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FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO 
 

  

TÍTULO DO CAMPO AVALIAÇÃO 

Data de submissão  05.04.2017  

NOME DA ORGANIZAÇÃO 
AUTORA DO COMPROMISSO 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. /DICAD  

TÍTULO DO COMPROMISSO Álcool e Saúde  

SUMÁRIO DO 
COMPROMISSO 

A ARS Alentejo, renova o compromisso assumido em 17.03.214, no 
quadro das competências adstritas à DICAD, no que concerne aos CAD. 
No âmbito da Prevenção e Intervenção Comunitária, as questões do 
álcool estão sempre presentes nas sessões de informação 
/sensibilização, tanto em contexto escolar, como recreativo e meio 
laboral.  
Nas ações de formação destinadas a habilitar técnicos, mediadores ou 
outros agentes, a temática do álcool está sempre presente. 
Relativamente ao tratamento e reinserção, de utentes com problemas 
ligados ao Álcool, continuaremos a tratar e a acompanhar os seus 
percursos terapêuticos e ajudando à sua reintegração social e 
profissional, com especial atenção ás populações mais vulneráveis. 
 

 

PONTO DE CONTACTO PARA O COMPROMISSO* 

Último nome / Primeiro 
nome  Sardica/João  

Endereço/ Número /Código 
Postal/ Cidade 

Rua de S. Tomé e Príncipe,13-A Apartado 28 
7800 – 479 Beja 

 

E-mail  joao.sardica@arsalentejo.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  05.04.2017  

Data do final  31.12.2019  

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

Atividade 1 
Sessão de informação/sensibilização, em Meio Escolar, que podem ter 
um carácter pontual, ou continuado “ Eu e os Outros”, ou no Ensino 
Superior, concretamente em contexto recreativo, no âmbito das 
Semanas Académicas e Queima das fitas. 
Estas sessões de informação/sensibilização, podem estar integradas em 
programas estruturados no âmbito das intervenções em Meio laboral. 
Para os adolescentes e jovens, sem critérios de dependência estão 
criadas consultas de Prevenção Indicada, em locais “neutros”, nas 
instalações do IPDJ dos 3 distritos do Alentejo (Beja; Évora e 
Portalegre). 
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Atividade 2 
Atendimento administrativo especializado (assistentes técnicos / 
técnicos psicossociais), em termos de acolhimento na 1ª consulta. 
Atendimento de doentes com patologia aditiva relacionada com álcool 
(PLA), nas 5 unidades do Alentejo (Beja; Évora; Elvas; Portalegre e Santo 
André), bem como nas 3 consultas descentralizadas (Odemira; Ponte de 
Sor e Vendas Novas). Existe uma observação e orientação 
individualizada dos casos clínicos, por equipa multidisciplinar 
(enfermeiros; médicos; psicólogos e assistentes sociais).  
Existe uma articulação com os serviços hospitalares, especialmente 
psiquiatria e medicina interna, nos casos de co-morbilidade. 
 

 

Atividade 3 
Ações de formação, direcionadas para os mais diversos grupos alvo, 
que intervenham na área do álcool, desde mediadores juvenis, 
passando por técnicos de instituições, forças de segurança, etc. 
dotando-os de competências no âmbito dos comportamentos aditivos 
e dependências, particularmente na s questões do álcool. Estas ações 
de formação têm duas vertentes interna e externa, sendo as internas 
direcionadas numa perspetiva de atualização de conhecimentos, dos 
nossos profissionais das áreas da prevenção; tratamento e reinserção. 
 

 

Tipo de atividades do 
compromisso 

 
 

1. Informação ao consumidor (Inf)  
 

 

2. Atividades no âmbito dos media (M)  
X 

 

3. Sessões de Sensibilização (S)  
X 

 

4. Programas de Intervenção Continuada (P)  
X 

 

5. Formação (Form)  
 

 

6. Investigação/Produção Científica (Inv)  
 

 

7. Comunicação comercial (C)  
X 

 

8. Aconselhamento (A)  
X 

 

9. Tratamento (T)  
 

 

10. Fiscalização (F)  

 
 

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   
2. Mulheres Gravidas   
3. Crianças até aos 9 anos    
4. Pré-adolescência e Adolescência - Sessões de Sensibilização. 

- Consulta de Prevenção 
Indicada. 

 

5. Jovens Adultos - 18 a 24 anos - Sessões de Sensibilização 
- Consulta de Prevenção 
Indicada. 

 

6. Adultos 25 e os 64  -Atendimento 
/Acompanhamento de 
utentes com PLA 

 

7. Adultos acima dos 65 -Atendimento 
/Acompanhamento de 
utentes com PLA 
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8. Trabalhadores (contexto laboral) - Sessões de Sensibilização 
-Atendimento 
/Acompanhamento de 
utentes com PLA 

 

9. Famílias - Sessões de Sensibilização  
10. Técnicos (profissionais de diferentes áreas) - Ações de Formação  
11. Pessoas com PLA -Atendimento 

/Acompanhamento de 
utentes com PLA 

 

12. Outros. Quais? _________________   
Contexto de Intervenção  

 

1. Ambiental  

 
 

2. Comercial  

X 
 

3. Comunitário  

 
 

4. Desportivo  

X 
 

5. Escolar  

X 
 

6. Familiar  

X 
 

7. Laboral  

X 
 

8. Recreativo  

 
 

9. Rodoviário  

 
 

10. Saúde  

X 
 

11. Universitário  

 
 

12. Virtual  

 
 

13. Outro. Qual ___________________________  

Âmbito do compromisso * 
 
Nacional 

 

INFORMAÇÃO E MONITORIZAÇÃO* 

Objetivos * 

- Melhorar o acesso a cuidados de saúde de qualidade, 
valorizando a integração dos cuidados. 
Aumentar a capacitação da população, através de ações de 
literacia promotoras de maior autonomia e incrementar os 
cuidados de proximidade. 
- Sensibilizar e capacitar para o assumir da função preventiva em 
abordagens comunitárias. 
- Promover a existência de respostas diferenciadas 
(universal/seletiva /indicada), para os diferentes grupos etários e 
contextos de acordo com níveis de risco. 

 

Metas do Plano visadas * 

- Garantir a toda a população que o deseje, o acesso em tempo útil a 
respostas terapêuticas integradas (articuladas e complementares) e 
disponibilizar uma oferta de programas de tratamento e de cuidados 
diversificados, abrangendo um amplo leque de abordagens 
psicossociais e farmacológicas orientadas princípios éticos e pela 
evidência científica. 
- Retardar o início do consumo de bebidas alcoólicas com 13 anos ou 
menos. 
- Aumentar a idade média de início de consumos para os 17/18 anos 
respetivamente 
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- Diminuir a prevalência de estados de embriaguez na população do 
Alentejo. 
 

Indicadores de Input (recursos disponíveis para o compromisso) * 

Número de interventores 

Essencialmente os técnicos da DICAD, que integram as 5 unidades 
especializadas do Alentejo, Técnicos das UCC /ULS, além de técnicos de 
outras instituições, forças de segurança, mediadores juvenis e outros 
parceiros institucionais. 

 

Tempo 
De Intervenção 

Em função das solicitações exteriores e/ou do 
plano de atividades. Tendo um carácter pontual; ou 
regular, conforme as circunstâncias, tendo as 
sessões de informação /sensibilização, cerca de 
uma hora e as ações de formação 6 horas diárias, 
de um dois ou três dias, conforme os contextos. 

 

Por ação Idem  
Regularidade Idem  

Custos   

Outros. Quais?   

Indicadores de Output alcançados / esperados *  

Número de pessoas 
abrangidas 

500.000 De que universo População da região 
Alentejo 

 

Visitantes do website   

Número de produtos   

Número de desdobráveis   

Outros. Quais?   

Indicadores de resultado e de impacto * 

Curto / médio / longo prazo 
/ outros 

Nº de pessoas com PLA apoiadas 
Nº de consultas de PLA 
Nº de sessões de informação/sensibilização 
Nº de pessoas envolvidas nas diferentes ações preventivas 
Nº de ações de formação (Prevenção) realizadas 
Nº de Formandos 

 

Detalhes de avaliação, ferramentas e métodos a usar  

Instrumentos 
(Questionários, 
planeamentos, …) 

Parâmetros a avaliar no processo Na formação os inerentes ao 
dossier pedagógico. 

 

Parâmetros a avaliar de resultados Na formação os inerentes ao 
dossier pedagógico. 

 

Métodos de Avaliação pré e pós intervenção SIM   Não X  
  

Existência de Grupo Controlo SIM   Não X  
  

Outras estratégias de 
avaliação (quais?) 

  

Uso de avaliadores externos   

Uso de avaliadores internos   

 


