
 

Efeitos da intervenção em Dissuasão,  

baseado na a�vidade das CDT* 

Efeitos da intervenção das CDT nos indiciados quanto a: 

⇒ Padrão de consumo de substâncias psicoa�vas  

⇒ Representações rela�vas ao consumo de substâncias psicoa�vas  

⇒ Es�lo de vida  

 

População alvo: Indiciados  

Estudo quan�ta�vo 

Proposto a todos (N=1653) 

Longitudinal 

T0: pré-intervenção (N=892: 54% resposta) 

T1: pós-intervenção (arquivamento do processo) 

(N=336: 20% resposta) 

Ques�onários de autopreenchimento 

T0/T1: pelo indiciado 

Intervenção: pela CDT 

 

Consumo 

substâncias 

ilícitas 

Deixam de referir  

consumo de ilícitas  

(30D antes) 

Passam a referir  

consumo de 

ilícitas  

(30D antes) 

Dos que mantêm o consumo de cannabis,  

um terço reduz a sua frequência 

⇒ Principal problema: com a polícia/jus�ça 

Considera que o contacto com a CDT teve algum efeito no seu consumo? 

 

SIM: 

ABANDONO DO CONSUMO 

12% 

 

Consumo 

bebidas 

alcoólicas 

Deixam de referir  

consumo de 

bebidas alcoólicas 

(30D antes) 

Passam a referir  

Ligeira redução na  frequência  

de consumo binge 

SIM 

Um quarto dos consumidores de 

 bebidas alcoólicas/substâncias ilícitas 

deixa de fazer policonsumo 

P567869:6; 5<;=>?:@A;  @A <;?=@A 

• que se deslocaram às 

CDT no âmbito de um 

processo aberto de 

15/09 a 15/12 de 2014 

• não absolvidos  

• arquivamento até 

31/03/2016 

• maiores de idade 

• residentes em Portugal 

con�nental 

• literacia de português 

• em liberdade 

Experiência de  

problemas  

relacionados com o 

consumo no  

trimestre anterior  

 

Problemas com bebidas alcoólicas Problemas com substâncias ilícitas 

deixam de referir (T1) passam a referir (T1) 

SIM NÃO 

deixam de referir (T1) passam a referir (T1) 

T0 SIM NÃO T0 

⇒ Principal problema: com a polícia/jus�ça 

78%  7% 63%  6%  

Principais efeitos 

41% 

REDUÇÃO  DO CONSUMO 

4% 

25% 

Bebidas alcoólicas Substâncias ilícitas 

M
é

to
d

o
 

*CDT: Comissões para a  

Dissuasão da Toxicodependência 



 

Bebidas alcoólicas: problemas mais prováveis (T0): 

1º—com a polícia/jus�ça 17% 

2º—dificuldades financeiras 15% 

3º—acidentes de viação 15% 

Mais provável ocorrência de cada problema  

(exceção para problemas com a polícia/jus�ça, na escola/

trabalho e envolvimento em atos de violência) 

 

Considera que o contacto  

com a CDT mudou algumas  

ideias que �nha sobre as  

drogas ilícitas? 

 

SIM: 

52%: MAIOR NOÇÃO DOS RISCOS ENVOLVIDOS 

26%: MAIOR CONHECIMENTO SOBRE OS SEUS    

               EFEITOS 

 

Es�lo  

de vida 

Importância e u�lidade das CDT 

Funções das CDT 

Substâncias Ilícitas: Problemas mais prováveis (T0): 

1º—com a polícia/jus�ça 29% 

2º—dificuldades financeiras 20% 

3º—dependência 16% 

 

Perceções 

de risco 

Probabilidade de acontecerem problemas em caso de consumo  

T0 T1 

Mais provável a ocorrência de cada problema 

(exceção para problemas com a polícia/jus�ça) 

Relatório do estudo 

disponível em: 

hEp://www.sicad.pt/PT/

Esta�s�caInves�gacao/

EstudosConcluidos/Paginas/

default.aspx 

 

Perceções 

de risco 

T0 T1 

Risco de  

consumo de 

cannabis 

Consumo esporádico sem problemas 

Consumo regular sem problemas 

39% 

65% 
Um terço  

aumenta a  

perceção de risco 

T0 

39% 

Consumo menos prejudicial que o de álcool 

72% 
Consumo menos prejudicial que o de tabaco 

53% 

T0 

Sem evolução  

predominante 

(T1) (T1) 

Considera que o contacto com a CDT contribuiu para  

uma mudança no seu es�lo de vida? 

SIM: 

39%: MAIOR CUIDADO COM A SAÚDE 

31%: DESVALORIZAÇÃO DO PAPEL DAS 

DROGAS NA SUA VIDA 

T0 

T1 

• Menos saídas à noite e par�cipa-

ção em a�vidades culturais/

despor�vas (incluindo fes�vais de 

música) 

• Apreciação mais crí�ca quanto ao 

caráter saudável do seu es�lo de 

vida 

Ajudar abandonar 

consumo SI 72% 

Informar problemas   

consumo SI 58% 

Ajudar mudar  

es�lo de vida 49% 

Informar Lei 25% 

Encaminhar 

serviços saúde 7% Punir/penalizar 6% 

89% consideram as CDT  

importantes/muito importantes  

em alterna�va aos Tribunais 

T0 

Após a intervenção, as 

CDT são ainda mais  

valorizadas, como  

alterna�va aos Tribunais 


