
Título Realizar 10 sessões de esclarecimento acerca do álcool e os efeitos do seu 
consumo para jovens dos 14 aos 25 anos. (2-3 sessões por Casa de Saúde do 
ISJD)  

Data de Submissão 15-06-2011  
Autor do Compromisso ISJD 
Nome da Organização do Autor 
do Compromisso 

ISJD - Instituto S. João de Deus 

Sumário do Compromisso Este compromisso pretende enquadrar-se na assistência que o ISJD presta a 
doentes com síndroma de dependência alcoólica. O Instituto S. João de Deus é 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada a 11 de Novembro de 
1977, com aprovação dos seus Estatutos por despacho do Ministro dos Assuntos 
Sociais, publicado em Diário da República, nº288, II Série. Foi criado para proceder 
à gestão hospitalar dos Estabelecimentos Hospitalares da Província Portuguesa da 
Ordem Hospitaleira.  
A atuação do Instituto S. João de Deus é de âmbito nacional, prosseguindo fins de 
saúde, assistência, reabilitação e reinserção social nos seus 8 Estabelecimentos 
Hospitalares/Obras Apostólicas.  
Assim, e segundo o art. 2º dos seus Estatutos, presta serviço de psiquiatria e 
saúde mental, alcoologia, toxicodependência, cirurgia e ortopedia, prestação de 
cuidados em geriatria e sem-abrigo.  
A Casa de Saúde do Telhal (CST), Casa de Saúde S. João de Deus (CSSJD), Casa de 
Saúde S. Miguel (CSSM) e Casa de Saúde S. Rafael (CSSR) são as Obras Apostólicas 
do ISJD onde se assistem pessoas com síndroma de dependência alcoólica através 
de um programa estruturado de recuperação em internamento, e situam-se, 
respetivamente, em Mem Martins, no Funchal, em Ponta Delgada e Angra do 
Heroísmo.  
Nestes centros de recuperação assistem-se pessoas com dependência alcoólica 
através de um programa de tratamento e recuperação baseado num modelo 
teórico integrador, bio-psico-social-espiritual que assume como referência o 
Modelo Minnesota de intervenção. 

Último Nome* / Primeiro Nome Cravidão/Jorge 
Título / Designação Mestre/Enfermeiro 
Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ 
Cidade 

Instituto S. João de Deus  
Casa de Saúde do Telhal  
Estrada do Telhal s/n  
2725-588 Mem Martins 

E-mail jorge.cravidao@isjd.pt 

Último nome */ Primeiro nome 
CO-RESPONSÁVEL 

Neto/Margarida 

Título / Designação CO-
RESPONSÁVEL 

Dra./Psiquiatra 

Organização */ Endereço */ 
Número /Código Postal */ 
Cidade CO-RESPONSÁVEL 

Instituto S. João de Deus  
Casa de Saúde do Telhal  
Estrada do Telhal s/n  
2725-588 Mem Martins 

Área do Compromisso Desenvolver programas de informação e educação visando os efeitos do consumo 
nocivo de álcool. 

Histórico do Compromisso Desde os anos 60 que o ISJD assiste pessoas com síndroma de dependência 
alcoólica, com quem desenvolve actividades terapêuticas que objectivam a 
desintoxicação alcoólica e a aquisição de competências que facilitem a 
manutenção da abstinência. 

Data de início 15-07-2011 00:00  
Data do final 31-12-2011 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

15-10-2011 00:00  

Data prevista para o relatório 
final 

31-01-2012 00:00  

Actividades do compromisso Educação. 
Tipo de actividades do 
compromisso 

Educação. 

Âmbito do compromisso Nacional. 
Objectivos Realizar 10 sessões de esclarecimento acerca do álcool e os efeitos do seu 

mailto:jorge.cravidao@isjd.pt


consumo para jovens dos 14 aos 25 anos. (2-3 sessões por Casa de Saúde do ISJD).  
Relevância Dotar os jovens de informações que lhes permitem optar conscientemente por 

não terem hábitos de consumo de álcool de risco.  
Número de indivíduos 9 técnicos de saúde (2 CST; 3 CSSJD; 2 CSSM; 2 CSSR). 
Tempo da intervenção 15 horas. 
Custos 300 €. 
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas    
Número de pessoas no grupo 
alvo 

200. 

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos    
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Número de sessões realizadas; % de informação retida. 

Questionário Questionário sobre assuntos transmitidos na sessão de informação. 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3 Ficha de presenças; Ficha de realização. 
Uso de avaliadores externos Dra. Fátima Ismail. 
Uso de avaliadores internos Ir. Adelino Manteigas. 
 


