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Sumário do Compromisso A par do seu Gabinete de Apoio e Consultoria no âmbito da Abordagem  
Familiar em contexto de Toxicodependências, a FPAT apresenta como 
compromisso, a criação de um Gabinete de Sensibilização, Partilha e Consultoria 
na área do consumo nocivo de álcool, direccionado aos  
técnicos das Instituições Federadas.  
O objectivo é realizar Acções de Sensibilização, que visem a partilha do Knowhow 
das Instituições dedicadas à prevenção, tratamento e  
reinserção de pessoas dependentes de álcool e suas famílias. Estas  
acções serão realizadas por técnicos especializados na área do álcool e  
terão lugar em Lisboa.  
O planeamento e implementação do compromisso será apresentado no  
VIII Encontro da FPAT, subordinado ao tema ”Toxicodependência, Novos  
Paradigmas de Intervenção” que terá lugar no dia 29 de Junho de 2011.  
O compromisso terá continuidade através da realização do IX Encontro  
da FPAT, em Junho de 2012, subordinado ao tema “Adições, Novos  
Paradigmas de Intervenção”. 
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Área do Compromisso 2) Desenvolver Programas de informação e Educação, visando os efeitos do 
consumo nocivo do álcool 

Histórico do Compromisso A FPAT tem promovido inúmeras acções de formação a nível nacional no  
âmbito do PQP – Programa Quadro Prevenção II financiado pelo IDT,  
bem como através da Direcção Geral da Segurança Social, Apoio  
Financeiro do Estado às Associações de Família.  
- Dinamização de um Gabinete Técnico de Apoio às Instituições  
Associadas  
- Encontros anuais sobre a temáticas das Toxicodependências:  
“I Encontro Nacional das Instituições Sociais Afectas às  
Toxicodependências”; “Comunidade Terapêutica, a Abstinência faz a  
diferença”; “Mais Vida / Menos Droga, o futuro está na Prevenção”;  
“Família como Factor de Prevenção; “Implementação de Sistemas de Gestão de 
Qualidade, Comunidades Terapêuticas, o Presente e o Futuro”; “Criminalidade, 
Toxicodependência, Violência, Família e Sociedade”; “Intervenção e Prevenção 
com Famílias de  
Toxicodependentes”  
- Membro signatário da EAD – European Action on Drugs  
- Trabalho das Instituições Federadas, dedicadas à prevenção,  
tratamento e reinserção no âmbito do consumo nocivo do álcool:  
Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas- Associação Dianova  
Portugal; Cáritas Diocesana de Évora; Provilei; Domus Fraternitas;  
Centro de Solidariedade de Braga – Projecto Homem; Associação de  
Reabilitação de Toxicodependentes – Nova Fronteira; Fundação  
Portuguesa para o estudo, prevenção, tratamento da  
Toxicodependência – Fundação Cascais; PROSALIS – Projecto de Saúde  
em Lisboa. 
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Actividades do compromisso - Apresentação do Compromisso da FPAT como membro fundador do  
Fórum Nacional de Álcool e Saúde no VIII Encontro da FPAT, subordinado ao tema 
”Adições, Novos Paradigmas de Intervenção” que tem como principais objectivos:  
· Levantamento das necessidades das Instituições dedicadas à  
area do álcool, para melhor elaboração do plano de intervenção  
no que se refere às necessidades de formação e consultoria,  
que constam do presente compromisso.  
· Conhecimento e partilha de novos paradigmas na área da intervenção das 
adições;  
· Partilha das várias modalidades de intervenção psicoterapêutica com 
dependentes de substâncias e suas  
famílias;  
· Aumento das competências e conhecimentos dos técnicos na  
intervenção no meio familiar e social do toxicodependente;  
· Sensibilização sobre a importância da reinserção formativa e  
profissional do toxicodependente em recuperação;  
· Troca de experiências entre as Instituições dedicadas à prevenção, tratamento e 
reinserção do toxicodependente.  
- Gabinete de Sensibilização, Partilha e Consultoria na área do  
consumo nocivo de álcool: Acções de sensibilização, partilha e  
consultoria, para técnicos especializados que trabalham nesta área.  
- Realização do IX Encontro da FPAT, subordinado ao Tema “Álcool e  
Saúde, metodologias de intervenção e redes de suporte” em Junho de  
2012 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Outro:  
Acções de sensibilização, partilha e consultoria. Com estas acções a  
FPAT tem como objectivo:  
- Formação complementar dos técnicos especialistas  
- Promoção da saúde pública  
- Actualização e conhecimento de formas de intervenção com população  
de consumo e suas famílias  
- Redução do consumo e dos problemas inerentes ao mesmo  
- Prevenção, formação, comunicação e educação  
- Reforço da estrutura de apoio através da partilha de conhecimentos,  
ideias, experiência entre Instituições Federadas 

Âmbito do compromisso Nacional : Instituições e Comunidades Terapêuticas Federadas do Continente e 
Ilhas - Internacional: EAD – European Action on Drugs; EOEF – European Offender 
Employment Forum 

Objectivos - Acções de sensibilização, partilha e consultoria, ministradas nas  
Instituições Federadas, pelos seus técnicos, para o melhoramento da  
dinamização de processos de intervenção entre Instituições, o que  
permitirá alcançar uma melhor e mais célere articulação da rede e  
resultados mais eficazes na população alvo.  
- Os resultados do nosso plano de acção poderão ser mensuráves  
através do feedback das Instituições relativamente ao impacto na  
população alvo.  
- Os resultados poderão ser alcançados, uma vez que existe uma  
estrutura de partilha coesa entre as Instituições.  
- Pretendemos que através da prevenção, formação, comunicação e  
educação das nossas Instituições, será possível modificar hábitos de  
consumo na população.  
- Os objectivos serão cumpridos no período de tempo especificado para  
o plano de acção. 

Relevância O Gabinete de Sensibilização, Partilha e Consultoria na área do consumo  
nocivo de álcool, dinamizado através de Acções de sensibilização,  
partilha e consultoria entre as Instituições Federadas, contribui para a  
realização do objectivo geral do Fórum, uma vez que tem como metas a  
atingir:  



- Protecção da população de risco  
- Acompanhamento familiar  
- Prevenir os efeitos nocivos do álcool  
- Informação, educação e sensibilização de Técnicos prestadores de cuidados de 
saúde  
- Redução dos problemas ligados ao álcool 

Número de indivíduos Técnicos especializados na prevenção, tratamento e reinserção de pessoas com 
problemas ligados ao álcool de 7 Instituições Federadas dedicadas ao tratamento 
desta temática. Intervenientes e destinatários dos Encontros da FPAT: Técnicos de 
saúde, de serviço social, de orientação familiar, da comunicação social, da justiça, 
da Intervenção comunitária, professores, educadores e comunidade em geral. 

Tempo da intervenção De Junho de 2011 a Dezembro de 2012. 
Custos Coordenação a meio tempo do Gabinete: 600,00 € X 18 meses= 10.800,00 € 

Despesas com as Acções de Sensibilização, Partilha e Consultoria: · 
Funcionamento e deslocações: 1800,00€ Realização de 2 Encontros da FPAT : 
7547,50 € X 2 = 15.095,00€ · Mailing CTT: 680,00€ · 2 Técnicos: 2077,50€ · Cópias: 
368,00€ · Aluguer de sala: 1.000,00€ · Aluguer de equipamentos: 280,00€ · 
Combustível: 280,00€ · Internet / Telefone: 300,00€ · Consumíveis: 170,00€ · 
Material de desgaste: 192,00€ · Despesas de hotel de oradores: 500,00€ · 
Deslocações de oradores estrangeiros: 500,00€ · Refeições de oradores: 200,00€ · 
Tradução simultânea: 1.000,00€ 

Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas Número de técnicos envolvidos nas acções de sensibilização: 70 Número de 

oradores intervenientes nos Encontros: 40 Número de destinatários 
intervenientes nos Encontro: 80 Número de técnicos envolvidos na 
implementação do plano de acção: 2 Total: 192 

Número de pessoas no grupo 
alvo 

300 

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

192 

Visitantes do website Cerca de 9.000 visitantes 
Número de produtos    
Número de panfletos Encontros: 4.000 Acções de sensibilização partilha e consultoria: 300 
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Os Indicadores de resultados e de impacto serão definidos pelas  
Instituições Intervenientes. 

Questionário x 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3 Relatório de resultados das Instituições Intervenientes no plano de acção. 
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos x 
 


