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Sumário Executivo 

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

Nacional/2016 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. O relatório que se apresenta corresponde à segunda edição do estudo, tendo ocorrido a 

primeira em 2015. 

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. 

Tendo como população-alvo todos os jovens que completaram 18 anos em 2016 e que foram 

convocados para o Dia da Defesa Nacional, o inquérito permitiu caracterizar 81 207 jovens em relação 

a comportamentos aditivos e dependências, isto é, 81% do universo. 

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 e confirmam os resultados apresentados 

a propósito da edição de 2015: 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 (89%), tabaco (63%), substâncias ilícitas (33%), 

tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (8%). Entre as drogas ilícitas, a cannabis é, de longe, 

a substância mais consumida (32%). Ainda assim, 10% dos inquiridos consumiram outra substância 

ilícita que não cannabis. 

Consumo recente (prevalência nos últimos 12 meses): álcool (84%), tabaco (52%), substâncias ilícitas 

(25%), tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (5%). Entre as drogas ilícitas, a cannabis é, de 

longe, a substância mais consumida (24%). Ainda assim, 7% dos inquiridos consumiram outra 

substância ilícita que não cannabis. 

Consumo atual (prevalência nos últimos 30 dias): álcool (65%), tabaco (42%), substâncias ilícitas 

(16%), 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. 
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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 – 21%). 

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 (49%) 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. 

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

(62%), seguindo-se o consumo “binge” (50%) e a embriaguez severa (31%). 

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

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

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 (sensivelmente 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, 19% dos inquiridos associaram o consumo de mais do que uma substância psicoativa 

na mesma ocasião. 

Por fim, verifica-se que aproximadamente um quarto dos inquiridos declarou ter sentido problemas 

nos últimos 12 meses decorrentes do consumo de álcool, drogas e/ou de práticas de jogo. Em 

particular, 19% mencionaram problemas relacionados com o consumo de álcool, 9% com drogas 

ilícitas e 8% com jogo. O tipo de problema mais mencionado foi o mal-estar emocional. 

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 (52%) utiliza-a para jogar. Já a utilização da Internet para jogos de apostas é muito menos 

expressiva (16%). 

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, 

6 vezes mais). 
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Introdução 

O inquérito sobre comportamentos aditivos aplicado aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 

teve a sua primeira edição nacional em 2015, sendo o presente estudo resultante da segunda edição do 

mesmo. 

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). 

Este inquérito está associado à participação de entidades públicas do sector da Saúde, em particular, no 

domínio dos comportamentos aditivos, no programa de atividades do Dia da Defesa Nacional, que, para 

além da componente militar, abrange outro tipo de ações, designadamente nas áreas da saúde e 

educação. 

Estas entidades – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), 

Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) das 5 Administrações 

Regionais de Saúde, Divisão de Tratamento e Reabilitação/Direção Regional de Saúde da Região 

Autónoma dos Açores e Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e 

Dependências/ Secretaria Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira – cooperam para o 

desenvolvimento de ações de informação e sensibilização em matéria de comportamentos aditivos, nesta 

iniciativa1, da responsabilidade da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (Ministério da Defesa 

Nacional).  

Uma vez que neste inquérito são convidados a participar todos os jovens que completam 18 anos no ano 

da recolha de dados, os indicadores recolhidos têm particular relevância para a caracterização da situação 

do país em matéria de comportamentos aditivos. Com efeito, a informação obtida a partir da anterior 

edição foi já cabalmente utilizada neste sentido. Por sua vez, a repetição anual da recolha de dados 

permitirá identificar algumas tendências. 

 

O estudo que se apresenta resulta de uma proveitosa parceria com a Direção-Geral de Recursos da Defesa 

Nacional (DGRDN), à qual cabe a operacionalização do inquérito no terreno, bem como a gestão paralela 

da plataforma de dados. Por sua vez, o SICAD trabalha a informação recolhida no domínio dos 

comportamentos aditivos. Esta parceria tem-se vindo a consolidar com o tempo e a experiência 

acumulada, com particular destaque para o incremento da fluidez da comunicação interinstitucional. 

 

                                                                 
1 Consultar no site do SICAD o relatório referente a esta intervenção. 
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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 e aquisição de bebidas alcoólicas. 

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, com base num questionário anónimo sucinto, de 

autopreenchimento, em dispositivo informático (tablet).  

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

implementados pelo SICAD junto de jovens2, criando-se desta forma condições para a realização de 

algumas análises comparativas. Adicionalmente, face à experiência de 2015, efetuaram-se pequenas 

alterações no questionário. Uma vez que o modelo de questionário relativo a 2016 começou a ser 

aplicado, genericamente, no 2º trimestre do ano, as perguntas que sofreram alterações foram aplicadas 

segundo a versão de 2015 no 1º trimestre e segundo a versão de 2016 no restante ano. Estas situações 

serão detalhadas a propósito da apresentação de resultados. 

 

                                                                 
2 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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        TTTTrabalho de camporabalho de camporabalho de camporabalho de campo    

 

Segundo a Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), o Dia da Defesa Nacional/2016 

decorreu de janeiro a novembro (excluindo agosto) em todo o país (continente e regiões autónomas) em 

32 Centros de Divulgação do Dia da Defesa Nacional. Os cidadãos portugueses de 18 anos foram 

convocados para o CDDN correspondente à sua zona de residência3. 

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 e efetuou-se no final do dia. 

        PopulaçãoPopulaçãoPopulaçãoPopulação    

 

A DGRDN convoca os cidadãos portugueses de 18 anos (segundo listagem atualizada do Instituto de 

Registos e Notariado). De entre estes, uma pequena percentagem não participa no ano da convocatória 

por motivos diversos, nomeadamente estar a viver fora do país. 

Globalmente, 99 893 cidadãos portugueses participaram na edição de 2016. 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 correspondente à aplicação do modelo de 

questionário/2015 (genericamente no primeiro trimestre do ano), e uma base de dados referente à 

aplicação do modelo de questionário/2016 (aplicado no restante período do ano). Ambas as bases eram 

em SPSS Statistics versão 23.0, o que representa um desenvolvimento técnico importante face ao ano 

anterior. Um segundo desenvolvimento importante a reportar prende-se com o número de casos válidos 

disponíveis quer para a componente da sociodemografia, quer para a componente dos comportamentos 

aditivos, sendo este superior em 2016.   

Estas bases de dados foram agregadas numa base única, referente a 2016 globalmente, mantendo-se 

nestas as questões do modelo de 2015 e as do modelo de 2016. Nas secções respetivas de descrição dos 

resultados será apresentado o detalhe do tipo de análise realizada quanto a estes indicadores. 

Face à população de 99 893 participantes no Dia da Defesa Nacional/2016, este estudo caracteriza 81% 

dos jovens, o que representa um incremento de 10% face ao ano anterior. Esta percentagem é 

sensivelmente a mesma em função da região correspondente ao CDDN, destacando-se o Algarve como a 

região em que uma maior percentagem de jovens foi caracterizada (96%) (Tabela 1). 

 

                                                                 
3 Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional (2017). Os jovens e as forças armadas. Estudo desenvolvido no âmbito do Dia da 
Defesa Nacional – 2016 (Relatório Síntese). Disponível em 
http://www.defesa.pt/Documents/20170120_%20Relat%C3%B3rio%20DDN%20-%20S%C3%ADntese%202016_Final.pdf 
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Tabela 1. Nº de jovens presentes no DDN e Nº de jovens caracterizados quanto a comportamentos 

aditivos em função da região correspondente a cada CDDN 

 
Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Metade dos jovens analisados é do sexo masculino e a outra do sexo feminino. Mais de metade frequenta 

o ensino secundário, sobretudo o 12º ano (29%), sendo também de destacar a percentagem dos que já 

iniciaram o ensino superior (23%). Três quartos são estudantes a tempo inteiro e 8% conjugam os estudos 

com o trabalho. Uma pequena percentagem de jovens está empregada (sem estudar: 10%), enquanto os 

restantes estão desempregados. Praticamente todos são solteiros. Embora em 2015 apenas metade da 

população se encontrasse caracterizada a nível sociodemográfico, o perfil é semelhante em ambos os 

anos, ainda que se destaque em 2016 uma diminuição do peso dos estudantes e aumento dos 

empregados (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Características sociodemográficas (%) 

 
*Categorias propostas apenas em 2016. 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

Norte 35268 28374 80

Centro 20163 15639 78

Lisboa 31359 26166 83

Alentejo 4144 3236 78

Algarve 3618 3483 96

Madeira 2427 1954 81

Açores 2914 2355 81

TOTAL 99893 81207 81

Caracterizados por região (%)Caracterizados (Nº)Presentes no DDN (Nº)

Sexo

Masculino 51,2 50,6

Feminino 48,8 49,4

Nível de escolaridade (concluiu ou frequenta)

6º ano ou menos 1,4 1,1

7º ano 0,8 0,6

8º ano 1,0 0,8

9º ano 10,2 7,8

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

10º ano 4,5 3,2

11º ano 12,2 9,9

12º ano 28,0 29,4

Curso profissional c/ equiv. ao 12º ano 16,1 18,7

Curso de especialização tecnológica (pós-secundário) 1,0 0,8

Frequência do Ensino Superior 21,2 22,6

Curso Técnico Superior Profissional* - 1,3

Outra* - 0,5

2015                                  

(n= 31 300)

2016                         

(n=81 207)
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Tabela 2. Características sociodemográficas (%) – cont. 

 
 

Em 2016 identificam-se algumas variações regionais relativamente a estas características 

sociodemográficas (Tabela 3): 

• Os jovens dos Açores destacam-se pelo menor nível de escolaridade, enquanto os do Centro se 

destacam pela situação oposta; 

• Na Madeira há uma maior proporção de jovens a estudar (86%), a par de uma menor proporção 

no Algarve (74%) e Açores (75%). 

 

Face a 2015, há ligeiras alterações nestas características sociodemográficas em função da região, a saber: 

• Quanto ao nível de escolaridade: no Centro e Madeira os jovens caracterizados em 2016 

frequentam um nível superior; no Algarve há uma menor percentagem de jovens a frequentar o 

9º ano ou menos, a par de uma percentagem superior a frequentar o 10º-12º ano; 

• Quanto à situação face ao trabalho: no Norte e Alentejo, os jovens caracterizados em 2016 são, 

em menor medida, estudantes; 

• Quanto ao estado civil: no Algarve, em 2016 há uma maior percentagem de solteiros. 

 

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 (28 343), Centro (14 906), Lisboa (26 019), Alentejo (3 316), Algarve (3 437), Madeira (2 146), Açores (2 228). Fonte: DGRDN/SICAD 

Situação face ao trabalho

Estudante 78,5 73,0

Desempregado 8,3 8,4

Trabalhador-Estudante 7,1 8,4

Empregado 6,1 10,2

Estado Civil

Solteiro 97,0 97,5

União de facto/junto com alguém 2,0 1,6

Casado 0,2 0,3

Outra situação 0,8 0,6

2015                                  

(n= 31 300)

2016                         

(n=81 207)

Sexo 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Masculino 50,3 50,7 51,5 50,7 51,8 50,6 51,5 49,9 55,6 51,0 54,1 52,1 48,6 48,9

Feminino 49,7 49,3 48,5 49,3 48,2 49,4 48,5 50,1 44,4 49,0 45,9 47,9 51,4 51,1

Nível de escolaridade (concluiu ou frequenta)

9º ano ou menos 16,4 13,7 20,0 10,5 15,9 13,2 16,3 13,9 38,9 16,5 22,7 16,7 29,9 31,0

10º ano a 12º ano 61,2 61,9 58,1 61,4 60,1 61,8 62,1 61,3 33,3 56,3 66,1 67,8 58,1 56,5

Superior a 12º ano 22,4 24,4 21,9 28,1 24,0 25,0 21,6 24,8 27,8 27,2 11,2 15,5 12,0 12,5

Situação face ao trabalho

Estudante 77,0 70,2 76,9 74,1 80,7 77,3 82,5 71,5 72,2 60,9 76,7 79,3 70,9 66,5

Desempregado 8,9 9,6 9,8 7,8 6,6 6,2 6,5 10,4 .. 11,3 11,8 7,7 17,0 15,8

Trabalhador-Estudante 6,1 7,1 6,9 7,5 8,4 9,8 6,2 7,8 5,6 12,7 5,4 6,5 6,1 8,6

Empregado 8,0 13,1 6,4 10,6 4,3 6,7 4,8 10,3 22,2 15,1 6,1 6,5 6,0 9,1

Estado Civil

Solteiro 98,2 98,0 97,0 98,1 96,1 97,3 97,6 96,0 83,3 95,9 96,0 97,2 93,6 96,0

União de facto/junto com alguém 1,2 1,1 1,6 1,1 2,7 1,9 1,1 2,4 .. 3,0 2,7 2,0 4,7 2,7

Casado 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 11,1 0,3 0,2 0,2 0,8 0,9

Outra situação 0,5 0,6 1,0 0,6 1,0 0,7 1,1 1,0 5,6 0,8 1,1 0,6 0,9 0,4

Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores
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Resultados





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

  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

15 

 

Capítulo I 

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

Quadro nacionalQuadro nacionalQuadro nacionalQuadro nacional    

Prevalências de consumoPrevalências de consumoPrevalências de consumoPrevalências de consumo    

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.  

Quanto a estas procedeu-se a uma pequena alteração face ao questionário que havia sido aplicado em 

2015. Assim, manteve-se a mesma lista base de substâncias (cannabis7, anfetaminas/metanfetaminas8, 

novas substâncias psicoativas9, alucinogénios10, cocaína), mas, enquanto no modelo de 2015, constava, 

para além destas, apenas a categoria outras substâncias ilícitas11 (tendo como exemplos: heroína, 

solventes, etc.), no modelo de 2016 esta foi subdividida em duas categorias: heroína e outros opiáceos12, 

e outras substâncias psicoativas ilícitas. Uma vez que o modelo de 2016 só começou a ser aplicado 

sistematicamente a partir do 2º trimestre do ano, os resultados referentes a estas substâncias dizem 

respeito a uma amostra inferior, embora também de grande dimensão.13 

 

                                                                 
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, ecstasy… 
9 Com a seguinte descrição no questionário: substâncias anteriormente adquiridas nas lojas conhecidas como smartshops, como os 
canabinóides sintéticos, a mefedrona, a salvia divinorum, etc 
10 Com os seguintes exemplos no questionário: LSD, cogumelos mágicos 
11 Com os seguintes exemplos no questionário: heroína, solventes, etc 
12 Com os seguintes exemplos no questionário: metadona, etc 
13 A determinação da prevalência de consumo de qualquer substância ilícita baseia-se nas declarações de consumo da lista base de 
substâncias ilícitas, nas declarações de consumo de outras substâncias ilícitas do modelo de questionário de 2015 e nas declarações 
de consumo de heroína e outras opiáceos e de outras substâncias psicoativas ilícitas, do modelo de questionário de 2016. 
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Em termos gerais, os resultados de 2016 consolidam o que já havia sido descrito relativamente em 2015, 

por sua vez coerentes com as conclusões da generalidade dos estudos que têm sido realizados sobre os 

consumos na população juvenil14. O álcool é a substância psicoativa mais consumida pelos jovens, 

seguindo-se o tabaco, as drogas ilícitas e, por último, os tranquilizantes e sedativos sem prescrição 

médica. O consumo de substâncias ilícitas consiste, essencialmente, no de cannabis. 

  

                                                                 
14 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    

À semelhança do ano anterior, em 2016 a esmagadora maioria dos inquiridos (89%) tomou pelo menos 

uma bebida alcoólica alguma vez na vida, enquanto uma maioria não tão expressiva (63%) já fumou 

tabaco. Aqueles que alguma vez consumiram uma droga ilícita constituem um terço da amostra (33%), 

enquanto os inquiridos que tomaram pelo menos um tranquilizante ou sedativo sem prescrição médica 

ao longo da vida são uma minoria (8%) (Figura 1). 

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

tranquilizantes/sedativos não prescritos (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 - Álcool (70 638), Tabaco (70 638), Substâncias ilícitas (70 638), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (70 627); 2016 - Álcool (79 036), 

Tabaco (79 036), Substâncias ilícitas (79 032), Qualquer substância ilícita (79 032), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (79 031) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Entre as drogas ilícitas, a cannabis destaca-se como a substância ilícita mais consumida ao longo da vida 

(32%)15, enquanto 10% dos inquiridos consumiram outras drogas ilícitas que não cannabis16, 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 e 

semelhantes entre si (5%) (Figura 2).  

                                                                 
15 De facto, a quase totalidade dos inquiridos que consumiram drogas ilícitas consumiram cannabis, restando 1,5% 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, opiáceos, outra substância ilícita – e não consumiram 
cannabis).  
16 Isto é, que consumiram pelo menos uma das seguintes substâncias/grupos de substâncias – anfetaminas/metanfetaminas, NSP, 
alucinogénios, cocaína, opiáceos, outra substância ilícita –, podendo ou não ter consumido também cannabis).  
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A partir do 2º trimestre os participantes começaram a ser inquiridos sobre o consumo de heroína ou 

outros opiáceos alguma vez na sua vida. 63 045 jovens responderam a esta questão, sendo que 3% 

declararam consumo.  

Estes 63 045 jovens foram ainda inquiridos sobre outros consumos ilícitos, para além dos elencados. 4% 

mencionaram este tipo de consumos17. 

Figura 2. Prevalência de consumo de substâncias ilícitas ao longo da vida: por substância (%) 

2015/2016 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 - Cannabis (70 638), Anfetaminas/metanfetaminas (70 635), Novas Substâncias Psicoativas (70 627), Alucinogénios (70 627), Cocaína (70 

628); 2016 - Cannabis (79 035), Anfetaminas/metanfetaminas (79 035), Novas Substâncias Psicoativas (79 031), Alucinogénios (79 032), Cocaína (79 

032) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

                                                                 
17 Para além das substâncias listadas, os inquiridos podiam assinalar ter consumido «outras substâncias psicoativas ilícitas» mas não 
era possível discriminar qual ou quais as substâncias em causa. 
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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 vida. 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. Ainda assim, no caso do tabaco, sobretudo, mas também das drogas ilícitas não é despicienda 

a percentagem de desistentes, isto é, indivíduos que experimentaram ou consumiram antes dos 17 anos 

e não no último ano. No caso dos consumidores de substâncias ilícitas, cerca de 1/4 está nesta situação. 

A grande maioria (84%) 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 (25%) 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 (%) 

2015/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 - Álcool (70 612), Tabaco (70 616), Substâncias ilícitas (70 634), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (70 623); 2016 - Álcool (79 029), 

Tabaco (79 029), Substâncias ilícitas (79 030), Qualquer substância ilícita (79 030), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (79 031) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

A cannabis é a substância ilícita mais consumida recentemente (24%). Cerca de 7% dos inquiridos 

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

anfetaminas/metanfetaminas (5%) e a cocaína (4%). As restantes drogas ilícitas foram ainda menos 

consumidas nos 12 meses anteriores à inquirição (Figura 4).  
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O consumo recente de heroína ou outros opiáceos, inquirido a 63 046 participantes, tem uma prevalência 

de 2%. Adicionalmente, 3% destes 63 046 participantes reportaram o consumo de outras substâncias 

psicoativas ilícitas, para além das listadas.  

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

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 - Cannabis (70 624), Anfetaminas/metanfetaminas (70 628), Novas Substâncias Psicoativas (70 626), Alucinogénios (70 625), Cocaína (70 

623); 2016 - Cannabis (79 033), Anfetaminas/metanfetaminas (79 034), Novas Substâncias Psicoativas (79 031), Alucinogénios (79 031), Cocaína (79 

031)  

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 (42%). No 
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último mês, 16% consumiram uma droga ilícita, sendo residual a percentagem (3%) que consumiu 

tranquilizantes e/ou sedativos sem prescrição médica (Figura 5). 

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

tranquilizantes/sedativos não prescritos (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 - Álcool (70 602), Tabaco (70 608), Substâncias ilícitas (70 633), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (70 618); 2016 -  Álcool (79 026), 

Tabaco (79 027), Substâncias ilícitas (79 029), Qualquer substância ilícita (79 029), Tranquilizantes/sedativos não prescritos (79 031). 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

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 si (entre os 2% e os 3%) (Figura 6). 

Neste período, entre os 63 046 participantes mencionados, 2% declararam consumo de heroína ou outros 

opiáceos e a mesma percentagem declarou o consumo de outras substâncias psicoativas ilícitas para além 

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

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 - Cannabis (70 621), Anfetaminas/metanfetaminas (70 627), Novas Substâncias Psicoativas (70 624), Alucinogénios (70 623), Cocaína (70 

623): 2016 - Cannabis (79 032), Anfetaminas/metanfetaminas (79 034), Novas Substâncias Psicoativas (79 031), Alucinogénios (79 031), Cocaína (79 

031) Fonte: DGRDN/SICAD 
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Frequência de consumoFrequência de consumoFrequência de consumoFrequência de consumo    

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

ocasiões18) 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, à semelhança de 2015, as frequências de consumo recente e atual 

revelam 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    

- Álcool - 

No período de 12 meses, aproximadamente um quarto dos inquiridos bebeu álcool 1 a 5 vezes, um quarto 

bebeu 6 a 19 vezes e um quarto 20 ou mais vezes. Trata-se de um perfil semelhante ao registado em 2015 

(Figuras 7 e 8). 

 

Figura 7. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 612), 2016 (79 029) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 Segundo a escala: Nenhuma, 1-2, 3-5, 6-9, 10-19, 20-39, 40 ou mais. 
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Figura 8. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses (consumidores de álcool neste 

período) (%) 

2015/2016 

 

2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

Base %: 2015 (55 932), 2016 (64 485) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

- Tabaco - 

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

2015 como em 2016, quase metade dos consumidores (um quarto dos inquiridos) fumaram tabaco em 

40 ou mais ocasiões nos últimos 12 meses, enquanto menos de um quarto dos consumidores fumou 

tabaco em 1 a 2 ocasiões no mesmo período (Figuras 9 e 10). 

Figura 9. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 616), 2016 (79 029) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 10. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses (consumidores de tabaco neste 

período) (%) 

2015/2016 

        2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

Base %: 2015 (35 861), 2016 (40 798) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

- Cannabis - 

À semelhança do ano anterior, em 2016 destacam-se as proporções de participantes que fizeram, por um 

lado, um consumo mais pontual (1 a 2 vezes no ano: 6%) e, por outro, um consumo mais frequente (40 

ou mais vezes no ano: 6%) (Figuras 11 e 12). 

Figura 11. Nº de ocasiões de consumo de cannabis nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 624), 2016 (79 033) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 12. Nº de ocasiões de consumo de cannabis nos últimos 12 meses (consumidores de cannabis neste 

período) (%) 

2015/2016 

 

2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

Base %: 2015 (15 118), 2016 (18 399) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

- Anfetaminas/metanfetaminas - 

Quanto às anfetaminas/metanfetaminas destaca-se uma frequência de consumo mais pontual, em que 

cerca de 2% dos participantes consumiram menos do que 5 vezes no último ano (o que corresponde a 

quase metade dos consumidores). Trata-se de um perfil semelhante ao de 2015 (Figuras 13 e14). 

Figura 13. Nº de ocasiões de consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses (total de 

inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 628), 2016 (79 034) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

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

29,3

13,5

9,7
13,0

8,6

25,9



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

 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

27 

Figura 14. Nº de ocasiões de consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses 

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

2015/2016 

 

2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

Base %: 2015 (3 229), 2016 (3 795) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

- Novas Substâncias Psicoativas - 

À semelhança do ano anterior, a frequência do consumo de NSP apresenta um perfil semelhante à do 

consumo de cannabis, dado o destaque para a percentagem de participantes que mencionam, por um 

lado, um consumo mais pontual (1 a 2 vezes) e, por outro, um consumo mais frequente (40 ou mais vezes). 

Neste inquérito não se procedeu ainda à solicitação da discriminação da NSP consumida. É possível que 

esta semelhança se deva a uma eventual predominância do consumo de canabinóides sintéticos (Figuras 

15 e 16). 

Figura 15. Nº de ocasiões de consumo de Novas Substâncias Psicoativas nos últimos 12 meses (total de 

inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 626), 2016 (79 031) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 16. Nº de ocasiões de consumo de Novas Substâncias Psicoativas nos últimos 12 meses 

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

2015/2016 

 

2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

Base %: 2015 (1 850), 2016 (2 064) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

- Alucinogénios - 

Em relação aos alucinogénios, verifica-se que o consumo é sobretudo ocasional: 1,5% dos participantes 

(quase metade dos consumidores) referem um consumo igual ou inferior a 5 ocasiões no último ano. 

Trata-se de um perfil semelhante ao de 2015 (Figuras 17 e 18). 

Figura 17. Nº de ocasiões de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 625), 2016 (79 031) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 18. Nº de ocasiões de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses (consumidores de 

alucinogénios neste período) (%) 

2015/2016 

 

                2015201520152015    2016201620162016    
    

    

    

Base %: 2015 (2 189), 2016 (2 661) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

- Cocaína - 

De igual forma, 1,4% dos participantes mencionou consumir cocaína em 5 ou menos ocasiões no último 

ano, o que corresponde a quase metade dos consumidores (Figuras 19 e 20). 

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

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 623), 2016 (79 031) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 20. Nº de ocasiões de consumo de cocaína nos últimos 12 meses (consumidores de cocaína neste 

período) (%) 

2015/2016 

 

2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

Base %: 2015 (2 198), 2016 (2 670) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

- Opiáceos - 

No questionário aplicado em 2016 os participantes começaram a ser inquiridos sobre o consumo de 

heroína e outros opiáceos. Como este só começou a ser sistematicamente aplicado a partir do 2º 

trimestre, os resultados apresentados dizem respeito a uma base percentual inferior à das restantes 

substâncias. 

Este grupo de substâncias destaca-se pela maior frequência de consumo, em que 0,7% dos inquiridos (um 

terço dos consumidores) mencionaram um consumo de 40 ou mais vezes nos 12 meses anteriores (Figuras 

21 e 22).  

 

Figura 21. Nº de ocasiões de consumo de opiáceos nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2016 (63 046) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 22. Nº de ocasiões de consumo de opiáceos nos últimos 12 meses 

(consumidores de opiáceos neste período) (%) 

2016 

 

 
Base %: 2016 (1 449) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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- Tranquilizantes/sedativos sem receita médica - 

À semelhança de 2015, em 2016 o consumo de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica destaca-

se como o mais ocasional: 2% dos participantes referiram ter tomado estes medicamentos apenas 1 a 2 

vezes nos últimos 12 meses, o que corresponde a mais de metade dos consumidores (Figuras 23 e 24). 

Figura 23. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses 

(total de inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 623), 2016 (79 031) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Figura 24. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses 

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

2015/2016 

 

2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

 

Base %: 2015 (3 170), 2016 (3 937) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

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



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

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

32 32 

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    

Relativamente à frequência de consumo atual19, a tabela seguinte revela que o tabaco e o álcool se 

destacam como as substâncias em que uma maior percentagem de inquiridos referiu consumir em 20 ou 

mais ocasiões. No entanto, considerando apenas os consumidores, verifica-se que o tabaco se mantém 

como a substância de consumo mais frequente (49% fumaram em 20 ou mais ocasiões), enquanto o álcool 

é aquela em que uma menor percentagem de consumidores bebe com esta frequência (14%). 

Por sua vez, no quadro dos consumos ilícitos, a cannabis destaca-se como a substância que uma maior 

percentagem de inquiridos aponta de consumo diário/quase diário (5%), o que se relaciona com a maior 

prevalência de consumo face à das restantes substâncias. É de notar que, embora consumidas por uma 

percentagem muito inferior de inquiridos, entre os consumidores das restantes substâncias há uma 

percentagem importante a mencionar o consumo diário/quase diário (entre um quarto e um terço). 

Os dados referentes a 2016 são muito semelhantes aos de 2015 (Tabelas 1 e 2). 

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

inquiridos) 
2015/2016  

 
Fonte: DGRDN/SICAD 

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

de cada substância neste período) 
2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Também 0,8% dos inquiridos (39% dos consumidores) reportaram consumo diário/quase diário de 

heroína. 

                                                                 

19 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.  

Nº % Nº %

Álcool 6 562 9,3 7 246 9,2

Tabaco 14 244 20,2 16 011 20,3

Cannabis 3 062 4,4 3 669 4,7

Tranquilizantes/Sedativos np 548 0,8 598 0,8

Anfetaminas/Metanfetaminas 565 0,8 641 0,8

Novas Substâncias Psicoativas 504 0,7 570 0,8

Alucinogénios 537 0,7 599 0,8

Cocaína 532 0,7 606 0,8

20162015

Nº % Nº %

Álcool 6 562 14,4 7 246 14,1

Tabaco 14 244 47,0 16 011 48,5

Cannabis 3 062 29,6 3 669 30,6

Tranquilizantes/Sedativos np 548 26,6 598 25,7

Anfetaminas/Metanfetaminas 565 26,4 641 27,3

Novas Substâncias Psicoativas 504 34,6 570 38,1

Alucinogénios 537 33,9 599 33,8

Cocaína 532 32,5 606 34,0

2015 2016
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Padrões de consumo de nocividade acrescidaPadrões de consumo de nocividade acrescidaPadrões de consumo de nocividade acrescidaPadrões de consumo de nocividade acrescida    

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”20, embriaguez 

ligeira21 e severa22 foram, neste estudo, obtidas a partir das respostas dos inquiridos quanto ao nº de 

ocasiões23 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, novamente, que nos 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. Entre 2015 e 2016 não há evoluções 

muito significativas a registar quanto a estas prevalências, destacando-se, ainda assim, um ligeiro 

aumento na prevalência respeitante ao consumo “binge”, na ordem dos 2 pontos percentuais (Figura 25)  

 

Figura 25. Prevalência de consumos nocivos de bebidas alcoólicas (“binge”, embriaguez ligeira, 

embriaguez severa) nos últimos 12 meses (total de inquiridos e consumidores de bebidas alcoólicas neste 

período) (%) 

2015/2016 

Consumo “binge” 

                                                                 
20 Descrito no questionário como Tomar 5 ou mais (sexo feminino) ou 6 ou mais (sexo masculino) bebidas alcoólicas na mesma 
ocasião. 
21 Descrito no questionário como Ficar “alegre” por efeito do álcool. 
22 Descrito no questionário como Ficar embriagado/a (cambalear, dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu 
depois) 
23 Mesma escala que a já mencionada para o consumo de substâncias psicoativas.  
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Embriaguez ligeira 

 

Embriaguez severa 

 

Base %: Binge (Total de inquiridos – 2015 = 70 578; Consumidores BA – 2015 = 58 844; Total de inquiridos – 2016 = 79 027; Consumidores BA – 2016 = 

66 123); Embriaguez ligeira (Total de inquiridos – 2015 = 70 580; Consumidores BA – 2015 = 58 846; Total de inquiridos – 2016 = 79 027; Consumidores 

BA – 2016 = 66 123); Embriaguez severa (Total de inquiridos – 2015 = 70 578; Consumidores BA – 2015 = 58 844; Total de inquiridos – 2016 = 79 027; 

Consumidores BA – 2016 = 66 123) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

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

Cerca de metade dos inquiridos bebeu de forma “binge”24 nos 12 meses anteriores à inquirição mas, 

sobretudo, em 5 ou menos ocasiões neste período. A frequência de consumo é semelhante à registada 

em 2015 (Figuras 26 e 27). 

Figura 26. Nº de ocasiões de consumo “binge” nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2015/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 578), 2016 (79 022) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

                                                                 
24 6 (sexo masculino) / 5 (sexo feminino) ou mais copos de uma bebida alcoólica na mesma ocasião. 
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Figura 27. Nº de ocasiões de consumo “binge” nos últimos 12 meses (consumidores de álcool neste 

período) (%) 

2015/2016 

 

                                                            2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

 

Base %: 2015 (58 844), 2016 (66 123) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Embriaguez ligeiraEmbriaguez ligeiraEmbriaguez ligeiraEmbriaguez ligeira    

Quase dois terços dos inquiridos (62%) beberam até ficarem “alegres” pelo menos uma vez nos 12 meses 

anteriores à inquirição, percentagem semelhante à registada em 2015. Para mais de metade dos casos 

esta prática ocorreu, sobretudo, em 5 ou menos ocasiões no ano (Figuras 28 e 29). 

Figura 28. Nº de ocasiões de embriaguez ligeira nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 580), 2016 (79 023) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 29. Nº de ocasiões de embriaguez ligeira nos últimos 12 meses (consumidores de álcool neste 

período) (%) 

2015/2016 

 

                                2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

 

Base %: 2015 (58 846), 2016 (66 123) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Embriaguez severaEmbriaguez severaEmbriaguez severaEmbriaguez severa    

Entre os inquiridos, tal como em 2015, a embriaguez severa permanece como uma prática pouco 

generalizada em comparação com os restantes consumos nocivos analisados, embora, ainda assim, seja 

de cerca de 31% a percentagem dos que declaram ter bebido até um estado de embriaguez severa25 nos 

12 meses anteriores à inquirição. Este padrão de consumo ocorreu, sobretudo, 1 a 2 vezes neste período 

(Figuras 30 e 31).  

Figura 30. Nº de ocasiões de embriaguez severa nos últimos 12 meses (total de inquiridos) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: 2015 (70 578), 2016 (79 022) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

                                                                 
25 A cambalear, com dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar o que aconteceu depois. 

24,5

26,3
15,3

10,5
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Figura 31. Nº de ocasiões de embriaguez severa nos últimos 12 meses (consumidores de álcool neste 

período) (%) 

2015/2016 

 

2015201520152015    2016201620162016    

    
    

    

Base %: 2015 (70 578), 2016 (66 123) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

PoliconsumoPoliconsumoPoliconsumoPoliconsumo    

À semelhança de 2015, a percentagem de indivíduos que declarou consumir mais do que uma substância 

lícita e/ou ilícita na mesma ocasião (nos 12 meses anteriores à inquirição) foi na ordem dos 20% (Figura 

32), ocorrendo um decréscimo de cerca de 2 pontos percentuais. 

Figura 32. Policonsumo nos últimos 12 meses (total de inquiridos e consumidores de bebidas 

alcoólicas/substâncias ilícitas neste período) (%) 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Total - 2015 (70 573), Consumidores de álcool e/ou ilícitas - 2015 (59 262), Total - 2016 (78 992), Consumidores de álcool e/ou ilícitas - 2016 

(66 569) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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SínteseSínteseSínteseSíntese    

Registaram-se prevalências de consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas em linha com os resultados da 

inquirição anterior, com uma ligeira subida (2 pontos percentuais) ao nível da experimentação de 

cannabis.  

 Ainda que possa ser considerado elevado, 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. Estes resultados reforçam a conclusão de outros estudos que 

apontam que, entre os jovens, o consumo de substâncias psicoativas está sobretudo relacionado com o 

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

Mais uma vez, os consumos de drogas ilícitas dizem respeito predominantemente à cannabis, ainda que 

se destaque também o consumo de anfetaminas/metanfetaminas, nomeadamente ao nível da 

experimentação.  

Uma questão deixada em aberto no estudo anterior tinha que ver com as NSP. No presente estudo, 

verifica-se que o consumo de NSP parece ter estabilizado, situando-se ao nível do uso de outras 

substâncias ilícitas, o que indica que, porventura, estas são um grupo de substâncias psicoativas à 

disposição dos jovens consumidores.  

Não deixa de ser novamente preocupante 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” nos últimos 12 meses anteriores à inquirição é, entre os 

consumidores, a primeira mais expressiva no caso do álcool, tabaco, NSP e opiáceos, e a segunda mais 

expressiva no caso de cannabis, anfetaminas/metanfetaminas, alucinogénios, cocaína e 

tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica. Por outro lado, a prevalência do consumo de heroína e 

outros opiáceos, se bem que a partir de uma base inferior de inquiridos, indicam que o consumo deste 

tipo de substâncias não é completamente residual, situando-se a um nível próximo do de outras 

substâncias ilícitas, como a cocaína, os alucinogénios e as NSP. 

A próxima edição do estudo permitirá perceber se estas tendências se confirmam.  
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Capítulo II 

Consumos de substâncias psicoativasConsumos de substâncias psicoativasConsumos de substâncias psicoativasConsumos de substâncias psicoativas    

EEEEspecificidades sociodemográficasspecificidades sociodemográficasspecificidades sociodemográficasspecificidades sociodemográficas    

 

PrevalêPrevalêPrevalêPrevalências de consumoncias de consumoncias de consumoncias de consumo    

Depois de apresentadas as prevalências e as frequências de consumo das substâncias psicoativas, bem 

como de alguns comportamentos de nocividade acrescida, 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.    

Prevalências de consumo em função do sexoPrevalências de consumo em função do sexoPrevalências de consumo em função do sexoPrevalências de consumo em função do sexo    

Tanto o consumo de álcool como o de tabaco são um pouco mais prevalentes nos rapazes. Em ambos os 

casos, as diferenças são mais marcadas ao nível do consumo atual, em comparação com a experimentação 

(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 (%) 

 
Base %: Prevalência de álcool ao longo da vida * Sexo (78 365), Prevalência de álcool nos últimos 12 meses * Sexo (78 358), Prevalência de álcool nos 

últimos 30 dias * Sexo (78 355) 

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 (%) 

 
Base %: Prevalência de tabaco ao longo da vida * Sexo (78 365), Prevalência de tabaco nos últimos 12 meses * Sexo (78 358), Prevalência de tabaco 

nos últimos 30 dias * Sexo (78 356) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

De igual forma, o consumo de qualquer substância ilícita é mais comum no sexo masculino, sendo que, 

neste quadro, as diferenças de prevalência em função do sexo são mais marcadas. Por exemplo, o 

consumo atual de substâncias ilícitas nos rapazes é sensivelmente o dobro do que nas raparigas (21% vs 

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 (%) 

 
Base %: Prevalência de substâncias ilícitas ao longo da vida * Sexo (78 364), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses * Sexo (78 363), 

Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias * Sexo (78 363) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Considerando a prevalência de cada grupo de substâncias ilícitas em função do sexo, verifica-se, 

igualmente, que a diferença entre sexos é mais elevada nos consumos recentes e atuais e menos 

expressiva quando se toma em consideração a experimentação.  

As diferenças são particularmente marcadas quanto ao consumo de opiáceos (o consumo recente nos 

rapazes é quatro vezes superior ao das raparigas), seguindo-se as NSP, alucinogénios e cocaína (consumo 

recente nos rapazes três vezes superior ao das raparigas) e, só então, as anfetaminas/metanfetaminas e 

a cannabis (consumo recente duas vezes superior nos rapazes) (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 (%) 

    

Base %: Consumo de cannabis ao longo da vida * Sexo (78 364), Consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Sexo (78 362), Consumo de cannabis 

nos últimos 30 dias * Sexo (78 361), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas ao longo da vida * Sexo (78 364), Consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Sexo (78 363), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 30 dias * Sexo (78 363), 

Consumo de novas substâncias psicoativas ao longo da vida * Sexo (78 361), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses * Sexo 

(78 360), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 30 dias * Sexo (78 360), Consumo de alucinogénios ao longo da vida * Sexo (78 361), 

Consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Sexo (78 360), Consumo de alucinogénios nos últimos 30 dias * Sexo (78 360), Consumo de cocaína 

ao longo da vida * Sexo (78 361), Consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Sexo (78 360), Consumo de cocaína nos últimos 30 dias * Sexo (78 360), 

Consumo de opiáceos ao longo da vida * Sexo (62 780), Consumo de opiáceos nos últimos 12 meses * Sexo (62 780), Consumo de opiáceos nos últimos 

30 dias * Sexo (62 780) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

Nº % Nº %

PLV 15282 38,6 9415 24,3

P12M 11987 30,2 6678 17,2

P30D 8181 20,6 3699 9,5

PLV 3792 9,6 1718 4,4

P12M 2644 6,7 1100 2,8

P30D 1724 4,4 591 1,5

PLV 2699 6,8 959 2,5

P12M 1802 4,5 546 1,4

P30D 1183 3,0 291 0,8

PLV 2851 7,2 958 2,5

P12M 1997 5,0 622 1,6

P30D 1388 3,5 351 0,9

PLV 2753 6,9 891 2,3

P12M 2111 5,3 632 1,6

P30D 1436 3,6 375 1,0

PLV 1464 4,6 392 1,3

P12M 1154 3,6 287 0,9

P30D 946 3,0 227 0,7

Cocaína                                                  

Opiáceos

Masculino Feminino

Cannabis                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas          

Novas Substâncias Psicoativas          

Alucinogénios                                      
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O consumo de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica tem uma prevalência relativamente 

semelhante entre rapazes e raparigas, sendo que as raparigas declaram em maior medida já terem 

tomado alguma vez na vida (diferença de 1 ponto percentual) mas os rapazes declaram mais ter 

consumido nos últimos 30 dias (diferença de 1 ponto percentual) (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 (%) 

 
Base %: Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos ao longo da vida * Sexo (78 361), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não 

prescritos nos últimos 12 meses * Sexo (78 360), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 30 dias * Sexo (78 360) 

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 a ingestão 

de bebidas alcoólicas é um pouco mais comum nos trabalhadores-estudantes e estudantes, seguindo-se 

os empregados e, só então os desempregados. A amplitude máxima da diferença percentual em função 

da situação face ao trabalho é de cerca de 10 pontos percentuais, quando se comparam os trabalhadores-

estudantes com os desempregados (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 (%) 

 
Base %: Prevalência de álcool ao longo da vida * Situação face ao trabalho (78 402), Prevalência de álcool nos últimos 12 meses * Situação face ao 

trabalho (78 395), Prevalência de álcool nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 393) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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É interessante notar como o padrão é distinto quando se analisa a prevalência de consumo de tabaco em 

função da situação face ao trabalho. Neste caso, são os participantes com rendimento do trabalho 

(trabalhadores-estudantes e empregados) que declaram em maior medida fumar tabaco. Por sua vez, são 

os estudantes que menos referem esta prática (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 (%) 

 
Base %: Prevalência de tabaco ao longo da vida * Situação face ao trabalho (78 402), Prevalência de tabaco nos últimos 12 meses * Situação face ao 

trabalho (78 395), Prevalência de tabaco nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 394) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

No que diz respeito às drogas ilícitas, os trabalhadores-estudantes destacam-se claramente dos restantes 

grupos pela maior prevalência 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 (%) 

 

Base %: Prevalência de substâncias ilícitas ao longo da vida * Situação face ao trabalho (78 401), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 12 

meses * Situação face ao trabalho (78 400), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 400) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Numa análise mais detalhada, consoante a substância ilícita, constata-se que a maior prevalência de 

consumo entre os trabalhadores-estudantes se deve essencialmente ao consumo de cannabis. O 

consumo recente das restantes substâncias ilícitas é sempre um pouco superior nos desempregados, 

emboras as diferenças face aos empregados e trabalhadores-estudantes não atinjam 1 ponto percentual. 

Por sua vez, os estudantes destacam-se sempre pelas menores prevalências de consumo, sobretudo no 

que diz respeito a outras substâncias que não cannabis (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 (%) 

    

Base %: Consumo de cannabis ao longo da vida * Situação face ao trabalho (78 401), Consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Situação face ao 

trabalho (78 399), Consumo de cannabis nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 398), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas ao longo 

da vida * Situação face ao trabalho (78 401), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 400), 

Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 400), Consumo de novas substâncias psicoativas ao 

longo da vida * Situação face ao trabalho (78 398), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 

397), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 397), Consumo de alucinogénios ao longo da vida 

* Situação face ao trabalho (78 398), Consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 397), Consumo de alucinogénios 

nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 397), Consumo de cocaína ao longo da vida * Situação face ao trabalho (78 398), Consumo de 

cocaína nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 397), Consumo de cocaína nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78 397), 

Consumo de opiáceos ao longo da vida * Situação face ao trabalho (62 817), Consumo de opiáceos nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho 

(62 817), Consumo de opiáceos nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (62 817) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº % Nº % Nº % Nº %

PLV 17500 30,6 2661 40,4 2476 30,6 2077 31,4

P12M 13274 23,2 2050 31,1 1821 22,5 1529 23,1

P30D 8078 14,1 1414 21,5 1278 15,8 1117 16,9

PLV 3209 5,6 733 11,1 820 10,1 749 11,3

P12M 2147 3,8 507 7,7 568 7,0 522 7,9

P30D 1240 2,2 314 4,8 400 4,9 360 5,4

PLV 2099 3,7 475 7,2 555 6,9 529 8,0

P12M 1298 2,3 318 4,8 384 4,7 348 5,3

P30D 759 1,3 199 3,0 274 3,4 242 3,7

PLV 2174 3,8 508 7,7 586 7,2 541 8,2

P12M 1469 2,6 347 5,3 409 5,1 394 6,0

P30D 908 1,6 239 3,6 310 3,8 282 4,3

PLV 1969 3,4 485 7,4 626 7,7 563 8,5

P12M 1451 2,5 373 5,7 486 6,0 432 6,5

P30D 904 1,6 246 3,7 356 4,4 304 4,6

PLV 945 2,1 243 4,4 368 5,2 300 5,5

P12M 730 1,6 199 3,6 284 4,0 228 4,2

P30D 582 1,3 164 3,0 235 3,3 192 3,5

Opiáceos                                               

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 (%) 

 
Base %: Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos ao longo da vida * Situação face ao trabalho (78 398), Prevalência de 

tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 397), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não 

prescritos nos últimos 30 dias * Situação face ao trabalho (78397) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Prevalências de consumo em função do grau de escolaridadePrevalências de consumo em função do grau de escolaridadePrevalências de consumo em função do grau de escolaridadePrevalências de consumo em função do grau de escolaridade    

No que diz respeito ao grau de escolaridade (concluído ou frequentado, no caso dos estudantes) 

procedeu-se a uma classificação em 3 categorias (até 9º ano; 10º-12º ano; Sup. 12º ano). É de notar que, 

uma vez que todos os participantes têm a mesma idade, a categoria de menor grau de escolaridade 

corresponde ao subgrupo com maior nº de reprovações e/ou desistência precoce da escola. 

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 (%) 

 
Base %: Prevalência de álcool ao longo da vida * Grau de escolaridade (78 046), Prevalência de álcool nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 

039), Prevalência de álcool nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 036) Fonte: DGRDN/SICAD 

 



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

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

46 46 

Quanto ao consumo de tabaco passa-se precisamente o inverso: quanto maiores as qualificações, menor 

é a prevalência de 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 (%) 

 
Base %: Prevalência de tabaco ao longo da vida * Grau de escolaridade (78 046), Prevalência de tabaco nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade 

(78 039), Prevalência de tabaco nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 037) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

À semelhança do consumo de tabaco, também no caso das drogas ilícitas, a prevalência de consumo é 

superior nos participantes com menor nível de escolaridade. Já quanto aos restantes graus de 

escolaridade considerados não se nota uma diferença relevante de prevalência (Figura 11).  

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 (%) 

 
Base %: Prevalência de substâncias ilícitas ao longo da vida * Grau de escolaridade (78 045), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses * 

Grau de escolaridade (78 044), Prevalência de substâncias ilícitas nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 044) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

É interessante notar que, numa análise mais detalhada, em função da substância ilícita, observa-se que a 

semelhança quanto à prevalência de consumo entre os participantes com o 10º-12º ano por um lado e 

aqueles com escolaridade superior, por outro, se deve essencialmente ao consumo de cannabis, que 

apresenta este perfil. 

Já quanto às restantes substâncias ilícitas sucede o mesmo que relativamente ao tabaco, mas de forma 

mais acentuada: quanto maior o grau de escolaridade, menor a prevalência de consumo (Tabela 3).  
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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 (%) 

    

 

Base %: Consumo de cannabis ao longo da vida * Grau de escolaridade (78 045), Consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade 

(78 043), Consumo de cannabis nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 042), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas ao longo da vida * 

Grau de escolaridade (78 045), Consumo de anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 044), Consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 044), Consumo de novas substâncias psicoativas ao longo da vida * Grau 

de escolaridade (78 042), Consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 041), Consumo de novas 

substâncias psicoativas nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 041), Consumo de alucinogénios ao longo da vida * Grau de escolaridade (78 

042), Consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 041), Consumo de alucinogénios nos últimos 30 dias * Grau de 

escolaridade (78 041), Consumo de cocaína ao longo da vida * Grau de escolaridade (78 042), Consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Grau de 

escolaridade (78 041), Consumo de cocaína nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 041); Consumo de opiáceos ao longo da vida * Grau de 

escolaridade (62 461), Consumo de opiáceos nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (62 461), Consumo de opiáceos nos últimos 30 dias * Grau 

de escolaridade (62 461) Fonte: DGRDN/SICAD 

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 (%) 

 
Base %: Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos ao longo da vida * Grau de escolaridade (78 042), Prevalência de 

tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 041), Prevalência de tranquilizantes/sedativos não prescritos 

nos últimos 30 dias * Grau de escolaridade (78 041) Fonte: DGRDN/SICAD 

Nº % Nº % Nº %

PLV 3801 35,9 14599 30,4 6205 31,9

P12M 3004 28,4 10807 22,5 4786 24,6

P30D 2303 21,7 6844 14,3 2700 13,9

PLV 1623 15,3 3156 6,6 712 3,7

P12M 1178 11,1 2095 4,4 458 2,4

P30D 853 8,1 1244 2,6 211 1,1

PLV 1209 11,4 2029 4,2 407 2,1

P12M 863 8,1 1248 2,6 234 1,2

P30D 646 6,1 726 1,5 101 0,5

PLV 1217 11,5 2118 4,4 458 2,4

P12M 907 8,6 1419 3,0 288 1,5

P30D 701 6,6 899 1,9 138 0,7

PLV 1259 11,9 2017 4,2 355 1,8

P12M 984 9,3 1489 3,1 263 1,4

P30D 744 7,0 929 1,9 136 0,7

PLV 778 9,2 935 2,4 137 0,9

P12M 622 7,4 710 1,9 106 0,7

P30D 526 6,2 569 1,5 76 0,5

Opiáceos

Cocaína

Sup. 12º anoAté 9º ano 10º - 12º ano

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 

48 48 

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) (Figuras 

13 e 14). 

 

Figura 13. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função do sexo (total de 

inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Sexo (78 358)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 14. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função do sexo (consumidores 

de álcool neste período) (%) 

 
Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Sexo (65 578)  

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 (Figuras 15 e 16).  

Figura 15. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função do sexo (total de 

inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Sexo (78 358)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 16. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função do sexo (consumidores 

de tabaco neste período) (%) 

 
Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Sexo (40 450)  

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. Independentemente do tipo de substância, os rapazes consomem com mais frequência que as 

raparigas (Tabela 4).  

Tabela 4. Nº de ocasiões de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, por substância, em 

função do sexo (total de inquiridos e consumidores de cada substância neste período) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Cons. Total Cons.

Nº ocasiões Nº % % Nº % %

0 27642 69,7 .. 32055 82,8 ..

1 a 5 4290 10,8 35,8 3323 8,6 49,8

6 a 19 2717 6,9 22,6 1538 4,0 23,0

20 + 4719 11,9 39,4 1644 4,2 24,6

S/Inf. 261 0,7 2,2 173 0,4 2,6

0 36986 93,3 .. 37633 97,2 ..

1 a 5 1114 2,8 42,1 640 1,6 58,2

6 a 19 745 1,9 28,2 280 0,7 25,4

20 + 785 2,0 29,7 180 0,5 16,4

S/Inf. 0 .. .. 0 .. ..

0 37827 95,4 .. 38185 98,6 ..

1 a 5 498 1,3 27,6 194 0,5 35,5

6 a 19 458 1,2 25,4 123 0,3 22,5

20 + 647 1,6 35,9 114 0,3 20,9

S/Inf. 199 0,5 11,1 115 0,3 21,1

FemininoMasculino

Cannabis                                                 

Novas Substâncias Psicoativas             

Anfetaminas/Metanfetaminas            
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Tabela 4. Nº de ocasiões de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, por substância, em 

função do sexo (total de inquiridos e consumidores de cada substância neste período) – cont. 

 
Base % (TOTAL/CONS.): Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Sexo (78 362/18 665), Frequência de consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Sexo (78 363/3 744), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos últimos 12 

meses * Sexo (78 360/2 348), Frequência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Sexo (78 360/2 619), Frequência de consumo de cocaína 

nos últimos 12 meses * Sexo (78 360/2 743), Frequência de consumo de opiáceos nos últimos 12 meses * Sexo (62 780/1 441) 

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 (Figuras 17 e 18). 

Figura 17. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

em função do sexo (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Sexo (78 360) Fonte: DGRDN/SICAD 

Total Cons. Total Cons.

Nº ocasiões Nº % % Nº % %

0 37632 95,0 .. 38109 98,4 ..

1 a 5 797 2,0 39,9 338 0,9 54,3

6 a 19 511 1,3 25,6 158 0,4 25,4

20 + 689 1,7 34,5 126 0,3 20,3

S/Inf. 0 .. .. 0 .. ..

0 37518 94,7 .. 38099 98,4 ..

1 a 5 780 2,0 36,9 306 0,8 48,4

6 a 19 528 1,3 25,0 164 0,4 26,0

20 + 730 1,8 34,6 129 0,3 20,4

S/Inf. 73 0,2 3,5 33 0,1 5,2

0 30511 96,4 .. 30828 99,1 ..

1 a 5 294 0,9 25,5 107 0,3 37,3

6 a 19 354 1,1 30,7 90 0,3 31,4

20 + 506 1,6 43,8 90 0,3 31,3

S/Inf. 0 .. .. 0 .. ..

Cocaína                                               

Opiáceos                                               

FemininoMasculino

Alucinogénios                                      
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Figura 18. 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) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Sexo (3 891)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

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) (Figuras 19 e 20).  

Figura 19. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função da situação face ao 

trabalho (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 395)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 20. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função da situação face ao 

trabalho (consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (65 600)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Por outro lado, no que concerne à frequência de consumo recente de tabaco, constata-se 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) (Figuras 21 e 22).  

Figura 21. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função da situação face ao 

trabalho (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 395)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 22. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função da situação face ao 

trabalho (consumidores de tabaco neste período) (%) 
 

 
Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (40 460)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

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 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 consumiram de forma mais ocasional (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5. Nº de ocasiões de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, por substância, em 

função da situação face ao trabalho (total de inquiridos)  

 

Base %: Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 399), Frequência de consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 400), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos 

últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 397), Frequência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 

397), Frequência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 397), Frequência de consumo de opiáceos nos últimos 

12 meses * Situação face ao trabalho (62 817) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº % Nº %

0 43831 76,7 4532 68,9 6275 77,5 5087 76,9

1 a 5 5746 10,1 704 10,7 642 7,9 526 7,9

6 a 19 3020 5,3 482 7,3 422 5,2 336 5,1

20 + 4188 7,3 819 12,4 721 8,9 634 9,6

S/Inf. 320 0,6 45 0,7 36 0,5 33 0,5

0 54959 96,2 6075 92,3 7528 93,0 6094 92,1

1 a 5 1066 1,9 246 3,8 212 2,6 231 3,5

6 a 19 568 1,0 147 2,2 171 2,1 139 2,1

20 + 513 0,9 114 1,7 185 2,3 152 2,3

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 .. 0 ..

0 55806 97,7 6264 95,2 7711 95,3 6268 94,7

1 a 5 375 0,7 104 1,6 98 1,2 117 1,8

6 a 19 297 0,5 82 1,2 114 1,4 87 1,3

20 + 424 0,7 91 1,4 137 1,7 108 1,6

S/Inf. 202 0,4 41 0,6 35 0,4 36 0,6

0 55635 97,4 6235 94,7 7686 95,0 6222 94,0

1 a 5 664 1,2 161 2,5 141 1,7 170 2,6

6 a 19 363 0,6 91 1,4 115 1,4 100 1,5

20 + 442 0,8 95 1,4 153 1,9 124 1,9

S/inf. 0 .. 0 .. 0 .. 0 ..

0 55653 97,5 6209 94,3 7609 94,0 6184 93,5

1 a 5 564 1,0 163 2,5 186 2,3 173 2,6

6 a 19 352 0,6 91 1,4 138 1,7 111 1,7

20 + 459 0,8 105 1,6 160 2,0 134 2,0

S/Inf. 76 0,1 14 0,2 0 .. 14 0,2

0 43994 98,4 5340 96,4 6794 96,0 5248 95,8

1 a 5 191 0,4 59 1,1 71 1,0 81 1,5

6 a 19 223 0,5 62 1,1 91 1,3 68 1,2

20 + 316 0,7 78 1,4 122 1,7 79 1,5

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 .. 0 ..

Alucinogénios                                       

Cocaína                                              

Opiáceos                                              

Desempregado

Cannabis                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas           

Novas Substâncias Psicoativas              

Estudante Trab. - Estudante Empregado
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Tabela 6. 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) 

 

Base %: Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (18 674), Frequência de consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (3 744), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos 

últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (2 348), Frequência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (2 

619), Frequência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (2 742), Frequência de consumo de opiáceos nos últimos 

12 meses * Situação face ao trabalho (1 441) 

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 maioritariamente em 

menos de 20 ocasiões. Os consumidores empregados foram quem consumiu de forma mais regular e os 

estudantes quem consumiu de forma mais ocasional (Figuras 23 e 24).  

 

Figura 23. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

em função da situação face ao trabalho (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 397) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº % Nº %

1 a 5 5746 43,3 704 34,3 642 35,2 526 34,4

6 a 19 3020 22,8 482 23,5 422 23,2 336 22,0

20 + 4188 31,5 819 40,0 721 39,6 634 41,5

S/Inf. 320 2,4 45 2,2 36 2,0 33 2,1

1 a 5 1066 49,6 246 48,5 212 37,3 231 44,3

6 a 19 568 26,5 147 29,0 171 30,1 139 26,6

20 + 513 23,9 114 22,5 185 32,6 152 29,1

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 .. 0 ..

1 a 5 375 28,9 104 32,7 98 25,5 117 33,6

6 a 19 297 22,9 82 25,8 114 29,7 87 25,0

20 + 424 32,7 91 28,6 137 35,7 108 31,0

S/Inf. 202 15,5 41 12,9 35 9,1 36 10,4

1 a 5 664 45,2 161 46,4 141 34,5 170 43,1

6 a 19 363 24,7 91 26,2 115 28,1 100 25,4

20 + 442 30,1 95 27,4 153 37,4 124 31,5

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 .. 0 ..

1 a 5 564 38,9 163 43,7 186 38,3 173 40,1

6 a 19 352 24,3 91 24,4 138 28,4 111 25,7

20 + 459 31,6 105 28,1 160 32,9 134 31,0

S/Inf. 76 5,2 14 3,8 2 0,4 14 3,2

1 a 5 191 26,2 59 29,6 71 25,0 81 35,5

6 a 19 223 30,5 62 31,2 91 32,0 68 29,8

20 + 316 43,3 78 39,2 122 43,0 79 34,7

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 .. 0 ..

Trab. - Estudante Empregado Desempregado

Novas Substâncias Psicoativas              

Alucinogénios                                      

Cocaína                                              

Opiáceos                                              

Estudante

Cannabis                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas           
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Figura 24. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

em função da situação face ao trabalho (consumidores de tranquilizantes/sedativos neste período) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (3 895) 

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 ingeriram bebidas alcoólicas em 

menos de 20 ocasiões no ano. Em particular, quanto maior são as qualificações dos consumidores mais 

regular é o consumo (Figuras 25 e 26). 

Figura 25. Nº de ocasiões de consumo de álcool nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade 

que concluiu ou frequenta (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 039)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 26. 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) (%) 

 

Base %: Frequência de consumo de álcool nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (65 315)  

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 (Figuras 27 e 28). 

Figura 27. Nº de ocasiões de consumo de tabaco nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade 

que concluiu ou frequenta (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 039)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 28. 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) (%) 

 
Base %: Frequência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (40 300)  

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 (Tabelas 7 e 8).  
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Tabela 7. Nº de ocasiões de consumo de substâncias ilícitas nos últimos 12 meses, por substância, em 

função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (total de inquiridos) 

 
Base %: Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 043), Frequência de consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 044), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos 

últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 041), Frequência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 041), 

Frequência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 041), Frequência de consumo de opiáceos nos últimos 12 meses 

* Grau de escolaridade (62 461) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº %

0 7586 71,6 37200 77,5 14660 75,4

1 a 5 966 9,1 4350 9,1 2269 11,7

6 a 19 697 6,6 2412 5,0 1132 5,8

20 + 1275 12,1 3783 7,9 1283 6,6

S/Inf. 66 0,6 262 0,5 102 0,5

0 9412 88,9 45913 95,6 18988 97,6

1 a 5 459 4,3 1014 2,1 276 1,4

6 a 19 347 3,3 570 1,2 104 0,6

20 + 372 3,5 511 1,1 78 0,4

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 ..

0 9727 91,9 46758 97,4 19211 98,8

1 a 5 278 2,6 332 0,7 83 0,4

6 a 19 239 2,3 301 0,6 39 0,2

20 + 298 2,8 404 0,9 57 0,3

S/Inf. 48 0,4 211 0,4 55 0,3

0 9683 91,4 46587 97,0 19157 98,5

1 a 5 338 3,2 632 1,3 165 0,8

6 a 19 244 2,3 369 0,8 54 0,3

20 + 325 3,1 418 0,9 69 0,4

S/inf. 0 .. 0 .. 0 ..

0 9606 90,7 46517 96,9 19182 98,6

1 a 5 362 3,4 601 1,3 122 0,6

6 a 19 251 2,4 380 0,8 60 0,3

20 + 347 3,3 442 0,9 66 0,4

S/Inf. 24 0,2 66 0,1 15 0,1

0 7803 92,6 37585 98,1 15635 99,3

1 a 5 204 2,4 174 0,5 23 0,2

6 a 19 188 2,3 225 0,6 30 0,2

20 + 230 2,7 311 0,8 53 0,3

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 ..

Novas Substâncias Psicoativas              

Alucinogénios                                       

Cocaína                                              

Opiáceos                                              

Até 9º ano 10º a 12º ano Sup. 12º ano

Cannabis                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas           
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Tabela 8. 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) 

 

Base %: Frequência de consumo de cannabis nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (18 597), Frequência de consumo de 

anfetaminas/metanfetaminas nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (3 731), Frequência de consumo de novas substâncias psicoativas nos 

últimos 12 meses * Grau de escolaridade (2 345), Frequência de consumo de alucinogénios nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (2 614), 

Frequência de consumo de cocaína nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (2 736), Frequência de consumo de opiáceos nos últimos 12 meses * 

Grau de escolaridade (1 438) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Esta tendência em função do grau de escolaridade é também verificável no que respeita à frequência de 

consumo recente de tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica (Figura 29 e 30). 

Figura 29. Nº de ocasiões de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses, 

em função do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 041) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº %

1 a 5 966 32,2 4350 40,3 2269 47,4

6 a 19 697 23,2 2412 22,3 1132 23,7

20 + 1275 42,4 3783 35,0 1283 26,8

S/Inf. 66 2,2 262 2,4 102 2,10

1 a 5 459 39,0 1014 48,4 276 60,3

6 a 19 347 29,4 570 27,2 104 22,7

20 + 372 31,6 511 24,4 78 17,0

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 ..

1 a 5 278 32,2 332 26,6 83 35,5

6 a 19 239 27,7 301 24,1 39 16,7

20 + 298 34,5 404 32,4 57 24,3

S/Inf. 48 5,6 211 16,9 55 23,5

1 a 5 338 37,3 632 44,5 165 57,3

6 a 19 244 26,9 369 26,0 54 18,7

20 + 325 35,8 418 29,5 69 24,0

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 ..

1 a 5 362 36,8 601 40,4 122 46,4

6 a 19 251 25,5 380 25,5 60 22,8

20 + 347 35,3 442 29,7 66 25,1

S/Inf. 24 2,4 66 4,4 15 5,7

1 a 5 204 32,8 174 24,5 23 21,7

6 a 19 188 30,2 225 31,7 30 28,3

20 + 230 37,0 311 43,8 53 50,0

S/Inf. 0 .. 0 .. 0 ..

Até 9º ano

Cocaína                                              

Opiáceos                                              

Sup. 12º ano

Cannabis                                                   

Anfetaminas/Metanfetaminas           

Novas Substâncias Psicoativas              

Alucinogénios                                      

10º a 12º ano
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Figura 30. 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) (%) 

 

Base %: Frequência de consumo de tranquilizantes/sedativos não prescritos nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (3 884) 

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 estão mais presentes no sexo masculino do que no feminino, embora a diferença entre ambos seja 

menor no que se refere à embriaguez ligeira (Figuras 31 e 32). 

Figura 31. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função do sexo (total 

de inquiridos) (%) 
 

 
Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Sexo (78 356); Prevalência embriaguez ligeira nos últimos 12 meses * Sexo (78 356); 

Prevalência de embriaguez severa nos últimos 12 meses * Sexo (78 356) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 32. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função do sexo 

(consumidores de álcool neste período) (%) 
 

 
Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Sexo (65 570); Prevalência embriaguez ligeira nos últimos 12 meses * Sexo (65 570); 

Prevalência de embriaguez severa nos últimos 12 meses * Sexo (65 570) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Em relação à frequência dos referidos comportamentos constata-se que, no período em causa, foram 

praticados com maior regularidade pelos elementos do sexo masculino do que pelos elementos do sexo 

feminino. De facto, a percentagem de rapazes que reporta embriaguez ligeira em 20 ou mais ocasiões é 

o dobro das raparigas, sendo a discrepância ainda superior quanto ao consumo “binge” e embriaguez 

severa (Tabelas 9 e 10). 

Tabela 9. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

do sexo (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Frequência de consumo “binge” * Sexo (78 351), Frequência de embriaguez ligeira * Sexo (78 352), Frequência de embriaguez severa * Sexo 

(78 351) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº %

0 17537 44,3 21956 56,7

1 a 5 10052 25,4 10323 26,6

6 a 19 6867 17,3 4336 11,2

20 + 5167 13,0 2113 5,5

0 13917 35,1 15681 40,5

1 a 5 11804 29,8 13643 35,2

6 a 19 7693 19,4 6307 16,3

20 + 6210 15,7 3097 8,0

0 25334 63,9 28409 73,4

1 a 5 9530 24,1 8092 20,9

6 a 19 2928 7,4 1609 4,1

20 + 1831 4,6 618 1,6

Embriaguez severa                      

Masculino Feminino

"Binge"                                                  

Embriaguez ligeira                          
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Tabela 10. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

do sexo (consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Base %: Frequência de consumo “binge” * Sexo (65 570), Frequência de embriaguez ligeira * Sexo (65 570), Frequência de embriaguez severa * Sexo 

(65 570) 

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 (Figuras 33 e 34), o que também se verificou em 2015. 

Figura 33. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função do sexo (total de inquiridos) (%) 

 

Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Sexo (78 327)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº %

0 11484 34,2 15228 47,6

1 a 5 10052 29,9 10323 32,3

6 a 19 6867 20,5 4336 13,5

20 + 5167 15,4 2113 6,6

0 7863 23,4 8953 28,0

1 a 5 11804 35,2 13643 42,6

6 a 19 7693 22,9 6307 19,7

20 + 6210 18,5 3097 9,7

0 19281 57,4 21681 67,8

1 a 5 9530 28,4 8092 25,3

6 a 19 2928 8,7 1609 5,0

20 + 1831 5,5 618 1,9

Embriaguez severa                      

Masculino Feminino

"Binge"                                                  

Embriaguez ligeira                          
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Figura 34. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função do sexo (consumidores de álcool e/ou 

substâncias ilícitas no mesmo período) (%) 

 

Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Sexo (66 015)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Consumos nocivosConsumos nocivosConsumos nocivosConsumos nocivos    de bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalhode bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalhode bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalhode bebidas alcoólicas em função da situação face ao trabalho    

Os três tipos de consumos nocivos analisados são mais comuns entre os estudantes (exclusivamente ou a 

trabalhar em simultâneo) do que nos empregados e desempregados (Figuras 35 e 36).  

Figura 35. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função da situação 

face ao trabalho (total de inquiridos) (%) 

 

Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 393); Prevalência de embriaguez ligeira nos últimos 12 

meses * Situação face ao trabalho (78 393); Prevalência embriaguez severa nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 393) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 36. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função da situação 

face ao trabalho (consumidores de álcool neste período) (%) 

 
Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (65 598); Prevalência de embriaguez ligeira nos últimos 12 

meses * Situação face ao trabalho (65 598); Prevalência embriaguez severa nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (65 598) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Os estudantes (incluindo os trabalhadores-estudantes) são também quem consome de forma “binge” e 

reporta embriaguez ligeira em mais ocasiões no último ano. Esta discrepância face aos empregados e 

desempregados não se verifica quando está em causa a embriaguez severa (Tabelas 11 e 12). 

Tabela 11. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

da situação face ao trabalho (total de inquiridos) (%) 

 
Base %: Frequência de consumo “binge” * Situação face ao trabalho (78 388), Frequência de embriaguez ligeira * Situação face ao trabalho (78 389), 

Frequência de embriaguez severa * Situação face ao trabalho (78 388) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº % Nº %

0 27863 48,8 3103 47,1 4572 56,5 3976 60,1

1 a 5 15260 26,7 1782 27,1 1906 23,5 1431 21,6

6 a 19 8504 14,9 973 14,8 1003 12,4 728 11,0

20 + 5469 9,6 724 11,0 613 7,6 481 7,3

0 20537 36,0 2284 34,7 3553 43,9 3238 49,0

1 a 5 18812 32,9 2191 33,3 2566 31,7 1893 28,6

6 a 19 10724 18,8 1194 18,1 1192 14,7 889 13,4

20 + 7024 12,3 913 13,9 783 9,7 596 9,0

0 38382 67,2 4414 67,1 6006 74,2 4964 75,0

1 a 5 13605 23,8 1479 22,5 1409 17,4 1138 17,2

6 a 19 3400 6,0 430 6,5 402 5,0 310 4,7

20 + 1709 3,0 259 3,9 277 3,4 204 3,1

Empregado DesempregadoEstudante Trab. - Estudante

"Binge"                                                  

Embriaguez ligeira                              

Embriaguez severa                          
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Tabela 12. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

da situação face ao trabalho (consumidores de álcool neste período) (%) 

 

Base %: Frequência de consumo “binge” * Situação face ao trabalho (65 598), Frequência de embriaguez ligeira * Situação face ao trabalho (65 598), 

Frequência de embriaguez severa * Situação face ao trabalho (65 598) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Os trabalhadores-estudantes destacam-se dos restantes subgrupos pela maior prevalência de 

policonsumo nos 12 meses anteriores à inquirição (Figuras 37 e 38).  

Figura 37. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função da situação face ao trabalho (total de inquiridos) 

(%) 

 
Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (78 361)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº % Nº %

0 19274 39,7 2123 37,9 2959 45,6 2368 47,3

1 a 5 15260 31,5 1782 31,8 1906 29,4 1431 28,6

6 a 19 8504 17,5 973 17,4 1003 15,5 728 14,5

20 + 5469 11,3 724 12,9 613 9,5 481 9,6

0 11947 24,6 1304 23,3 1940 29,9 1630 32,5

1 a 5 18812 38,8 2191 39,1 2566 39,6 1893 37,8

6 a 19 10724 22,1 1194 21,3 1192 18,4 889 17,8

20 + 7024 14,5 913 16,3 783 12,1 596 11,9

0 29793 61,4 3434 61,3 4393 67,8 3356 67,0

1 a 5 13605 28,1 1479 26,4 1409 21,7 1138 22,7

6 a 19 3400 7,0 430 7,7 402 6,2 310 6,2

20 + 1709 3,5 259 4,6 277 4,3 204 4,1

Embriaguez ligeira                              

Embriaguez severa                          

Estudante Trab. - Estudante Empregado Desempregado

"Binge"                                                  
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Figura 38. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função da situação face ao trabalho (consumidores de 

álcool e/ou substâncias ilícitas no mesmo período) (%) 

 

Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Situação face ao trabalho (66 040)  

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 (Figuras 39 e 40). 

Figura 39. Consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função do grau de 

escolaridade que concluiu ou frequenta (total de inquiridos) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 037); Prevalência de embriaguez ligeira nos últimos 12 

meses * Grau de escolaridade (78 037); Prevalência embriaguez severa nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 037) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Figura 40. 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) (%) 

 

 

Base %: Prevalência de consumo “binge” nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (65 313); Prevalência de embriaguez ligeira nos últimos 12 

meses * Grau de escolaridade (65 313); Prevalência embriaguez severa nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (65 313) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

A frequência destas práticas tende a aumentar em função do grau de escolaridade, com exceção, para a 

embriaguez severa (Tabelas 13 e 14). 

Tabela 13. Frequência de consumo “binge”, embriaguez ligeira e severa nos últimos 12 meses, em função 

do grau de escolaridade que concluiu ou frequenta (total de inquiridos) (%) 

 

Base %: Frequência de consumo “binge” * Grau de escolaridade (78 032), Frequência de embriaguez ligeira * Grau de escolaridade (78 033), Frequência 

de embriaguez severa * Grau de escolaridade (78 032) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº %

0 6200 58,6 25340 52,8 7783 40,0

1 a 5 2226 21,0 12312 25,6 5760 29,6

6 a 19 1273 12,0 6328 13,2 3553 18,3

20 + 889 8,4 4022 8,4 2346 12,1

0 4896 46,2 19303 40,2 5263 27,1

1 a 5 3054 28,8 15708 32,7 6595 33,9

6 a 19 1488 14,1 7868 16,4 4575 23,5

20 + 1150 10,9 5124 10,7 3009 15,5

0 7710 72,8 34227 71,3 11588 59,6

1 a 5 1781 16,8 9951 20,7 5812 29,9

6 a 19 629 5,9 2470 5,1 1421 7,3

20 + 468 4,4 1354 2,8 621 3,2

Até 9º ano 10º a 12º ano Sup. 12º ano

"Binge"                                                 

Embriaguez ligeira                            

Embriaguez severa                            
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Tabela 14. 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 neste período) (%) 

 
Base %: Frequência de consumo “binge” * Grau de escolaridade (65 598), Frequência de embriaguez ligeira * Grau de escolaridade (65 313), Frequência 

de embriaguez severa * Grau de escolaridade (65 313) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

Por sua vez, não se identifica uma particular associação entre grau de escolaridade e prevalências de 

policonsumo (Figuras 41 e 42).    

Figura 41. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade que concluiu ou 

frequenta (total de inquiridos) (%) 

 

Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (78 003)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº ocasiões Nº % Nº % Nº %

0 3534 44,3 17108 43,0 5962 33,8

1 a 5 2226 28,1 12312 31,0 5760 32,7

6 a 19 1273 16,1 6328 15,9 3553 20,2

20 + 889 11,2 4022 10,1 2346 13,3

0 2230 28,1 11070 27,8 3442 19,5

1 a 5 3054 38,6 15708 39,5 6595 37,4

6 a 19 1488 18,8 7868 19,8 4575 26,0

20 + 1150 14,5 5124 12,9 3009 17,1

0 5044 63,7 25995 65,4 9767 55,4

1 a 5 1781 22,5 9951 25,0 5812 33,0

6 a 19 629 7,9 2470 6,2 1421 8,1

20 + 468 5,9 1354 3,4 621 3,5

Embriaguez severa                            

Até 9º ano 10º a 12º ano Sup. 12º ano

"Binge"                                                 

Embriaguez ligeira                            
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Figura 42. Policonsumo nos últimos 12 meses, em função do grau de escolaridade que concluiu ou 

frequenta (consumidores de álcool e/ou substâncias ilícitas no mesmo período) (%) 

 
Base %: Prevalência de policonsumo nos últimos 12 meses * Grau de escolaridade (65 752)  

Fonte: DGRDN/SICAD 

    

SínteseSínteseSínteseSíntese        

A partir da desagregação de dados relativos à prevalência e frequência do consumo de substâncias 

psicoativas em função do sexo, situação face ao trabalho e grau de escolaridade, observa-se que: 

• o consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e substâncias ilícitas é mais comum e frequente entre 

os rapazes, situação que é mais evidente quanto às substâncias ilícitas e, entre estas, quanto a 

outras substâncias que não a cannabis. Por sua vez, entre os consumidores, a utilização de 

tranquilizantes/sedativos não prescritos é mais frequente também nos rapazes; 

• o consumo de bebidas alcoólicas é mais comum e frequente nos inquiridos estudantes (seja 

exclusivamente ou a trabalhar), sucedendo o inverso no que diz respeito ao tabaco e medicação 

psicoativa não prescrita. Os trabalhadores-estudantes especificamente, consomem mais 

cannabis que os restantes subgrupos; 

• o consumo de bebidas alcoólicas é mais comum e frequente em inquiridos com mais 

escolaridade, sucedendo o inverso quanto ao tabaco, substâncias ilícitas e 

tranquilizantes/sedativos não prescritos. 

Por sua vez, numa análise da relação entre três práticas de consumo de nocividade acrescida de álcool 

(consumo “binge”, embriaguez ligeira e embriaguez severa) e estas características sociodemográficas 

observa-se que estas: 

• são mais frequentes nos rapazes (sendo a discrepância menor quando está em causa a prática 

de menor nocividade e mais comum: embriaguez ligeira); 

• são mais frequentes nos estudantes (incluindo trabalhadores-estudantes) (com exceção para a 

embriaguez severa, prática particularmente nociva e menos comum, cuja frequência mais 

elevada não varia particularmente em função da situação face ao trabalho); 

• são mais frequentes à medida que aumenta o grau de escolaridade (com exceção para a 

embriaguez severa, prática particularmente nociva e menos comum, cuja frequência mais 

elevada não varia particularmente em função do grau de escolaridade). 

É de notar que, dado que os participantes têm 18 anos, o maior grau de escolaridade reportado significa 

que está em causa um subgrupo de estudantes. Como tal, esta associação com o nível de escolaridade 

pode ser um correlato da associação com a situação face ao trabalho e respetivo estilo de vida associado. 
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Por sua vez, o policonsumo de substâncias lícitas e/ou ilícitas é mais comum entre os rapazes, estudantes 

(com particular ênfase para os trabalhadores - estudantes), não se identificando uma particular 

associação ao grau de escolaridade. 

Por último, é de salientar que os resultados referentes aos jovens inquiridos em 2016 estão em linha com 

os descritos quanto aos jovens inquiridos em 2015. 
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Capítulo III 

Utilização da internet Utilização da internet Utilização da internet Utilização da internet     

Quadro nacionalQuadro nacionalQuadro nacionalQuadro nacional    

 

Utilização da internetUtilização da internetUtilização da internetUtilização da internet    

Relativamente à utilização da internet, era 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 

úteis26. 

Em ambos os anos de inquirição, 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, tanto em 2015 como em 2016, não há praticamente diferença entre a utilização ao fim-de-

semana e durante a semana. Cerca de metade dos inquiridos (54% em 2015 e 52% em 2016) utilizou 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 

generalizada: 15% e 16% declararam esta prática em 2015 e 2016, respetivamente. 

Comparando os dois anos de inquirição, constatam-se duas tendências distintas, ainda que pouco 

expressivas: um ligeiro aumento na utilização das redes sociais (inferior a 1 ponto percentual) e na 

utilização da internet para fazer apostas (1 ponto percentual) e um ligeiro decréscimo na utilização da 

internet para jogar (1 ponto percentual) (Figuras 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26 Para cada período (2ªF a 6ªF e Fim-de-semana): Nunca, Até 1h, 2h-3h, 4h-5h, 6h ou mais. 
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Figura 1. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em dias de semana, 2015 e 2016 (%) 

 

Base %: Redes Sociais (2015: 70 646; 2016: 77 813); Jogo online (2015: 70 646; 2016: 77 813); Jogo online (apostas) (2015: 70 646; 2016: 77 814) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Figura 2. Utilização da internet em redes sociais e jogo, no fim-de-semana, 2015 e 2016 (%) 

 

Base %: Redes Sociais (2015: 70 644; 2016: 77 787); Jogo online (2015: 70 643, 2016: 77 787); Jogo online (apostas) (2015: 70 643; 2016: 77 787) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Duração da utilização da internetDuração da utilização da internetDuração da utilização da internetDuração da utilização da internet    

Analisando o tempo diário de utilização da internet, verifica-se que, face ao ano anterior, aumentou a 

percentagem de inquiridos que declararam estar ligados à internet para aceder a redes sociais por um 

período de até 3 horas por dia, diminuindo a percentagem de inquiridos que declararam a mesma 

utilização por um período de mais de 3 horas por dia. Mais uma vez, tal como em 2015, é possível 

constatar que também aqui o padrão de utilização não é muito diferente quer se trate dos dias úteis, quer 

se trate do fim-de-semana. Em 2016, cerca de dois terços dos inquiridos declararam estar ligados a redes 

sociais por um período de até 3 horas por dia: 65% durante a semana (Figura 3) e 62% ao fim-de-semana 

(Figura 4), ainda que mereçam destaque os cerca de 1/3 dos inquiridos que declararam utilizar a internet 

para aceder a redes sociais durante 4 horas ou mais por dia. 
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Figura 3. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em redes sociais, durante a semana, 2015 e 2016 
(%) 

 
 

Base %: Redes Sociais (2015: 70 646; 2016: 77 813) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Figura 4. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em redes sociais, durante o fim-de-semana, 2015 

e 2016 (%) 

 

 

Base %: Redes Sociais (2015: 70 644; 2016: 77 787) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Tal como em 2015, verifica-se que, segundo declararam os inquiridos, a utilização da internet para jogar 

tende a não lhes ocupar muito tempo. De facto, entre 40% e 46% dos inquiridos que jogam online 

(dependendo se acontece ao fim-de-semana ou nos dias úteis, respetivamente) declararam passar até 1 

hora por dia a fazê-lo. A utilização da internet para este fim é maior ao fim-de-semana, tendência que se 

acentuou ligeiramente em 2016 face à inquirição anterior (Figuras 5 e 6). 

 

 

 

 

2015 2016 

2015 2016 
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Figura 5. Nº de horas (por dia) de utilização da internet a jogar durante a semana, 2015 e 2016 (%) 

                                                                                                                    TotalTotalTotalTotal            

 

Jogadores Jogadores Jogadores Jogadores     

 

Base %: Total de inquiridos (2015: 70 646; 2016: 77 813); Jogadores online (2015: 36 636; 2016: 38 837) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Figura 6. Nº de horas (por dia) de utilização da internet a jogar durante o fim-de-semana, 2015 e 2016 

(%) 

                                                                                                                                        TotalTotalTotalTotal                                                                                                                                                                         JogadoresJogadoresJogadoresJogadores    

    

 

 

Base %: Total de inquiridos (2015: 70 643; 2016: 77 787); Jogadores online (2015: 35 311; 2016: 37 570) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

Em ambos os anos de inquirição, de todas as práticas consideradas, o tempo de utilização da internet para 

fazer apostas é o menor: em 2016, um pouco mais de metade dos inquiridos que declararam a prática de 

jogos de apostas através da internet referiu gastar nisso até 1 hora por dia, ainda que cerca de 1/5 tenha 

declarado utilizar a internet para este fim durante 4 horas ou mais por dia. Ao contrário de 2015, não se 

pode afirmar que o número de horas por dia de utilização da internet para jogos de apostas seja maior 

durante o fim-de-semana (Figuras 7 e 8). 
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Figura 7. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas durante a semana, 2015 e 

2016 (%) 

        TotalTotalTotalTotal                            JogadoresJogadoresJogadoresJogadores    

 

 

Base %: Total de inquiridos (2015: 70 646; 2016: 77 814); Jogadores online (2015: 9 822; 2016: 11 506) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Figura 8. Nº de horas (por dia) de utilização da internet em jogos de apostas durante o fim-de-semana, 

2015 e 2016 (%) 

        TotalTotalTotalTotal                            JogadoresJogadoresJogadoresJogadores    
 

 

 

Base %: Total de inquiridos (2015: 70 643; 2016: 77 787); Jogadores online (2015: 9 571; 2016: 11 528) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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SínteseSínteseSínteseSíntese    

De um modo geral, os resultados obtidos estão em linha com os do estudo anterior, concluindo que para 

esta população a utilização da internet – nomeadamente para aceder a redes sociais e para fazer 

pesquisas27 – é uma prática massificada. Parece tratar-se, portanto, de uma geração familiarizada com a 

internet e com as novas tecnologias28. Por outro lado, o jogo online é algo um pouco mais de metade dos 

inquiridos declarou não fazer, enquanto os jogos de apostas online são uma prática ainda menos 

frequente. Comparando a utilização da internet para estes fins, verifica-se que a diferença entre dias de 

semana e o fim-de-semana em geral é pouco expressiva. 

Quanto ao padrão de utilização, tendo em consideração o tempo de utilização por dia, tal como no ano 

anterior, pode considerar-se que a utilização da internet é tendencialmente mais esporádica do que 

intensiva. Ainda assim, uma percentagem relevante de inquiridos (entre um quinto e um terço) declarou 

utilizar a internet para aceder a redes sociais, jogar ou fazer apostas durante 4 horas ou mais por dia. 

Comparando os dois anos de inquirição, confirmam-se as principais tendências e não se registam grandes 

diferenças no que à utilização da internet diz respeito. Ainda assim, merece realce o aumento da 

percentagem de inquiridos que declarou a prática de jogos de apostas online. Ainda que este seja um 

aumento pouco expressivo e que tal não se reflita num maior tempo de utilização por dia, não deixa de 

ser uma questão a merecer acompanhamento, tanto mais que os inquiridos têm 18 anos acabados de 

fazer ou ainda por completar e que esta é uma prática que é interdita por lei a menores de 18 anos. As 

próximas inquirições permitirão perceber se esta é uma tendência de futuro ou algo pontual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
27 96% dos inquiridos declararam fazer pesquisas online em geral. 
28 100% dos inquiridos declararam já ter utilizado a internet, sendo que 1% declarou não ter computador ou outro dispositivo 

com acesso à internet. 90% dos inquiridos começaram a aceder à internet antes dos 15 anos, sendo que cerca de 1/3 fizeram-no 
antes dos 10 anos. 
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Capítulo IV 

Utilização da internet Utilização da internet Utilização da internet Utilização da internet     

EEEEspecificidades sociodemográficasspecificidades sociodemográficasspecificidades sociodemográficasspecificidades 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    

Tal como em 2015, a utilização da internet para aceder a redes sociais permanece 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 fazer apostas muito mais do 

que os inquiridos do sexo feminino (cerca de 2,5 a 6 vezes mais, respetivamente) (Figura 1).  

Face à inquirição anterior, a diferença entre os sexos no que respeita ao jogo online (especialmente os 

jogos de apostas) aumentou, verificando-se serem práticas marcadamente masculinas. 

Figura 1. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em função do sexo (%) 

 
Base %: Redes Sociais * Sexo (77 160); Jogo online * Sexo (77 151); Jogo online (apostas) * Sexo (77 149) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Utilização da internet em função da situação face aoUtilização da internet em função da situação face aoUtilização da internet em função da situação face aoUtilização da internet em função da situação face ao    trabalhotrabalhotrabalhotrabalho    

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, tendência que também se verificava na inquirição anterior. No que respeita à utilização da 

internet para jogar, os desempregados destacam-se por utilizar mais a internet para esse fim, enquanto 

os estudantes se destacam-se por serem quem menos declarou fazer apostas online (Figura 2). 

Figura 2. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em função da situação face ao trabalho (%) 

 
Base %: Redes Sociais * Situação face ao trabalho (77 194); Jogo online * Situação face ao trabalho (77 182); Jogo online (apostas) * Situação face ao 

trabalho (77 179) 

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 não seja grande, verifica-se que, quanto maior 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 

maior são as qualificações menor é a utilização da internet para jogar e fazer apostas. A percentagem de 

inquiridos com qualificações até ao 9º ano (ou seja, aqueles que abandonaram precocemente os estudos) 

que faz apostas online é três vezes superior à percentagem com qualificações ao nível do ensino superior 

(ou seja, os estudantes universitários) que faz o mesmo (Figura 3). Face a 2015, estas tendências 

acentuaram-se ligeiramente. 

Figura 3. Utilização da internet em redes sociais e jogo, em função do grau de escolaridade que concluiu 

ou frequenta (%) 

 
Base %: Redes Sociais * Grau de escolaridade (76 849); Jogo online * Grau de escolaridade (76 837); Jogo online (apostas) * Grau de escolaridade (76 

835) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Duração da utilização da internet Duração da utilização da internet Duração da utilização da internet Duração da utilização da internet     

Duração da utilização da internet em função do sexoDuração da utilização da internet em função do sexoDuração da utilização da internet em função do sexoDuração da utilização da internet em função do sexo    

Tal como em 2015, verifica-se que, tanto ao fim-de-semana, como durante a semana, o tempo de 

utilização da internet para aceder a redes sociais é menor por parte dos elementos do sexo masculino do 

que por parte dos elementos do sexo feminino (Figura 4), tendência que se acentuou face à inquirição 

anterior. 

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) (%) 

 

 
Base %: Duração Redes Sociais * Sexo (Semana= 74 690; Fim-de-semana=73 820);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Os elementos do sexo masculino declararam passar muito mais tempo por dia a jogar na internet do que 

os elementos do sexo feminino, sendo que a percentagem de inquiridas que utilizam a internet para este 

fim durante 4 ou mais horas é praticamente residual: 3% durante a semana e 4% durante o fim-de-semana 

(Figura 5). Ao fim-de-semana 38% dos inquiridos do sexo masculino que utilizam a internet para jogar 

fazem-no durante um período de 4 horas ou mais por dia, enquanto do sexo feminino são 15% (Figura 6). 

Esta tendência evidenciou-se também em 2015. 

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 (total de inquiridos) (%) 

 

 

Base %: Duração Jogo online * Sexo (Semana= 77 194; Fim-de-semana=77 145);  

Fonte: MDN/SICAD 
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Figura 6. 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) (%) 

 

 

Base %: Duração Jogo online * Sexo (Semana= 38 473; Fim-de-semana=37 225);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Também o tempo de utilização da internet em jogos de apostas, entre o total de inquiridos, é 

marcadamente maior entre os elementos do sexo masculino. De facto, não chega a 1% a percentagem de 

elementos do sexo feminino que declaram passar 4 ou mais horas diárias nessa atividade, por 

contraposição aos 5% do sexo masculino (Figura 7). Embora a diferença não seja tão evidente quando a 

análise se restringe aqueles que fazem apostas online, os elementos do sexo masculino declararam passar 

mais tempo por dia a fazê-lo do que os elementos do sexo feminino, cujo tempo de utilização da internet 

para tal fim é menor (Figura 8). Face a 2015, neste particular esbateu-se a diferença entre os dois sexos. 

Figura 7. 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 (total de inquiridos) (%) 

 

 

Base %: Duração Jogo online (apostas) * Sexo (Semana= 77 161; Fim-de-semana=77 145);  

Fonte: MDN/SICAD 
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Figura 8. 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) (%) 

 

 
Base %: Duração Jogo online (apostas) * Sexo (Semana= 11 387; Fim-de-semana=11 416);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Duração da utilização da internet em função daDuração da utilização da internet em função daDuração da utilização da internet em função daDuração da utilização da internet em função da    situação face ao trabalhosituação face ao trabalhosituação face ao trabalhosituação face ao trabalho    

Entre os frequentadores das redes sociais, os empregados destacam-se como aqueles que menos tempo 

utilizam a internet para este fim, tanto no fim-de-semana, como nos dias úteis. Se na inquirição anterior 

os estudantes tendiam a ser os que permaneciam mais tempo nas redes sociais, desta vez estudantes, 

trabalhadores-estudantes e desempregados apresentam valores de utilização de 4 ou mais horas diárias 

nas redes sociais semelhantes (Figura 9). 

Figura 9. 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) (%) 

 

 
Base %: Duração Redes Sociais * Situação face ao trabalho (Semana= 74 718; Fim-de-semana=73 841);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Tal como em 2015, no que respeita ao tempo diário de utilização da internet para jogar, os elementos 

desempregados são aqueles que passam mais tempo por dia a fazê-lo, tanto ao fim-de-semana, como 

durante a semana (Figuras 10 e 11). O mesmo pode ser dito acerca do tempo diário de utilização da 

internet para fazer apostas, sendo que os inquiridos que trabalham se destacam por uma menor utilização 

da internet a fazê-lo (Figuras 12 e 13). 
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Figura 10. 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 (total de inquiridos) (%) 

 

 

Base %: Duração Redes Sociais * Situação face ao trabalho (Semana= 77 194; Fim-de-semana=77 172);  

Fonte: MDN/SICAD 

 

 

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 da situação face ao trabalho (jogadores online) (%) 

 

 
Base %: Duração Jogo online * Situação face ao trabalho (Semana= 38 490; Fim-de-semana=37 237);  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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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 da situação face ao trabalho (total de inquiridos) (%) 

 

 

Base %: Duração Jogo online * Situação face ao trabalho (Semana= 77 195; Fim-de-semana=76 828);  

Fonte: MDN/SICAD 

 

 

Figura 13. 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) (%) 

 

 
Base %: Duração Jogo online (apostas) * Situação face ao trabalho (Semana= 11 397; Fim-de-semana=11 421);  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Duração da utilização da internet em função do graDuração da utilização da internet em função do graDuração da utilização da internet em função do graDuração da utilização da internet em função do grau de escolaridadeu de escolaridadeu de escolaridadeu de escolaridade    

Entre aqueles que utilizam a internet para aceder a redes sociais, os elementos com menor qualificações 

académicas destacam-se por ser 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 14), tendência que já 

se evidenciara no estudo anterior. 

Figura 14. 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) (%) 

 

 
Base %: Duração Redes Sociais * Grau de escolaridade (Semana= 74 391; Fim-de-semana=73 522);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

Tal como em 2015, quanto maior são as qualificações académicas, menor é o tempo de utilização da 

internet por dia para tal fim (Figuras 15 e 16). O mesmo é válido (e ainda mais acentuado) para as apostas 

online (Figuras 17 e 18). Em relação à inquirição anterior, tal já se evidenciara, sendo que no caso do jogo 

online a tendência esbateu-se ligeiramente, enquanto no caso das apostas online a tendência acentuou-

se.  

Figura 15. 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 (total de inquiridos) (%) 

 

 

Base %: Duração Jogo online * Grau de escolaridade (Semana= 76 849; Fim-de-semana=77 172);  

Fonte: MDN/SICAD 
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Figura 16. 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) (%) 

 

 
Base %: Duração Jogo online * Grau de escolaridade (Semana= 38 330; Fim-de-semana=37 083);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Figura 17. 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 (total de inquiridos) 

(%) 

 

 

Base %: Duração Jogo online (apostas) * Grau de escolaridade (Semana= 76 850; Fim-de-semana= 76 828);  

Fonte: MDN/SICAD 
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Figura 18. 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) (%) 

 

 

 
Base %: Duração Jogo online (apostas) * Grau de escolaridade (Semana= 11 356; Fim-de-semana= 11 380);  

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

Síntese Síntese Síntese Síntese     

 

Todas as tendências identificadas na inquirição anterior verificam-se no presente estudo, nalguns casos 

acentuando-se de 2015 para 2016, noutros casos esbatendo-se. 

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 que trabalham (tendo em conta o tempo de utilização por dia) e os desempregados 

(considerando a prevalência) se destacam por uma utilização da Internet para este fim. 

A utilização da internet para jogar e fazer apostas é uma prática essencialmente masculina e dos com 

menores qualificações académicas, sendo também mais frequente entre os inquiridos desempregados.  
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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 jogosubstâncias ilícitas, álcool ou jogosubstâncias ilícitas, álcool ou jogosubstâncias ilícitas, álcool ou jogo    

Quadro nacQuadro nacQuadro nacQuadro nacionalionalionalional    

 

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 álcool ou jogo álcool ou jogo álcool ou jogo     

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, 

• Relações sexuais desprotegidas, 

• Situações de mal-estar emocional (desmotivação, tristeza, insatisfação, solidão, ansiedade). 

Este bloco de questões difere do questionário aplicado em 2015 quando aos seguintes pontos: 

• Substituição do problema “condução sob o efeito de álcool” pelo problema “Situações de mal-

estar emocional (desmotivação, tristeza, insatisfação, solidão, ansiedade) ” 

• As questões passaram a ser de resposta múltipla, isto é, para cada tipo de problema os 

participantes podiam assinalar uma ou mais das seguintes associações (relacionado com o 

consumo de álcool, de drogas ou de práticas de jogo). 

 

Face a estas alterações, os resultados serão apresentados apenas quanto ao ano de 2016, uma vez que 

não são comparáveis com 201529. 

                                                                 
29 Como referido anteriormente, no 1º trimestre de 2016 foi aplicado o questionário com o modelo de 2015 e só a partir do 2º 
trimestre passou a ser sistematicamente aplicado o modelo de 2016. Consequentemente, as variáveis relativas a cada um dos 
problemas em relação com, respetivamente, álcool, drogas ou jogo, foram construídas com base nas respostas à questão de resposta 
única do modelo de 2015 e à questão de resposta múltipla do modelo de 2016. Por sua vez, as variáveis mais abrangentes de 
problemas relacionados com o álcool, problemas relacionados com drogas e problemas relacionados com práticas de jogo, foram 
construídas com bases nas variáveis criadas (por exemplo, problemas relacionados com o álcool baseia-se nas variáveis de 
Problemas de rendimento na escola/trabalho relacionados com o álcool, Problemas de saúde que motivaram assistência médica 
relacionados com o álcool, Problemas com condutas em casa relacionados com o álcool, Problemas financeiros relacionados com o 
álcool, Atos de violência, conduta desordeira relacionados com o álcool, Relações sexuais desprotegidas relacionadas com o álcool, 
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Aproximadamente um quarto (23,7%) declarou ter tido, nos últimos 12 meses, algum tipo de 

problema relacionado com o consumo de álcool, de drogas e/ou com práticas de jogo. 
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Figura 1. 

Tipos de problemas relacionados 

com o consumo de álcool (%) 
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Tipos de problemas relacionados 

                                                                                                                                                                       com o consumo de drogas (%) 

 

 

 

 
Figura 3. 

Tipos de problemas relacionados 

com práticas de jogo (%) 

Base %: Problemas com álcool (rendimento na escola/trabalho: 79 012; saúde: 79 012; comportamentos em casa: 79 012; financeiros: 79 011; 

violência: 79 010; relações desprotegidas: 79 010; mal-estar emocional: 63 040); Problemas com drogas (rendimento na escola/trabalho: 78 999; 

saúde: 78 999; comportamentos em casa: 78 999; financeiros: 78 999; violência: 78 999; relações desprotegidas: 78 999; mal-estar emocional: 63 

029); Problemas com jogo (rendimento na escola/trabalho: 78 998; saúde: 78 998; comportamentos em casa: 78 998; financeiros: 78 998; violência: 

78 997; relações desprotegidas: 78 997; mal-estar emocional: 63 026). 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

                                                                 
Situações de mal-estar emocional relacionadas com o álcool e condução sob o efeito de álcool). Finalmente, a variável de problemas 
relacionados com o consumo de álcool, drogas e/ou práticas de jogo baseia-se nas variáveis problemas relacionados com o álcool, 
problemas relacionados com drogas e problemas relacionados com práticas de jogo. 
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Numa análise dos tipos de problemas mais identificados pelos participantes (Figuras 1, 2 e 3) verifica-se 

que, independentemente de se tratar de problemas relacionados com o álcool, drogas ou jogo, ou 

principal tipo de problema referido consiste nas situações de mal-estar emocional. Por sua vez, os menos 

referidos são os problemas de saúde e os atos de violência. 

 

Em seguida, os participantes mencionam as relações sexuais desprotegidas em associação ao consumo 

de álcool e ao consumo de drogas, não tendo este problema o mesmo destaque no quadro do jogo. É de 

enfatizar que, mesmo no quadro do consumo de substâncias, esta situação está particularmente 

associada ao consumo de álcool. 

 
 

SínteseSínteseSínteseSíntese    

Cerca de um quarto dos inquiridos mencionou algum tipo de problema relacionado com o consumo de 

álcool, de drogas e/ou com práticas de jogo nos 12 meses anteriores à inquirição. Esta experiência de 

problemas está particularmente associada ao consumo de álcool. 

Tendo em conta a lista de problemas proposta, os mais assinalados pelos jovens foram as situações de 

mal-estar emocional. 
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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 

substâsubstâsubstâsubstâncias ilícitas, álcool ou jogoncias ilícitas, álcool ou jogoncias ilícitas, álcool ou jogoncias ilícitas, álcool ou jogo    

Especispecispecispecificidadesficidadesficidadesficidades    

Experiência de problemas: especificidades sociodemográficas Experiência de problemas: especificidades sociodemográficas Experiência de problemas: especificidades sociodemográficas Experiência de problemas: especificidades sociodemográficas     

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. 

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    
Os inquiridos do sexo masculino declaram em maior medida a experiência de problemas (em geral e 

consoante o comportamento aditivo) nos 12 meses anteriores. Esta discrepância é particularmente 

elevada no que diz respeito a problemas relativos a práticas de jogo (Figura 1) 

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 (%) 

 
Base %: Problemas em geral * Sexo (78 344); Problemas com o consumo de substâncias ilícitas * Sexo (78 345); Problemas com o consumo de álcool * 

Sexo (78 345); Problemas com práticas de jogo * Sexo (78 345) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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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    

Genericamente, são os estudantes quem menos declara a experiência de problemas, à semelhança do 

ano anterior (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 (%) 

 
Base %: Problemas em geral * Situação face ao trabalho (78 378); Problemas com o consumo de substâncias ilícitas * Situação face ao trabalho (78 

381); Problemas com o consumo de álcool * Situação face ao trabalho (78 379); Problemas com práticas de jogo * Situação face ao trabalho (78 380) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

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, são os inquiridos com habilitações superiores que menos reportam 

problemas, o que corresponde, como se referiu anteriormente, ao subgrupo de estudantes. Por outro 

lado, é notória a maior prevalência destes problemas entre os inquiridos com menor escolaridade (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 (%) 

 
Base %: Problemas em geral * Grau de escolaridade (78 015); Problemas com o consumo de substâncias ilícitas * Grau de escolaridade (78 014); 

Problemas com o consumo de álcool * Grau de escolaridade (78 022); Problemas com práticas de jogo * Grau de escolaridade (78 013) 

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Experiência de problemas: comportamentos aditivosExperiência de problemas: comportamentos aditivosExperiência de problemas: comportamentos aditivosExperiência de problemas: comportamentos aditivos    

Problemas relacionados com o consProblemas relacionados com o consProblemas relacionados com o consProblemas relacionados com o consumo de álcool em função de padrões de umo de álcool em função de padrões de umo de álcool em função de padrões de umo 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 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) (%) 

 
Base %: Problemas relacionados com o consumo de álcool * Consumo “binge” (66 115); Problemas relacionados com o consumo de álcool * Embriaguez 

ligeira (66 115); Problemas relacionados com o consumo de álcool * Embriaguez severa (66 115); Fonte: DGRDN/SICAD 

 

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 subpadrões de consumo específicos destas subpadrões de consumo específicos destas subpadrões de consumo específicos destas substânciasstânciasstânciasstâncias    

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 o consumo exclusivo de cannabis foram quem menos 

referiu a experiência de problemas relacionados com o consumo de drogas ilícitas (Figura 5). 

Figura 5. 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) (%) 

 
Base %: Problemas relacionados com o consumo de substâncias ilícitas * Substâncias ilícitas consumidas (19 521)  

Fonte: DGRDN/SICAD 
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Problemas relacionados comProblemas relacionados comProblemas relacionados comProblemas relacionados com    práticas de jogo em função do tempo ligado à internet práticas de jogo em função do tempo ligado à internet práticas de jogo em função do tempo ligado à internet 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 6). 

Figura 6. 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) (%) 

 
Base %: Problemas relacionados com práticas de jogo* Nº de horas de jogo online por dia, em dia de semana (38 805); Problemas relacionados com 

práticas de jogo* Nº de horas de jogo online por dia, em dia de fim-de-semana (37 541); 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 7). 

Figura 7. 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) (%) 

 

Base %: Problemas relacionados com práticas de jogo* Nº de horas de jogo de apostas online por dia, em dia de semana (11 495); Problemas 

relacionados com práticas de jogo* Nº de horas de jogo de apostas online por dia, em dia de fim-de-semana (11 518); 

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 e com menores qualificações, enquanto os inquiridos 

do sexo feminino, estudantes e com maiores qualificações declararam em menor medida estes 

problemas.  

 

Por outro lado, a experiência de problemas é superior em inquiridos com consumos de maior risco e com 

maior tempo de utilização da Internet. 
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Capítulo VII 

Conhecimentos sobre a Lei do ÁlcoolConhecimentos sobre a Lei do ÁlcoolConhecimentos sobre a Lei do ÁlcoolConhecimentos sobre a Lei do Álcool  
Quadro nacional 

    

 

O questionário incluía um bloco de questões acerca dos conhecimentos sobre a legislação vigente quanto 

ao consumo e à aquisição de álcool. O principal objetivo passava por perceber se os inquiridos estão bem 

informados acerca da matéria e se o espírito da lei está bem interiorizado junto desta população. 

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.30 

Uma vez que a legislação vigente na Região Autónoma dos Açores é diferente das restantes, prevendo um 

consumo de bebidas alcoólicas a partir dos 16 anos, a presente análise não contempla os jovens inquiridos 

nessa região. No entanto, as respostas dos jovens açorianos referentes a esta matéria serão analisados 

no relatório com os dados regionais. 

Os conhecimentos dos inquiridos acerca da idade mínima de consumo de álcool variam 

consideravelmente em função do tipo de bebida alcoólica. Assim, em 2016, 62% dos inquiridos considera 

que a cerveja pode ser adquirida/consumida a partir dos 18 anos. Para o vinho e as bebidas espirituosas 

a percentagem de jovens que refere a idade correta é de 71% e 76%, respetivamente. Há, portanto, 29% 

dos inquiridos que consideram que a cerveja pode ser adquirida/consumida aos 16 anos (idade prevista 

antes da última alteração legislativa sobre este tópico). Verifica-se ainda que uma proporção não 

desprezável dos inquiridos considera que a idade mínima para adquirir/consumir bebida espirituosas é de 

19 anos ou mais. 

Em comparação com a inquirição anterior, verifica-se que a percentagem de inquiridos que considera que 

o consumo de cerveja e vinho se pode fazer a partir dos 18 anos aumentou consideravelmente, 

diminuindo a percentagem que considera que tal consumo se pode fazer aos 16 anos. É natural que assim 

aconteça, pois o diploma legislativo que alterou a idade mínima de consumo de cerveja e vinho dos 16 

para os 18 anos (com a referida exceção na Região Autónoma dos Açores) entrou em vigor apenas em 1 

de Julho: tal significa, portanto, que uma boa parte dos jovens inquiridos em 2015 ainda não tinha sido 

abrangida pela alteração legislativa, sendo que aqueles que foram inquiridos depois dessa data não 

tiveram muito tempo para interiorizar o espírito da lei. O caso das bebidas espirituosas é diferente: a 

percentagem de inquiridos bem informados acerca da idade mínima legal para a aquisição e consumo 

diminuiu entre 2015 e 2016. No entanto, tal acontece à custa do aumento da percentagem de inquiridos 

que considera que tal se pode fazer apenas depois dos 18 anos. 

                                                                 
30 Com uma opção de resposta para cada tipo de bebida alcoólica: 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos e 21 anos. 
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Seja qual for o tipo de bebida alcoólica, em comparação com a inquirição anterior, aumentou a 

percentagem de jovens que considera que a idade mínima legal para aquisição e consumo é de 19 anos 

ou mais (Figura 1).  

 

Figura 1. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de cerveja, 

vinho, bebidas espirituosas, 2015 e 2016 (%) 

 
 

 

 

Base 2015 %: Idade de permissão da aquisição/consumo de cerveja (79 010), Idade de permissão da aquisição/consumo de vinho (79 010), Idade de 

permissão da aquisição/consumo de bebidas espirituosas (79 010). Fonte: DGRDN/SICAD 

Base 2016 %: Idade de permissão da aquisição/consumo de cerveja (76 782), Idade de permissão da aquisição/consumo de vinho (76 782), Idade de 

permissão da aquisição/consumo de bebidas espirituosas (76 782). Fonte: DGRDN/SICAD 

 

Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: consumidoresConhecimentos sobre a Lei do Álcool: consumidoresConhecimentos sobre a Lei do Álcool: consumidoresConhecimentos sobre a Lei do Álcool: consumidores    

Considerando a situação face ao consumo, tal como no estudo anterior, verifica-se que, em comparação 

com os consumidores recentes, os inquiridos que não consumiram cerveja nos últimos 12 meses são 

quem mais considera que a idade mínima legal para adquirir/consumir cerveja é 18 anos (Figuras 2). Em 

relação ao vinho, não há grande diferença de opinião em função da situação face ao consumo recente 

(Figuras 3). Em relação às bebidas destiladas (Figuras 4), passa-se o contrário: quem mais declarou que 18 

anos é a idade mínima legal para adquirir/consumir este tipo de bebidas foram os inquiridos 

consumidores. Verifica-se, então, que os não consumidores de cerveja e de vinho estão mais bem 

informados acerca das idades mínimas legais de aquisição e consumo do que aqueles que consumiram 

recentemente. Pelo contrário, os não consumidores de bebidas destiladas estão menos bem informados 

do que aqueles que consumiram recentemente este tipo de bebida alcoólica, pois tendem a considerar 

mais que a idade mínima legal para adquirir/consumir este tipo de bebidas é superior a 18 anos, tendência 

que se acentuou ligeiramente de 2015 para 2016. 

 

 

 

 

  2015             2016                                   2015              2016                                    2015             2016 

Cerveja   Vinho    Espirituosas 
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Figura 2. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de cerveja,  

consoante o consumo de álcool nos últimos 12 meses, 2015 e 2016 (%) 

 

 

Base %: 70 161 (2015), 76 781 (2016) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

Figura 3. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de vinho, 

consoante o consumo de álcool últimos 12 meses (%) 

 

 

 

Base %: 70 161 (2015), 76 781 (2016) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Consumidores                Não consumidores 

      Consumidores                      Não consumidores 
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Figura 4. Conhecimentos sobre a Lei do Álcool: idade de permissão de aquisição/consumo de bebidas 

espirituosas, consoante o consumo de álcool nos últimos 12 meses (%) 

 

 

Base %: 70 161 (2015), 76 781 (2016) 

Fonte: DGRDN/SICAD 

 

 

SínteseSínteseSínteseSíntese    

Não se pode considerar que os inquiridos estejam totalmente bem-informados acerca da lei que rege o 

consumo de álcool, na medida em que uma percentagem considerável de inquiridos declarou que a 

aquisição e o consumo em locais públicos pode ser feito antes dos 18 anos – no caso da cerveja e do vinho, 

esta percentagem é de 1/3 e 1/5, respetivamente. Parece haver, portanto, perceções diferentes em 

função do tipo de bebida alcoólica. 

No que concerne à idade mínima legal para adquirir/consumir bebidas alcoólicas em locais públicos ou 

abertos ao público, face ao estudo anterior, os inquiridos estão melhor informados no que diz respeito à 

cerveja e ao vinho e pior no que diz respeito às bebidas destiladas. 

De uma forma geral, a população em estudo parece ter interiorizado o último aumento legislativo da 

idade mínima legal de aquisição/consumo de bebidas alcoólicas, por vezes até em excesso, na medida em 

que se reflete no aumento da percentagem de inquiridos que considera que o consumo de álcool se pode 

fazer apenas depois dos 18 anos (mais expressivo no caso das bebidas destiladas). Aqueles que não 

consumiram bebidas alcoólicas recentemente parecem melhor informados acerca da idade mínima legal 

para adquirir/consumir cerveja e pior no caso das bebidas destiladas, pelas razões referidas. 

 

 

 

 

      Consumidores                      Não consumidores 
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Conclusões 

O presente trabalho consiste na replicação de um estudo realizado no ano anterior, junto da mesma 

população e em condições semelhantes, centrando-se em dois temas fundamentais no quadro dos 

comportamentos aditivos: o consumo de substâncias psicoativas e a utilização da internet. No essencial, 

os presentes resultados estão em linha com as conclusões do estudo anterior. 

No quadro do consumo de substâncias psicoativas, as bebidas alcoólicas afirmam-se como o tipo de 

substância psicoativa consumida por mais jovens, seguidas do tabaco, das substâncias ilícitas e dos 

tranquilizantes/sedativos sem prescrição médica, tal como tem sido concluído por outros estudos 

promovidos pelo SICAD junto de populações jovens. 

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. Em relação ao estudo de 2015, 

verifica-se que as prevalências de álcool e de tranquilizantes/sedativos sem receita médica não se 

alteraram, enquanto o tabaco aumentou ligeiramente ao nível da experimentação mas diminuiu também 

ligeiramente ao nível do consumo atual. Em relação à categoria das drogas ilícitas, verifica-se um ligeiro 

aumento dos consumos, tanto ao nível da experimentação como do consumo recente e atual. No entanto, 

tal aplica-se apenas à cannabis, pois as prevalências de consumo das restantes substâncias ilícitas são 

iguais às apuradas na inquirição anterior. É de salientar que as prevalências de consumo de cannabis ao 

nível da experimentação e nos últimos 12 meses são cerca de metade das de tabaco, mas a diferença, 

ainda que tenha diminuído, é consideravelmente maior no que respeita ao consumo atual. Os consumos 

recentes e atuais de NSP mantém-se ao nível da inquirição anterior, o que pode querer dizer que, apesar 

do encerramento das smartshops, estas substâncias podem continuar a ser adquiridas e fazem parte da 

oferta disponível. De facto, as prevalências de consumo das NSP estão ao nível das de cocaína e 

alucinogénios. 

O consumo de substâncias psicoativas é sempre mais esporádico do que frequente. 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. Ainda assim, quando se analisa a frequência de consumo entre os consumidores apenas, verifica-

se que há, com exceção do álcool (14%), uma percentagem considerável de consumidores muito regulares 

(20 ou mais ocasiões de consumo nos últimos 30 dias) de todas as outras substâncias psicoativas, variando 

entre 26% (no caso de tranquilizantes/sedativos sem receita médica) e 49% (no caso de tabaco). 

Por sua vez, verifica-se que, não só o consumo de bebidas alcoólicas é comum, como o mesmo acontece 

com práticas de carácter mais nocivo: mais de metade dos jovens declararam experiências de embriaguez 

ligeira, metade apresentou consumo “binge” e praticamente um terço experiências de embriaguez 

severa. Em relação ao estudo anterior, verifica-se um pequeno aumento na prevalência do consumo 

“binge” e na embriaguez severa e um decréscimo igualmente pouco relevante na embriaguez ligeira. 



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

 

102 102 

No entanto, estas práticas tendem mais uma vez 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 (a partir dos 18 anos), 

poderão ver a sua nocividade desvalorizada face a outros ganhos percebidos, designadamente de 

natureza social, obtidos pela sua prática. Com efeito, neste estudo, à semelhança de outros31, 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. 

De modo a reunir dados que contribuam para medir o impacto da última 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 do estudo anterior e de outros realizados pelo 

SICAD que abordam a questão, um considerável nível de desconhecimento nesta matéria, com possíveis 

repercussões na dimensão do seu efeito na alteração de comportamentos. No entanto, face à inquirição 

anterior, aumentou o nível de conhecimento da idade mínima legal respeitante à aquisição e consumo 

em locais públicos de cerveja e vinho. 

Tendo em consideração a prevalência e a frequência dos consumos de substâncias psicoativas, verifica-se 

que estas tendem a ser claramente superiores nos jovens do sexo masculino, sendo a diferença maior no 

caso do consumo atual e menor ao nível da experimentação. Em relação à situação face ao trabalho, 

verifica-se que, em geral, os trabalhadores-estudantes parecem apresentar um maior risco. Os estudantes 

destacam-se por um menor consumo de drogas ilícitas e um elevado consumo de álcool, enquanto os 

desempregados se destacam por um maior consumo de tranquilizantes/sedativos sem receita médica e 

pelo consumo mais regular de cannabis. Considerado o grau de escolaridade, é possível constatar que no 

caso do álcool quanto maior são as qualificações maiores e mais frequentes são os consumos, enquanto 

o inverso se passa no caso de tabaco e tranquilizantes/sedativos sem receita médica. No caso das drogas 

ilícitas, também os jovens com menores qualificações apresentam os maiores consumos. Constata-se, 

portanto, que, com exceção do sexo, o perfil de maior risco é diferente quer se trate de álcool ou das 

outras substâncias psicoativas.  

Em relação aos padrões de consumo de álcool de nocividade acrescida, verifica-se que os jovens do sexo 

masculino apresentam as maiores prevalências e frequência, sendo a diferença entre os sexos menor no 

caso da embriaguez ligeira. Também neste caso a frequência do consumo “binge” e de embriaguez ligeira 

aumenta em função do grau de escolaridade, enquanto os jovens com maiores qualificações apresentam 

as maiores frequências de embriaguez severa. Estas práticas são mais prevalentes e frequentes entre os 

jovens estudantes e trabalhadores-estudantes, com exceção da embriaguez severa, onde não há grandes 

diferenças em função da situação face ao trabalho. 

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. 

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, e são os trabalhadores-

estudantes e os desempregados que mais declaram problemas relacionados com o consumo de 

substâncias ilícitas. Em relação ao grau de escolaridade, verifica-se que quanto maiores são as 

                                                                 
31 Por exemplo, no Inquérito sobre comportamentos aditivos em jovens internados 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 
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qualificações, menores são os problemas relacionados com álcool, drogas ilícitas e jogo. Neste quadro, é 

de apontar a exceção dos inquiridos estudantes e dos inquiridos com maior grau de escolaridade, que 

correspondem, essencialmente ao mesmo grupo. Apesar de estes apresentarem um maior consumo de 

álcool, apresentam menos problemas relacionados com este.   

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. Quem se destaca por um uso diário mais frequente (4 

horas ou mais) são os elementos do sexo feminino, os estudantes e os desempregados e também aqueles 

com menores qualificações. 

Já o jogo e, particularmente, o jogo de apostas, é uma atividade menos generalizada entre os inquiridos. 

Ainda assim, metade dos jovens declarou jogar, tendo os jogos de apostas uma prevalência na ordem dos 

15%. Também neste âmbito não se observam grandes 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 online é mais comum nos rapazes, nos desempregados e nos jovens com menos qualificações. 

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. 

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. Entre 2015 e 2016, confirmam-se as principais tendências, destacando-se 

como principais questões a acompanhar numa replicação futura os ligeiros aumentos no consumo de 

cannabis e nas apostas online.
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