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FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO 
 

  

TÍTULO DO CAMPO AVALIAÇÃO 

Data de submissão  
  

NOME DA ORGANIZAÇÃO 
AUTORA DO COMPROMISSO 

 
Administração Regional da Saúde (ARS) do Algarve, I.P Divisão de 
Intervenção em Comportamentos Aditivos e nas Dependência 
(DICAD), Equipa Técnica Especializada de Reinserção (ETER). 

 

TÍTULO DO COMPROMISSO Prevenção da Desinserção – Meio Laboral  

SUMÁRIO DO COMPROMISSO Na promoção da saúde, e da segurança no local de trabalho, a 
pessoas tem de ter um papel ativo e é responsável pelas suas ações, 
nomeadamente ao consumo destas substâncias. 
O consumo de substâncias psicoativas, como o álcool, no local de 
trabalho, é uma questão muito delicada, mas que sabemos existente 
nestas entidades, podendo atingir pessoas de todas as idades, 
cargos ou sexos, e funções. 
As crises financeiras, a insegurança nos postos de trabalho, o 
trabalho por turnos, ocasional, e um sem fim de conjunto de 
dificuldades levar a situações de stress, e condicionar os 
trabalhadores. Estas situações poderão ser suscetíveis de afetar 
negativamente a saúde dos trabalhadores. 
Este tipo de intervenção tem como objetivo limitar a desinserção 
laboral, familiar e social.  

 

PONTO DE CONTACTO PARA O COMPROMISSO* 

Último nome / Primeiro nome  
Neto, Ana Paula  

Endereço/ Número /Código 
Postal/ Cidade 

Equipa Técnica Especializada de Reinserção, Rua da Olivença,  
8700-414 Olhão 

 

E-mail 
apneto@arsalgarve.min-saude.pt  

INFORMAÇÃO RESPEITANTE AO CO-RESPONSÁVEL DO COMPROMISSO NO FÓRUM - assinalar com (X) as que não 
forem membros do Fórum 
Nome da (s) Instituição (ões)   

INFORMAÇÃO SOBRE O COMPROMISSO* 

Data de início  
01-06-2017  

Data do final  
31-12-2020  

Atividades do compromisso 

 
(aumentar o número de 
linhas em função do número 
de atividades diferentes 
previstas) 

Atividade 1 
Definição do programa, e cronograma das atividades.  

 

Divulgação do compromisso junto da comunidade laboral, entre 
Entidades públicas e privadas. 
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Atividade 3 
Articulação, formal e informal, junto das Entidades aderentes, com o 
objetivo da implementação do compromisso. 

 

Atividade 4 
Implementação de ações de sensibilização ao risco associado ao 
consumo de substâncias psicoativas, nomeadamente o álcool, em 
meio laboral. 

 

 Atividade 5 
Desenvolvimento de treino de competências pessoais e sociais, na 
comunidade laboral, e a reclusos dos Estabelecimentos Prisionais do 
Distrito.  

 

 Atividade 6 
Articulação com os recursos humanos, ou serviços de higiene e 
segurança das entidades, parceiras, deste programa, sobre a 
referenciação das pessoas com comportamentos ativos, e que 
queiram ser encaminhados para as equipas de tratamento da 
DICAD/ARS Algarve, I.P. 

 

 Atividade 7 
Acompanhamento sócio-terapêutico em contexto laboral. 

 

 Atividades 8 
Relatório final das atividades proposta neste compromisso. 

 

Tipo de atividades do 
compromisso 

x 
 

1. Informação ao consumidor (Inf)  

 
 

2. Atividades no âmbito dos media (M)  

x 
 

3. Sessões de Sensibilização (S)  

 
 

4. Programas de Intervenção Continuada (P)  

x 
 

5. Formação (Form)  

 
 

6. Investigação/Produção Científica (Inv)  

 
 

7. Comunicação comercial (C)  

x 
 

8. Aconselhamento (A)  

 
 

9. Tratamento (T)  

 
 

10. Fiscalização (F)  

x 
 

11. Outros (O)  

Grupo Alvo 

 
(colocar uma cruz no grupo 
alvo e clarificar as ações que 
lhe são dirigidas colocando o 
número das mesmas à frente 
do grupo) 

1. Sem Grupo Alvo definido Atv. 2  

2. Mulheres Gravidas Atv.  

3. Crianças até aos 9 anos  Atv.  

4. Pré-adolescência e Adolescência Atv.  

5. Jovens Adultos - 18 a 24 anos Atv.   

6. Adultos 25 e os 64  Atv. 4; 5; 6; e 7.  

7. Adultos acima dos 65 Atv.  

8. Trabalhadores (contexto laboral) Atv. 4; 5; 6; e 7. 1 
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9. Famílias Atv.  

10. Técnicos (profissionais de diferentes áreas) Atv. 4; 5; 6 e 7.  

11. Pessoas com PLA Atv.  

12. Outros. Quais? 
Reclusos_________________ 

Atv. 5; e 7.  

Contexto de Intervenção  
 

1. Ambiental  

 
 

2. Comercial  

x 
 

3. Comunitário  

 
 

4. Desportivo  

 
 

5. Escolar  

 
 

6. Familiar  

x 
 

7. Laboral  

 
 

8. Recreativo  

 
 

9. Rodoviário  

 
 

10. Saúde  

 
 

11. Universitário  

 
 

12. Virtual  

X 
 

13. Outro. Qual Meio Prisional  

Âmbito do compromisso * 

Regional e local. Setor público e privado. 
 
 
  

 

INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO* 

Objetivos * 

1 – Aumentar os conhecimentos da população alvo sobre os riscos 
associados ao consumo de substâncias psicoativas; 
2 – Promover ações de prevenção da desinserção sócio laboral e 
familiar; 
3 -   Promover ações conducentes à diminuição de números de 
acidentes laborais; 
4 – Promover ações conducentes à diminuição de procedimentos 
disciplinares devido a comportamentos desadequados por consumo 
de substâncias psicoativas; 
5 – Promover ações que combatam o desemprego.   

 

Metas do Plano visadas * 
Redução do consumo de substâncias psicoativas em meio laboral. 
Preparação dos reclusos para a vida ativa na altura da reinserção 
sócio-laboral. 

 

Indicadores de Input (recursos disponíveis para o compromisso) * 

Número de interventores 
6 técnicos, no total. Nas diferentes atividades 2 técnicos.  

Tempo 

De Intervenção 12 meses  

Por ação 

Ações 1; 2 e 3: Equipa Técnica (6 técnicos) – 3 
meses. 
Ações 4; 5; 6; e 7, Aprox: 500 pessoas – total 8 
meses. 
Ação 8 (6 técnicos) – 1 mês.  
 

 

Regularidade Semanal   
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Custos 
Ajudas de custos nas deslocações dos técnicos e viaturas disponíveis 
para estas deslocações. 

 

Outros. Quais? 
Impressão de materiais informativos ao público-alvo deste 
compromisso. 

 

Indicadores de Output alcançados / esperados *  

Número de pessoas abrangidas 
600 De que universo ---------  

Visitantes do website 
N.A.  

Número de produtos 
Relatório final.  

Número de desdobráveis 
500 exemplares  

Outros. Quais? 
  

Indicadores de resultado e de impacto * 

Curto / médio / longo prazo / 
outros 

  

Detalhes de avaliação, ferramentas e métodos a usar  

Instrumentos (Questionários, 
planeamentos, …) 

Parâmetros a avaliar no processo 
Questionários de satisfação, 
interesse e utilidade. 

 

Parâmetros a avaliar de resultados   

Métodos de Avaliação pré e pós intervenção SIM x  Não   
  

Existência de Grupo Controlo SIM   Não x  
  

Outras estratégias de avaliação 
(quais?) 

Reuniões de acompanhamento dos treinos de competências 
pessoais e sociais, após a aplicação dos mesmos. 

 

Uso de avaliadores externos 
N.A.  

Uso de avaliadores internos N.A  

 


