobre a Lei da Droga: panorama regional    

Analisando os conhecimentos dos inquiridos acerca da lei da droga em função do local de residência, 

verifica-se que os inquiridos que residem no Alentejo, no Centro e na Madeira são quem mais considera 

que consumo de drogas não é proibido (Figura 2) e, os residentes na Madeira em particular, que também 

que não é crime (Figura 3). Por sua vez, os residentes em Lisboa destacam-se por considerar mais que tal 

é proibido. A percentagem de jovens que considera que constitui um crime é semelhante nas regiões do 

Centro, Lisboa, Alentejo e Açores, onde é mais elevada. Por seu lado, os inquiridos que residem no Algarve 

e nos Açores são quem mais declarou não saber responder a essas duas questões. 

 Figura 2. Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumo de drogas é proibido, por região de residência 
(%) 

 
Base %: Consumo de drogas é proibido (Norte=25 571, Centro=12 734, Lisboa=22 355, Alentejo=3 127, Algarve=2 764, Madeira=1 696, Açores=2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 3. Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumo de drogas é crime, por região (%) 

 
Base %: Consumo de drogas é crime (Norte=25 571, Centro=12 734, Lisboa=22 355, Alentejo=3 127, Algarve=2 764, Madeira=1 696, Açores=2 294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Em relação ao consumo de drogas ser algo punível por lei, os residentes em Lisboa e no Alentejo são quem 

menos considera que tal não é verdade, enquanto os residentes no Algarve e nos Açores foram quem 

mais declarou não saber responder (Figura 4). 

Figura 4. Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumo de drogas é punido por lei, por região (%) 

 
Base %: Consumo de drogas é punido por lei (Norte=25 571, Centro=12 734, Lisboa=22 355, Alentejo=3 127, Algarve=2 764, Madeira=1 696, Açores=2 

294) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumidoresConhecimentos sobre a Lei da Droga: consumidoresConhecimentos sobre a Lei da Droga: consumidoresConhecimentos sobre a Lei da Droga: consumidores    

Considerando a situação face ao consumo de substâncias ilícitas, verifica-se que, em relação aos que 

nunca consumiram drogas ilícitas, os inquiridos consumidores tendem mais a considerar que o consumo 

de drogas não é proibido, crime ou punido por lei. Por seu lado, a percentagem daqueles que declararam 

não saber responder não é muito diferente entre os consumidores e os não consumidores de drogas 

ilícitas (embora seja ligeiramente superior entre estes últimos) (Figura 5, 6 e 7). 

Figura 5. Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumo de drogas é proibido, consoante o consumo de 

substâncias ilícitas ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Consumo de drogas é proibido*Consumidores de substâncias ilícitas ao longo da vida (70 541), Consumo de drogas é proibido*Consumidores 

de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses (70 541) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Figura 6. Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumo de drogas é crime, consoante o consumo de 

substâncias ilícitas ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Consumo de drogas é crime*Consumidores de substâncias ilícitas ao longo da vida (70 541), Consumo de drogas é proibido*Consumidores de 

substâncias ilícitas nos últimos 12 meses (70 541) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

Cons. de ilícitas ao longo da vida Cons. de ilícitas nos últimos 12 meses 

Cons. de ilícitas ao longo da vida Cons. de ilícitas nos últimos 12 meses 
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Figura 7. Conhecimentos sobre a Lei da Droga: consumo de drogas é punido por lei, consoante o consumo 

de substâncias ilícitas ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Consumo de drogas é punido por lei*Consumidores de substâncias ilícitas ao longo da vida (70 541), Consumo de drogas é 

proibido*Consumidores de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses (70 541) Fonte: DGRDN/SICAD 

Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama nacional Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama nacional Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama nacional Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama nacional     

Neste âmbito, a propósito da cerveja, do vinho e das bebidas espirituosas, os jovens foram inquiridos com 

a questão A propósito da lei sobre o consumo e venda de bebidas alcoólicas, diz a partir de que idade é 

permitido consumir/adquirir bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público.32 É de notar que, 

em 2015, ocorreu uma alteração legislativa à idade mínima legal para aquisição/consumo de bebidas 

alcoólicas. Na versão anterior era permitida a aquisição/consumo de cerveja e de vinho a partir dos 16 

anos e, de bebidas espirituosas, apenas a partir dos 18 anos. Deste modo, tendo em conta que o inquérito 

foi aplicado ao longo do ano, para alguns jovens o limite em vigor à data do inquérito era o anterior, 

enquanto, para outros, era já o novo limite. Por outro lado, na região autónoma dos Açores o limite legal 

em vigor para qualquer bebida alcoólica em 2015 era de 16 anos. 

A nível nacional metade ou mais dos inquiridos considerou que o limite legal para a aquisição/consumo 

de bebidas alcoólicas era 18 anos, situação particularmente expressiva no caso das bebidas espirituosas. 

(Figura 8). 

Figura 8. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de cerveja, 

vinho, bebidas espirituosas (%) 

 
Base %: Idade de permissão da aquisição/consumo de cerveja (70 161), Idade de permissão da aquisição/consumo de vinho (70 111), Idade de 

permissão da aquisição/consumo de bebidas espirituosas (70 114). Fonte: DGRDN/SICAD 

                                                                 
32 Com uma opção de resposta para cada tipo de bebida alcoólica: 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos e 21 anos. 

Cons. de ilícitas ao longo da vida Cons. de ilícitas nos últimos 12 meses 
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Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama regionalConhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama regionalConhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama regionalConhecimentos sobre a Lei do Álcool: panorama regional    

Os residentes na região Centro e no Algarve são quem mais considera que 18 anos é a idade mínima para 

adquirir/consumir cerveja (Figura 9) e vinho (Figura 10), enquanto os residentes nos Açores e em Lisboa 

são quem mais considera que tal pode ser feito aos 16 anos. 

Em relação às bebidas espirituosas, os residentes na região Centro destacam-se novamente por serem 

quem mais considera os 18 anos a idade mínima legal para adquirir/consumir, enquanto os residentes nas 

regiões autónomas dos Açores e da Madeira são quem mais considera que tal pode ser feito aos 16 anos 

(Figura 11). 

Figura 9. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de cerveja, por 

região de residência (%) 

 
Base %: Idade de permissão da aquisição/consumo de cerveja (Norte=25 384, Centro=12 724, Lisboa=22 175, Alentejo=3 126, Algarve=2 763, 

Madeira=1 695, Açores=2 294)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Figura 10. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de vinho, por 

região de residência (%) 

 
Base %: Idade de permissão da aquisição/consumo de vinho (Norte=25 632, Centro=12 720, Lisboa=22 153, Alentejo=3 124, Algarve=2 763, Madeira=1 

695, Açores=2 294)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 11. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de bebidas 

espirituosas, por região de residência (%) 

 
Base %: Idade de permissão da aquisição/consumo de bebidas espirituosas (Norte=25 363, Centro=12 721, Lisboa=22 154, Alentejo=3 124, Algarve=2 

763, Madeira=1 695, Açores=2 294)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a situação face ao consumo, verifica-se que, em relação aos consumidores, os inquiridos 

que nunca consumiram cerveja são quem mais considera que a idade mínima legal para adquirir/consumir 

cerveja é 18 anos (Figura 12). O mesmo é válido para o vinho (Figura 13). Em relação às bebidas destiladas, 

passa-se o contrário: quem mais declarou que a idade mínima legal para adquirir/consumir este tipo de 

bebidas é 18 anos foram os inquiridos consumidores (Figura 14). 

Figura 12. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de cerveja, 

consoante o consumo de álcool ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Idade de permissão da aquisição/consumo de cerveja*Consumidores de álcool ao longo da vida (70 161), Idade de permissão da 

aquisição/consumo de cerveja *Consumidores de álcool nos últimos 12 meses (70 161) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 13. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de vinho, 

consoante o consumo de álcool ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Idade de permissão da aquisição/consumo de vinho*Consumidores de álcool ao longo da vida (70 111), Idade de permissão da 

aquisição/consumo de vinho *Consumidores de álcool nos últimos 12 meses (70 111) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Figura 14. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de bebidas 

espirituosas, consoante o consumo de álcool ao longo da vida e nos últimos 12 meses (%) 

 

 
Testes χ2 significativos para p<0,001 

Base %: Idade de permissão da aquisição/consumo de bebidas espirituosas*Consumidores de álcool ao longo da vida (70 114), Idade de permissão da 

aquisição/consumo de bebidas espirituosas *Consumidores de álcool nos últimos 12 meses (70 114) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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SínteseSínteseSínteseSíntese    

Em relação às drogas, quanto aos três pontos analisados, os inquiridos melhor informados parecem residir 

no Alentejo e na região Centro. Por outro lado, os não consumidores parecem melhor informados do que 

os consumidores de drogas ilícitas. 

Em relação ao álcool, predominam as avaliações de que a idade mínima legal para adquirir/consumir 

bebidas alcoólicas em locais públicos ou abertos ao público é de 18 anos, sobretudo no que diz respeito 

às bebidas espiritosas, o que pode estar relacionado com o maior tempo de implementação desta idade 

mínima. Nos inquiridos dos Açores esta tendência é menos evidente, o que pode estar relacionado com 

a especificidade da sua legislação. 
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Conclusões 

Este estudo tratou de dois temas fundamentais no quadro dos comportamentos aditivos: o consumo de 

substâncias psicoativas e a utilização da internet. 

No quadro do consumo de substâncias psicoativas, à semelhança de outros estudos que têm sido 

realizados pelo SICAD junto de jovens, as bebidas alcoólicas confirmam-se como o tipo de substância 

psicoativa ingerida por mais jovens, seguidas do tabaco, das substâncias ilícitas e dos 

tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica. A dimensão do consumo é bastante distinta entre as 

categorias mencionadas, com 4/5 dos jovens com consumos recentes de álcool, metade com consumos 

de tabaco, um quarto de substâncias ilícitas e 5% com consumos recentes de tranquilizantes/sedativos 

sem receita médica. 

Considerando apenas o subgrupo de estudantes e residentes no continente, para efeitos de comparação 

com os resultados do ECATD – CAD 2015 a nível dos jovens de 18 anos que frequentavam o ensino regular 

público33, as prevalências da experimentação e do consumo recente assumem níveis semelhantes, não 

excedendo as diferenças percentuais em mais de 6 pontos.  

É de destacar apenas como diferenciação relevante a experimentação de NSP que, nos jovens de 18 anos 

inquiridos no âmbito do ECATD, é de 1,8%, ao passo que neste subgrupo de inquiridos no DDN é de 3,9%. 

Apesar de, globalmente, para todos os níveis de escolaridade frequentados ou concluídos, esta 

prevalência tender a ser superior nos inquiridos do DDN, a dimensão da diferença parece ser, em parte, 

explicada pela inclusão, entre os inquiridos do DDN, de jovens que frequentam o ensino alternativo, bem 

como uma maior representação de jovens com várias retenções de ano, no âmbito dos quais, as 

prevalências são particularmente superiores. 

O consumo mais frequente (diário/quase diário nos últimos 30 dias) é, de uma forma geral, pouco comum, 

destacando-se o tabaco (20%) e o álcool (9%) como as substâncias com prevalências superiores deste 

consumo mais regular. 

Por sua vez, verifica-se que, não só o consumo de bebidas alcoólicas é comum como também a adoção 

de práticas de carácter mais nocivo, com mais de metade dos jovens a declararem experiências de 

embriaguez ligeira, metade com consumo “binge” e praticamente um terço com experiências de 

embriaguez severa. No entanto, estas práticas tendem a ser pouco frequentes e, genericamente, a não 

exceder 5 ocasiões no último ano, sendo a embriaguez severa a menos frequente de todas. Numa 

perspetiva de saúde pública importa, assim, perspetivar uma atuação dirigida a este tipo de 

comportamentos de nocividade acrescida que, porventura ao se situarem num registo de legalidade, 

poderão ver a sua nocividade desvalorizada face a outros ganhos percebidos, designadamente de 

natureza social, obtidos pela sua prática. 

                                                                 
33 Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e dependências – 2015 (Feijão, 2016) [para 
efeitos de comparação]. Disponível em 
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Documents/2016/SICAD_ECATD_15_Sumário_Executivo.pdf 
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Com efeito, neste estudo, à semelhança de outros34, a experiência de problemas relacionados com o 

consumo de bebidas alcoólicas, por um lado, e com o consumo de substâncias ilícitas, por outro, é mais 

comum em jovens que adotaram práticas de consumo mais nocivas. 

Dada a recente alteração legislativa no domínio da disponibilização de bebidas alcoólicas em locais 

públicos e abertos ao público, explorou-se o nível de conhecimento dos jovens quanto à idade mínima 

legal para aquisição e consumo de bebidas alcoólicas nestes contextos, tendo-se constatado, à 

semelhança de um estudo anteriormente realizado após a alteração legislativa anterior35, um elevado 

nível de desconhecimento nesta matéria, com possíveis repercussões na dimensão do seu efeito na 

alteração de comportamentos.  

Também a nível da Lei da Droga, cujo período de aplicação é claramente superior, constata-se que os 

jovens, embora saibam que o consumo de drogas é proibido, ainda não interiorizaram que não é crime.  

Sem perder de vista as limitações metodológicas já referidas, os resultados deste estudo apontam para 

algumas tendências quanto à extensão e intensidade dos consumos em função do sexo, da situação face 

ao trabalho e do grau de escolaridade, tendendo estas a ser superiores nos jovens do sexo masculino, nos 

trabalhadores-estudantes e naqueles com menos qualificações.  

Face a este quadro geral há algumas exceções a apontar, em que, por exemplo, a prevalência e a 

frequência do consumo de bebidas alcoólicas tendem a aumentar em função das qualificações 

académicas, sendo mais elevadas nos jovens com qualificações superiores ao ensino secundário, 

essencialmente, estudantes universitários. 

Ainda no quadro dos consumos lícitos e mais generalizados na população em geral, a prática 

potencialmente mais intensa que é analisada, a embriaguez severa, apesar de ser mais comum nos 

trabalhadores-estudantes, é mais frequente nos desempregados. 

Por sua vez, à exceção da prevalência de cannabis, os consumos ilícitos tendem a ser mais comuns em 

jovens que abandonaram os estudos. Assim, se o consumo de cannabis é mais comum nos trabalhadores-

estudantes, o seu carácter mais frequente já se destaca nos desempregados. Por sua vez, o consumo de 

substâncias ilícitas que não cannabis é mais comum entre os desempregados e mais frequente nos 

empregados.  

Tendo em conta estes resultados, observa-se como, mesmo considerando um grupo restrito de fatores 

sociais e com uma avaliação de risco baseada estritamente no padrão de consumo, não se identifica um 

mas vários grupos de risco acrescido. 

Por sua vez, numa análise regional, constata-se como a extensão e a intensidade do consumo de 

diferentes tipos de substâncias psicoativas diferem também em função da região sendo muito provável 

que, embora aqui não analisado, existam também heterogeneidades territoriais dentro de cada região. 

Em particular, é de destacar como o consumo de bebidas alcoólicas é mais comum e frequente no 

Alentejo, o consumo de tabaco é mais comum no Alentejo e frequente no Algarve, o consumo de 

substâncias ilícitas (essencialmente cannabis) é mais comum e frequente no Algarve e o consumo de 

tranquilizantes/sedativos sem receita médica se destaca nos Açores. Embora as intervenções não sejam 

necessariamente ou porventura desejavelmente definidas em função de grupos de substâncias, a 

identificação destas singularidades poderá eventualmente ser útil na identificação e priorização de linhas 

de intervenção. 

                                                                 
34 Por exemplo, no Inquérito sobre comportamentos aditivos em jovens internatos em Centros Educativos (Carapinha, Guerreiro, 
Ribeiro & Santos, 2016). Disponível em 
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/169/Relatorio_CE2015.pd
f 
35 Os jovens, o álcool e a lei. Consumos, atitudes e legislação (Carapinha, Calado, Lavado, Dias & Ribeiro, 2015). Disponível em 
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Documents/2015/Os_Jovens_Alcool_Lei_Consumos_Atitudes.
pdf 
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A experiência de problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas e com o consumo de 

substâncias ilícitas acompanha em grande medida os resultados apresentados quanto à extensão e 

intensidade dos consumos.  

Assim, a experiência de ambos os tipos de problemas é superior nos jovens do sexo masculino.  

No que diz respeito à situação face ao trabalho, são os trabalhadores-estudantes que declaram em maior 

medida problemas relacionados com o consumo de álcool. De facto, apesar de serem os desempregados 

que se embriagam mais frequentemente, a embriaguez frequente tem uma reduzida prevalência. Já os 

trabalhadores-estudantes consomem em maior medida e mais frequentemente álcool, sendo também 

superiores a embriaguez ligeira, o consumo “binge” e o policonsumo.  

Por outro lado, são também os trabalhadores-estudantes que, a par dos desempregados, declaram em 

maior medida problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas. É de salientar, a este 

respeito, que, nos trabalhadores-estudantes o consumo de cannabis é mais comum mas não mais 

frequente. Contudo, este subgrupo destaca-se ainda por praticar mais policonsumo, no âmbito do qual é 

particularmente comum a associação de derivados de cannabis a outras substâncias. É possível que a 

experiência de problemas neste grupo esteja, pelo menos em parte, relacionada com esta prática. Por sua 

vez, os desempregados consomem cannabis com mais frequência, sendo também mais comum o 

consumo de outras substâncias ilícitas que não cannabis que, como se identificou neste estudo, estão 

mais associadas à experiência de problemas. Apesar de apresentarem consumos mais frequentes de 

outras substâncias ilícitas que não cannabis, os empregados não se destacam com uma maior experiência 

de problemas com ilícitas, o que poderá estar relacionado com a reduzida prevalência de um consumo 

mais frequente destas substâncias.  

A experiência de problemas relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas é mais comum nos jovens 

com maior nível de escolaridade, onde o consumo é também mais elevado. Por sua vez, a experiência de 

problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas é superior nos jovens com menor nível de 

escolaridade, onde este consumo é também mais comum. 

Finalmente, de forma igualmente coerente, a experiência de problemas relacionados com o consumo de 

bebidas alcoólicas é mais comum no Alentejo e a relacionada com o consumo de substâncias ilícitas é 

mais comum no Algarve. 

Quanto à utilização da internet, observa-se como a frequência de redes sociais é uma prática 

generalizada, tanto durante a semana como ao fim-de-semana. De uma forma geral, os utilizadores 

passam sobretudo 2h-3h por dia nesta atividade, com as raparigas, os estudantes e os jovens com 

menores qualificações académicas a declararem mais tempo passado nas redes sociais. Por sua vez, são 

os inquiridos do Alentejo e Algarve que passam mais tempo nesta atividade. 

Já o jogo e, particularmente, o jogo de apostas, é uma atividade menos generalizada entre estes jovens. 

Ainda assim, metade dos jovens declarou jogar, tendo os jogos de apostas uma prevalência na ordem dos 

14%. Também neste âmbito não se observam diferenças entre a utilização durante a semana e no fim-de-

semana, porventura por estarem amplamente divulgados equipamentos portáteis (smartphones, tablets), 

que permitem o acesso à internet a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Para além de serem 

atividades menos comuns, os jovens dispendem também menos tempo na sua realização, jogando 

sobretudo menos de 1h por dia.  

O jogo é mais comum nos rapazes, nos desempregados e nos jovens com menos qualificações. Por sua 

vez, são os inquiridos das regiões autónomas que jogam mais e, em particular, dos Açores, que apostam 

mais. 

Também nos inquiridos de 18 anos do ECATD-CAD se verifica como a utilização das redes sociais é uma 

prática generalizada, assumindo o jogo uma prevalência menor e as apostas um nível ainda inferior, e em 

que o jogo é também mais comum no sexo masculino. 

No presente estudo, a experiência de problemas relacionados com o jogo genericamente é mais comum 

à medida que aumenta o tempo passado em jogo online e em jogos de apostas em particular. 
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As dinâmicas de utilização da internet, designadamente uma utilização problemática ou mesmo com 

contornos de adição, merecem um maior aprofundamento empírico na população de jovens com vista à 

definição e operacionalização de medidas adequadas. 

Dada a dimensão e transversalidade social deste estudo para os jovens de 18 anos, este poderá ser uma 

ferramenta útil de aferição de singularidades territoriais e sociais e, face à sua replicação anual, de 

identificação de tendências. 
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