
Título Os meus e os teus são os nossos. Um olhar específico para as situações de 
risco/perigo associadas ao consumo de álcool e de outras substâncias 
psicoactivas.  

Data de Submissão 22-06-2011  
Autor do Compromisso Armando Leandro 
Nome da Organização do Autor 
do Compromisso 

CNPCJR - Comissão Nacional de Protecção das Crianças e Jovens em Risco 

Sumário do Compromisso O objetivo do compromisso assumido pela CNPCJR em conjunto com o IDT, IP é 
desenvolver uma dinâmica de articulação entre os membros da CPCJ e as equipas 
do IDT, IP, na congregação de esforços para promoção da qualidade de vida das 
populações comuns, contribuindo para o aumento dos fatores de proteção e 
reduzindo os fatores de risco individuais e familiares perante a problemática do 
álcool. 
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Directora do Departamento de Tratamento e Reinserção do IDT,IP 

Área do Compromisso 1- Desenvolver junto dos profissionais estratégias formativas informativas 
eficazes no acompanhamento de crianças/jovens e seus familiares com 
problemas ligados ao álcool.  
2- Desenvolver uma estratégia que vise diminuir o consumo de álcool por jovens e 
seus familiares. 

Histórico do Compromisso Em função da participação da CNPCJR em vários grupos de trabalho, dinamizados 
pelo IDT, IP sobre a intervenção com crianças e jovens, do número de crianças 
sinalizadas às CPCJ por se encontrarem em situação de perigo por consumirem 
substâncias psicoactivas ou ingestão de bebidas alcoólicas, dos pais/cuidadores, 
com problemas de saúde, das crianças em perigo, que apresentavam problemas 
de alcoolismo e de toxicodependência, e ainda, dos utentes em tratamento nos 
CRI com idades inferior a 19 anos de idade, foi celebrado um Protocolo de 
Cooperação entre a CNPCJR e o IDT, IP com o objectivo de promover acções de 
cooperação conjuntas de sensibilização, formação, avaliação, investigação, 
assessoria, disseminação e prestação de serviços à comunidade nas áreas em que 
as suas competências e especializações próprias se complementem no que se 
relacione com a promoção e a protecção dos direitos das crianças e jovens e das 
suas famílias, na medida dos seus meios e disponibilidades.  
Neste sentido foi realizado o 1º Encontro de trabalho entre a CNPCJR e o IDT, IP 
subordinado ao tema “Ética, Direitos e Práticas - Articulação entre o Sistema de 
Promoção e Protecção das Crianças e Jovens e os Serviços de Saúde no domínio 
das Dependências” com Workshops temáticos, subordinados às seguintes 
temáticas:  
Workshop 1 -Quando são os filhos que envolvem os pais...  
Workshop 2 - Estarão os Serviços de costas voltadas?      
Workshop 3 - Os toxicodependentes também têm filhos…  
Workshop 4 - E de nós, as crianças, quem cuida?  
Com base na avaliação deste Encontro de Trabalho e atendendo à necessidade de 
facilitar e promover intervenções articuladas no âmbito das áreas de missão de 
cada um dos outorgantes, delineou-se um Projecto de Formação Piloto a 
desenvolver nos distritos de Faro e Braga, o qual de acordo com o resultado da 
sua avaliação especifica seria replicado nos restantes distritos do país. 

Data de início 07-01-2011 00:00  
Data do final 30-12-2011 00:00  
Data prevista para o relatório 
intermédio 

22-06-2011 17:38  
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Data prevista para o relatório 
final 

31-01-2012 00:00  

Actividades do compromisso Educação:  
1-crianças, em risco e em perigo, com pais ou outros cuidadores sofrendo de 
problemas de dependências.  
2-crianças, em risco e em perigo, com consumos de substâncias psicoactivas e de 
álcool.  
Aconselhamento:  
1-crianças, em risco e em perigo, com pais ou outros cuidadores sofrendo de 
problemas de dependências.  
2-crianças, em risco e em perigo, com consumos de substâncias psicoactivas e de 
álcool.  
Tratamento:  
1-crianças, em risco e em perigo, com pais ou outros cuidadores sofrendo de 
problemas de dependências.  
2-crianças, em risco e em perigo, com consumos de substâncias psicoactivas e de 
álcool. 

Tipo de actividades do 
compromisso 

Quatro sessões mensais por Distrito.  
A primeira sessão será aberta à comunidade e é composta por duas sessões 
paralelas, uma destinada aos membros das CPCJ e outra destinada a técnicos do 
IDT, IP, para além de todas as pessoas que queiram participar. Cujos conteúdos 
para os técnicos do IDT, IP são:  
1-O Sistema de Promoção e Protecção das Crianças e Jovens;  
2-Enquadramento Jurídico das CPCJ: natureza, atribuições e intervenção.  
E para os membros das CPCJ são: O IDT, I.P. – Missão, Valores e Atribuições;  
1-O IDT,I.P. – Modelo Integrado de Intervenção;  
2-As Substâncias Psicoactivas;  
3-Contextos de Consumo e Perfis de Consumidores. E uma sessão comum, em 
que se abordam: Situações - Tipo: Estratégias de Abordagem.  
Para a segunda sessão estão previstos os seguintes conteúdos:  
1-Articulação de procedimentos entre as CPCJ e o CRI;  
2- Respostas conjuntas para a resolução de situações práticas.  
3- Ética e Sigilo Profissional;  
4-Consentimento Informado.  
Na terceira sessão serão abordados as seguintes temáticas:  
1-O exercício da parentalidade;  
2-Questões relacionadas com uso/abuso e consumo na Família;  
3- Avaliação da Formação;  
4- Definição de conteúdos para Follow-Up de casos e do calendário da 4.ª sessão.  
Na quarta sessão, estão programados o Follow-Up de Casos e Avaliação da 
Formação, e aprovação da ficha de sinalização/articulação conjunta CPCJ/IDT, IP 

Âmbito do compromisso Regional (Distritos de Faro e Braga). 
Objectivos É objectivo da articulação entre a CNPCRJ e o IDT, I.P., a congregação de esforços 

para a promoção da qualidade de vida das populações comuns, reduzindo os 
factores de risco e contribuindo para o aumento dos factores de protecção 
individuais, familiares e comunitários dessas populações, nomeadamente por via 
da formação de profissionais deste Instituto e das CPCJ.  
Aprofundar a articulação das intervenções nas problemáticas de crianças, em 
risco e em perigo, com pais ou outros cuidadores sofrendo de problemas de 
dependências.  
Aprofundar a articulação das intervenções nas problemáticas de crianças, em 
risco e em perigo, com consumos de substâncias psicoactivas e de álcool.  
Dotar os técnicos do IDT, I.P. de conhecimentos sobre o enquadramento 
legislativo e institucional da prática das CPCJ;  
Dotar os membros das CPCJ de conhecimentos sobre o enquadramento 
institucional e as práticas do IDT, I.P.;  
Planear e executar procedimentos de articulação interinstitucional, numa lógica 
de intervenção integrada, desenvolvida e avaliada de forma contínua. 

Relevância Dotar os técnicos do IDT, I.P. de conhecimentos sobre o enquadramento 
legislativo e institucional da prática das CPCJ;  
Dotar os membros das CPCJ de conhecimentos sobre o enquadramento 
institucional e as práticas do IDT, I.P.;  
A replicação dos conteúdos desta formação pelos restantes membros das CPCJ a 



que pertencem e pelos restantes técnicos das equipas dos CRI a que pertencem, 
e, no caso dos membros das CPCJ das entidades que representam.  
Planear e executar procedimentos de articulação interinstitucional, numa lógica 
de intervenção integrada, desenvolvida e avaliada de forma contínua. 

Número de indivíduos 10 Formadores: Do IDT, I.P. propõe-se que os Formadores sejam, 
preferencialmente, Técnicos das Equipas dos CRI aos quais se poderão associar 
outros formadores sempre que a especificidade do conteúdo formativo o 
justificar face às necessidades dos formandos das CPCJ.  
Das CPCJ propõe-se que os Formadores sejam, preferencialmente, Técnicos da 
Equipa de Apoio Técnico à CNPCJR aos quais se poderão associar outros 
formadores sempre que a especificidade do conteúdo formativo se justificar face 
às necessidades dos formandos do IDT,IP. 

Tempo da intervenção 8 Sessões Mensais de 6 horas cada. 
Custos Valor 3.363.66€. 
Outros. Quais?    
Número de pessoas abrangidas 80: membros das CPCJ e técnicos do IDT, IP dos distritos de Faro e Braga com o 

compromisso de replicarem os conteúdos desta formação pelos restantes 
membros das CPCJ a que pertencem e pelos restantes técnicos das equipas dos 
CRI a que pertencem, e, no caso dos membros das CPCJ das entidades que 
representam. 

Número de pessoas no grupo 
alvo 

80: membros das CPCJ e técnicos do IDT, IP dos distritos de Faro e Braga. 

Número de participantes nas 
diferentes actividades 

   

Visitantes do website    
Número de produtos A construção de uma ficha de sinalização/articulação conjunta CPCJ/IDT para cada 

região. 
Número de panfletos    
Outros. Quais? 2    
Curto/médio/longo 
prazo/outros 

Indicadores de Resultado e de Impacto.  
1 Projecto desenvolvido por cada CPCJ em articulação com os respectivos CRI de 
acordo com uma problemática identificada pelas entidades envolvidas.  
Maior proximidade entre os membros das CPCJ e técnicos do IDT,IP a nível 
distrital.  
Melhorar a qualidade da intervenção junto das crianças e jovens e suas famílias.  
Curto Prazo: Maior proximidade entre os membros das CPCJ e técnicos do IDT, IP.  
Médio Prazo: Melhorar a qualidade da intervenção junto das crianças e jovens e 
suas famílias. 

Questionário Uma ficha de avaliação por cada sessão de formação. 
Estudos aleatórios    
Entrevistas estruturadas    
Questionários/sondagens nos 
media 

   

Outros. Quais? 3    
Uso de avaliadores externos    
Uso de avaliadores internos CNPCJR, Núcleo de Tratamento, Núcleo de Formação e Núcleo de Prevenção do 

IDT, IP. 
 


