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Nota introdutória 
 

 

elaboração do presente Plano Estratégico do SICAD para o período 2020–2022, 

precedido pela avaliação do PE anterior (2017–2019) ocorre num cenário condicionado pela 

incerteza: por um lado, quanto às consequências do período que vivemos nestes primeiros 

meses de 2020, marcados pela pandemia da COVID-19 e seus impactos nos Cidadãos, no 

imediato ou a médio prazo, nomeadamente no que diz respeito aos comportamentos aditivos e 

dependências; por outro lado, das expectáveis dificuldades orçamentais decorrentes da crise 

ocasionada pela pandemia. 

 

O atual Plano conduzirá a ação do SICAD nos próximos três anos e constitui-se como uma 

linha de orientação sustentada, com a flexibilidade necessária à introdução de ajustamentos 

sempre que tal seja considerado necessário, designadamente por força de mudanças ambientais 

e organizacionais que se venham a verificar. O SICAD, como entidade de referência em CAD 

posiciona-se como força motriz na definição das políticas e do desenho arquitetural das 

respostas nesta área. 

 

O apoio às estruturas de Coordenação Nacional, nomeadamente ao Coordenador Nacional, 

na elaboração e implementação do novo Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos 

Aditivos e Dependências 2021–2030 será, necessariamente, uma tarefa central durante este 

ciclo estratégico do SICAD. 

 

A 



 
 
NOTA INTRODUTÓRIA 
 
 

 

 

As políticas nacionais em matéria de drogas e também de álcool e outras substâncias têm 

sido globalmente bem conseguidas. Os resultados alcançados, apesar de recentes inflexões 

preocupantes em alguns indicadores, são um incentivo para continuar e melhorar o caminho 

percorrido, que granjeou o reconhecimento nacional e internacional que todos conhecem.  

 

Acrescem os desafios que nos são colocados pelas outras dependências incluídas no 

mandato do SICAD, como o jogo patológico, dependência da Internet, de compras ou outras. 

Necessariamente, teremos de criar massa crítica, continuar a juntar especialistas com trabalho 

realizado nestas áreas, compulsar a literatura nacional e internacional. Estas serão áreas para as 

quais nos propomos aprofundar conhecimento e delinear estratégias, mas para as quais o 

desenvolvimento da capacidade de intervenção não poderá continuar a ser adiado. O ciclo 

estratégico que agora se inicia exige do SICAD uma posição de sistemática concertação e 

alianças, designadamente com os parceiros responsáveis pela operacionalização das políticas e 

intervenções. 

 

O capital de conhecimento acumulado e transportado pelos Profissionais coloca-nos numa 

posição de grande responsabilidade face à confiança que depositaram em nós e às exigências 

das populações que servimos. Com o entusiasmo e empenho de sempre, todos os nossos 

Profissionais foram envolvidos na elaboração deste Plano Estratégico. Estamos seguros de que 

continuarão a dar o seu melhor para construirmos novos caminhos. 

 

João Castel-Branco Goulão 

 

 

Diretor Geral do SICAD 
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1.1. Missão, Visão, Atribuições e Política de Qualidade 

O SICAD é um serviço central do Ministério da Saúde, integrado na administração direta do 

Estado e dotado de autonomia administrativa. 

Nesse enquadramento, o SICAD desenvolve a sua ação de acordo com a MISSÃO: 

 

“Promover a redução do consumo de substâncias 

psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e 

a diminuição das dependências.” 

 

Uma gestão operacional enquadrada por linhas estratégicas relevantes para a consecução 

da Missão favorecem um serviço que projetará de si uma VISÃO: 

“Ser a referência em CAD através do conhecimento, da 

qualidade e da inovação.” 

 

 

VALORES 

 

 

 

POLÍTICA DE QUALIDADE 

 

 

  

Colaboradores 
envolvidos 

Processos 
inovadores 

Orientação para 
os resultados 

Responsabilidade 
Social 

Transparência 
Comunicacional 

Humanismo e Pragmatismo Conhecimento e Inovação Confiança e Cooperação Transparência 
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São Valores prosseguidos pelo SICAD: 

 

 

 

 

 

 

  

Reconhecer à pessoa a sua plena 

dignidade humana, é compreender a 

complexidade e relevância da sua 

história pessoal, sendo a dependência 

considerada uma doença para a qual 

se devem mobilizar respostas, sem 

dogmas ou ideias preconcebidas, 

valorizando os resultados baseados na 

evidência científica. Assumir que o/a 

dependente é uma pessoa doente 

representa a aceitação incondicional 

de que o outro, mesmo num estado 

de rutura com valores fundamentais 

da vida em sociedade, deve ser alvo 

de um olhar de compreensão e 

empatia que lhe permita um 

movimento de mudança. 

Humanismo e Pragmatismo 

Produzir e disseminar conhecimento 

de forma a contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida do cidadão, 

promovendo a inovação das 

atividades e facilitando a antecipação 

dos desenvolvimentos do fenómeno. 

Conhecimento e Inovação 

Acreditamos em relações e alianças 

estratégicas, baseadas no altruísmo e 

na reciprocidade e que aspirem a 

preservar-se para além do presente. 

Desta forma promovemos a 

cooperação, que está na base de 

toda a nossa ação, potenciando o 

envolvimento dos parceiros nacionais 

e internacionais na definição das 

estratégias e no compromisso 

partilhado para alcançar as metas 

estabelecidas, fundamental para 

promover respostas eficientes e 

eficazes. 

Confiança e Cooperação 

Promovemos a abertura e clareza na 

condução do serviço público que 

prestamos, porque queremos 

fortalecer a legitimidade social da 

nossa ação. Quanto melhor 

divulgarmos de forma transparente 

(simples, objetiva e clara) o que 

fazemos, maior é a possibilidade de 

se obter o reconhecimento do 

posicionamento estratégico do SICAD 

na rede de stakeholders. 

Transparência 
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A intervenção do SICAD desenvolve-se numa Política de Qualidade:  

 

 

  

Colaboradores envolvidos 

Desenvolver relações internas e externas eficazes; 

Capacitar os colaboradores sobre as políticas e 

objetivos da organização; 

Fomentar uma cultura organizacional forte, 

pautada por elevados padrões éticos, de serviço 
público, competência e exigência; 

Investir na articulação com SH e entidades de 
reconhecida idoneidade técnico-científica, 
visando a adoção das melhores abordagens aos 

fenómenos direta e indiretamente ligados aos 
CAD. 

Promover a modernização e a inovação 
constante através de melhores práticas 

de gestão, designadamente com 
recurso às novas tecnologias de 

informação; 

Promover a alocação de recursos 

potenciadores de Investigação e 
Desenvolvimento; 

Estimular o trabalho em equipa para 

que os serviços prestados sejam de 
maior qualidade. 

Processos inovadores 

Responsabilidade Social 

Incrementar uma política de 

responsabilidade social, que valorize 
e promova o bem-estar dos recursos 

humanos assim como a gestão 
responsável dos recursos naturais; 

Promover políticas de 
desenvolvimento pessoal e social 

dos profissionais, em áreas como a 
promoção da saúde, a formação e a 

compatibilização da vida profissional 
e familiar. 

Superar desafios cada vez mais exigentes, com 

vista ao aumento da eficiência e eficácia dos 
serviços prestados;   

Adotar procedimentos claros para uma execução e 
controlo rigorosos;  

Efetuar uma revisão periódica dos processos, 
objetivos e metas no sentido de eliminar o 

supérfluo e reforçar o que for estratégico; 

Procurar a melhoria contínua do sistema, 

antevendo e procurando ultrapassar as falhas e 
erros, aumentando a qualidade do serviço. 

Orientação para os resultados 

Transparência Comunicacional 

Reforçar uma comunicação que privilegie a manutenção de relações estratégicas com os SH, 

internos e externos, de forma a sustentar parcerias e intervenções de qualidade; 

Fazer convergir os diferentes SH, internos e externos, nos domínios da oferta e da procura 

relativamente aos novos CAD propiciando a continuidade de políticas para a defesa da saúde 
dos cidadãos, com respeito pelas suas opções;  

Elaborar e divulgar dados promotores do conhecimento dos vários fenómenos inerentes aos 
CAD, apoiando decisões baseadas na evidência e nas melhores práticas. 
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O SICAD prossegue as seguintes Atribuições, previstas no Decreto-Lei n.º 17/2012, de 26 

de janeiro: 

Apoiar o membro do Governo responsável 

pela área da saúde na definição da estratégia 

nacional e das políticas de redução do 

consumo de substâncias psicoativas, de 

prevenção dos comportamentos aditivos e da 

diminuição das dependências e sua avaliação; 

Planear e avaliar os programas de prevenção, 

redução de riscos e minimização de danos, de 

reinserção social e de tratamento do 

consumo de substâncias psicoativas, dos 

comportamentos aditivos e das 

dependências, designadamente definindo 

normas, metodologias e requisitos a 

satisfazer para garantir a qualidade; 

Planear a intervenção no âmbito dos 

comportamentos aditivos e das 

dependências, através de uma rede de 

referenciação entre cuidados primários, 

centros de respostas integradas e unidades 

de internamento ou unidades hospitalares, 

consoante a gravidade da dependência ou 

dos consumos de substâncias psicoativas; 

Desenvolver, promover e estimular a 

investigação científica no domínio das 

substâncias psicoativas, dos comportamentos 

aditivos e das dependências e manter um 

sistema de informação sobre o fenómeno da 

droga e das toxicodependências; 

 

Desenvolver mecanismos de planeamento e 

coordenação efetivos conducentes à 

definição das políticas para as intervenções 

no âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências; 

Efetuar diagnósticos de necessidades de 

intervenção de âmbito nacional, definir 

prioridades e o tipo de intervenção a 

desenvolver; 

Definir as linhas de orientação técnica e 

normativa para a intervenção nas áreas dos 

comportamentos aditivos e das 

dependências; 

Promover a formação no domínio das 

substâncias psicoativas, dos 

comportamentos aditivos e das 

dependências; 

Assegurar a recolha, tratamento e 

divulgação dos dados e informação dos 

serviços públicos e das entidades privadas 

com intervenção no domínio das 

substâncias psicoativas, dos 

comportamentos aditivos e das 

dependências; 
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Assegurar a representação internacional, no 

domínio das suas competências e atribuições 

específicas, sem prejuízo das competências 

próprias do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, bem como garantir o 

cumprimento das obrigações enquanto ponto 

focal nacional da Rede Europeia de 

Informação sobre Toxicodependência do 

Observatório Europeu das Drogas e da 

Toxicodependência, em coordenação com a 

Direcção-Geral da Saúde, enquanto entidade 

responsável pelas relações internacionais do 

Ministério da Saúde; 

Prestar o apoio técnico e administrativo e 

garantir as infraestruturas necessárias ao 

funcionamento das Comissões para a 

Dissuasão da Toxicodependência; 

Definir os requisitos para o licenciamento 

de unidades privadas prestadoras de 

cuidados de saúde na área das 

dependências e comportamentos aditivos; 

 

 

Em conformidade com a Portaria nº27/2013 de 24 de janeiro, são também atribuições do 

SICAD: 

• Assegurar o exercício das competências anteriormente cometidas ao Instituto da Droga e 

da Toxicodependência I.P. (IDT, I.P.) no estabelecimento das condições de autorização dos 

programas e estruturas sócio sanitárias previstas no Decreto-Lei nº 183/2001, de 21 de 

junho, constantes da Portaria nº 748/2007, de 25 de junho; bem como a posição 

contratual do IDT, I.P. em todos os contratos de financiamento público celebrados 

anteriormente ao abrigo das respetivas Portarias; 

• Coordenar o desenvolvimento de diagnósticos locais dos Programas de Respostas 

Integradas (PRI), em cooperação com as Administrações Regionais de Saúde, I.P. nas 

respetivas áreas geográficas de intervenção. 

 

De acordo com o estabelecido no Despacho n.º 16938/2013 dos Ministérios das Finanças e 

da Saúde, de 31 de dezembro, é ainda atribuição do SICAD assegurar o cumprimento dos 

requisitos legais para o estabelecimento das convenções entre o Estado e as unidades privadas 

de saúde, com ou sem fins lucrativos, tendo em vista o apoio ao tratamento de utentes 

dependentes de substâncias psicoativas, lícitas ou ilícitas, naquelas unidades de tratamento. 
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1.2. Estrutura Orgânica 

1.2.1. Organização Interna 

A organização interna obedece a um modelo estrutural misto, designadamente: 

• O modelo de estrutura hierarquizada nas áreas de suporte; 

• O modelo de estrutura matricial assente em equipas multidisciplinares, no desenvolvimento de 

atribuições, programas ou projetos de âmbito transversal. 

As unidades orgânicas flexíveis e da estrutura matricial são: 

A Direção de Serviços de Planeamento e 

Intervenção (DPI) com as seguintes divisões: 

• Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT); 

• Divisão de Prevenção e Intervenção 

Comunitária (DPIC). 

A Direção de Serviços de Monitorização e 

Informação (DMI) com as seguintes divisões: 

• Divisão de Estatística e Investigação (DEI); 

• Divisão de Informação e Comunicação (DIC). 

Na dependência do Diretor-Geral, encontram-se as seguintes divisões e equipas: 

• A Divisão de Relações Internacionais (DRI); 

• A Divisão de Gestão de Recursos (DGR); 

• A Equipa Multidisciplinar para os 

Sistemas de Informação (EMSI); 

• Equipa Multidisciplinar para a 

Coordenação da Área da Dissuasão 

(EMCAD)1 

Com funções de secretariado e de apoio 

administrativo à Direção foi criada uma área 

de Apoio Administrativo (AA) e serviços de 

Assessoria (A). 

Figura 1. Organograma da Direção-Geral do SICAD 

 
Fonte: SICAD   

                                                           

 

Direção 
SICAD 

 
 

Direção de Serviços de Planeamento  
e Intervenção (DPI) 

Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT) 

Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) 

Direção de Serviços de Monitorização 
e Informação (DMI) 

Divisão de Estatística e Investigação (DEI) 

Divisão de Informação e Comunicação (DIC) 

Divisão de Relações Internacionais (DRI) 

Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 

Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão (EMCAD) 

Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação (EMSI) 
Assessorias 

 Apoio 
Administrativo 



 
PARTE I | ENQUADRAMENTO 
 
 

22 PLANO ESTRATÉGICO 2020 – 2022 SICAD 

 

Os serviços providenciados pelo SICAD podem ser tipificados no seguinte quadro-síntese:  

 

SICAD 

• Serviço de coordenação, planeamento, conceção, assessoria e avaliação 

das medidas e políticas em matéria de comportamentos aditivos e 

dependências;  

• Definição de linhas de orientação técnica e normativa para a intervenção 

nas áreas dos comportamentos aditivos e das dependências; 

• Gestão de sistemas de informação, investigação, formação, definição de 

requisitos para o licenciamento de unidades prestadoras de cuidados de 

saúde;  

• Contratualização de convenções com unidades privadas;  

• Cofinanciamento e acompanhamento técnico-científico de projetos no 

âmbito do PORI; 

• Representação internacional; cumprimento de obrigações enquanto ponto 

focal nacional da Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependência 

do Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependências e 

desenvolvimento de relações de cooperação; 

• Apoio técnico e administrativo, designadamente ao funcionamento das 

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência; 

• Apoio ao Coordenador Nacional e apoio administrativo ao funcionamento 

do Conselho Interministerial e do conselho Nacional para os Problemas da 

Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. 

 

 

 
CDT 

• Serviços distritais que operacionalizam a aplicação da Lei nº 30/2000, de 

29 de novembro, lei da descriminalização do consumo e posse para o 

consumo de substâncias ilícitas. 

 

 

1.2.2. Caracterização dos Recursos 

RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO – EVOLUÇÃO VS. PREVISÃO 

As organizações de sucesso optam por 

investir no recrutamento e 

desenvolvimento sustentado das pessoas. 

Nesta perspetiva, para a concretização da 

sua estratégia, o SICAD prioriza o 

planeamento de recursos humanos, o 

recrutamento e seleção e a formação do seu 

capital humano, de modo a constituir uma 

equipa estável e dotada das competências 

adequadas.  
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No final do triénio passado, o SICAD e as CDT contavam com 167 trabalhadores, distribuídos 

pelas unidades orgânicas, conforme o quadro seguinte. 

Quadro 1. Distribuição dos trabalhadores por Unidade Orgânica (31-12-2019) 

SICAD 80 48% 
Direção -Geral (Diretor e Sub-diretor) 2 
Apoio Administrativo (AA) 3 
Assessorias (A) 2 
Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) 1 
      Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT) 7 
      Divisão de prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) 10 
Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) 3 
      Divisão de Estatística e Investigação (DEI) 11 
      Divisão de Informação e Comunicação (DIC) 7 
Divisão de Relações Internacionais (DRI) 6 
Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 17 
Equipa Multidisciplinar para a Coordenação da Área da Dissuasão 
(EMCAD) 4 

Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação (EMSI) 7 
CDT - Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência 
Aveiro 6 Leiria 5 

87 52% 

Beja 6 Lisboa 8 
Braga  6 Portalegre 5 
Bragança  1 Porto  9 
Castelo Branco 3 Santarém 4 
Coimbra 4 Setúbal 6 
Évora 4 V. Castelo 2 
Faro 7 V. Real 4 
Guarda 3 Viseu 4 
Total colaboradores 167 

Fonte: SICAD, DGR 

 

Analisando a evolução dos recursos 

humanos até ao início do último triénio 

(2017), o número de trabalhadores 

diminuiu, pois apesar do esforço realizado 

na área do recrutamento e seleção, através 

de ofertas de mobilidade e procedimentos 

concursais por tempo indeterminado, com 

vista a ocupação de postos de trabalho, as 

saídas de profissionais por mobilidade e 

aposentação foram superiores.  

No entanto, durante o último triénio 

esta tendência inverteu-se, tendência que 

se pretende manter no futuro.   

Conforme já referido atrás, com base 

na análise dos dados do último triénio, 

constata-se um gradual aumento dos 

trabalhadores, evidenciando assim a 

preocupação em dotar o organismo do 

capital humano necessário ao desempenho 

das suas atribuições. Este aumento de 

trabalhadores incidiu nas carreiras com 

habilitação de nível superior, considerando 

a importância da tecnicidade para o 

aumento da qualidade do desempenho.  
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Esta estratégia de recrutamento vai 

continuar no próximo triénio, tendo já sido 

previsto para 2020 um aumento de recursos 

humanos em cerca de 20% comparativamente 

a 2019, número que se pretende estável até 

2022. 

Gráfico 1. Evolução vs. Previsão dos RH 

 

Fonte: SICAD, DGR 

 

Quadro 2. Evolução vs. Previsão dos RH 

Descrição  
Histórico Previsional 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
DIRIGENTES 12 12 12 12 12 12 
Direção Superior 1ª grau 1 1 1 1 1 1 
Direção superior 2º grau 1 1 1 1 1 1 
Direção Intermédia 1º grau 2 2 2 2 2 2 
Direção Intermédia 2º grau 8 8 8 8 8 8 
Carreiras Gerais 104 109 112 154 154 154 
Técnico Superior 61 65 66 100 100 100 
Assistente Técnico 41 42 44 52 52 52 
Assistente Operacional 2 2 2 2 2 2 
Carreira Subsistente de Regime Geral 1 1 1 1 1 1 
Encarregado de pessoal Auxiliar 1 1 1 1 1 1 
Carreiras Especiais  39 41 41 41 44 45 
Médico 1 1 1 1 1 1 
Membros CDT (Presidente e Vogais) 31 32 32 32 35 36 
Especialista de Informática 2 2 2 2 2 2 
Técnico de Informática 5 6 6 6 6 6 
Corpos Especiais  3 2 1 2 2 2 
Técnico Superior de Saúde 3 2 1 2 2 2 
Total 159 165 167 210 213 214 

Fonte: SICAD, DGR 

 

No SICAD, o investimento na formação 

tem sido uma constante. Entre 2017 e 2019 

contaram-se 659 participações em ações de 

formação, traduzindo-se nas taxas anuais 

indicadas no mapa seguinte, as quais 

representam uma média de 78 % no triénio.  

Em 2020, atendendo à pandemia da 

COVID-19, que originou a suspensão de 

várias ações formação previstas no período 

do confinamento de 3 meses a que o país 

esteve sujeito, prevê-se que não existirá 

oportunidade, até final do ano, para que 

todos os profissionais possam frequentar 

ações de formação, pelo que a previsão é de 

que somente 50% dos trabalhadores 

frequentem ações de formação. Nos 

próximos dois anos a intenção será a 

retoma da formação dentro da 

normalidade, conforme indicado no mapa 

seguinte. 

Quadro 3. Taxa de participação em ações de formação 

Taxa de 
participação 
em ações de 
formação 

Histórico Previsional 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

79% 88% 67% 50% 75% 85% 

Fonte: SICAD, DGR 
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RECURSOS FINANCEIROS 

No âmbito da elaboração do 

Orçamento para o ano 2020, o SICAD 

efetuou uma previsão no montante de 

17.187.245,00€, incluindo uma reserva no 

montante de 27.997,00€, este orçamento 

segue as linhas de orientação do orçamento 

de 2019. Apresenta-se seguidamente a 

evolução histórica e a perspetiva de 

evolução futura do Orçamento do SICAD. 

 

Quadro 4. Evolução vs. Perspetiva dos Recursos Financeiros – Orçamento Aprovado 

 ORÇAMENTO APROVADO   Histórico (€) Previsão (€) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Subsídio de  
Exploração - OE 

7 189 612,00   8 796 260,00 8 796 260,00  8 796 260,00  8 796 260,00  8 796 260,00  

Subtotal   7 189 612,00   8 796 260,00 8 796 260,00 8 796 260,00  8 796 260,00  8 796 260,00  
Receita Própria             

Jogos Sociais 5 360 810,00   6 680 000,00  6 680 000,00  6 680 000,00  6 680 000,00  6 680 000,00  

Outras Receitas 575 180,00   499 595,00 € 1 119 845,00  1 119 845,00  1 119 845,00  1 119 845,00  

Projetos Comunitários 908 765,00   868 443,00 € 735 792,00  591 140,00 483 080,00  483 080,00  

SubTotal 6 844 755,00  8 048 038,00  8 535 637,00  8 390 985,00  8 282 925,00  8 282 925,00  
TOTAL 14 034 367,00  16 844 298,00  17 331 897,00  17 187 245,00  17 079 185,00  17 079 185,00  

Fonte: SICAD, DGR 

 

O decréscimo apresentado entre orçamentos ao longo do próximo triénio deve-se 

sobretudo à tendência de estabilização de receita de Fundos Europeus. 

Gráfico 2. Evolução vs. Perspetiva dos Recursos Financeiros – Orçamento Aprovado  

 

Fonte: SICAD, DGR 

 

As receitas orçamentadas têm como 

proveniência verbas do Orçamento de 

Estado (OE) e de Receitas Próprias (RP), 

sendo que as verbas do OE representam 

tradicionalmente 54% do Orçamento e as 

RP 46%, não se prevendo variações no 

próximo triénio. 

€14 034 367,00 

€16 844 298,00 €17 331 897,00 €17 187 245,00 €17 079 185,00 €17 079 185,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Gráfico 3. Proveniência das receitas orçamentadas 

 

Fonte: SICAD, DGR 

 

Quanto às Receitas Próprias (RP), têm 

como proveniência: 

• Repartição dos resultados líquidos de 

exploração dos Jogos Sociais, conforme 

determinada pela Portaria n.º 45/2020, 

de 18 de Fevereiro; 

• Outras Receitas (Tribunais e outras 

coimas), nos termos do Decreto-lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro e da Lei n.º 

30/2000, de 29 de Novembro; 

• Fundos Europeus, mormente no âmbito 

do Portugal 2020, mas também de 

subvenções para desenvolvimento de 

projetos específicos relacionados com 

políticas europeias na área dos CAD. 

Gráfico 4. Proveniência das Receitas Próprias (RP) 

 
Fonte: SICAD, DGR 

A distribuição da proveniência das RP 

apresentada no gráfico acima prevê-se ser 

muito similar no próximo triénio. 

Terá de se considerar, quer em 2020, 

quer nos anos futuros, que nem toda a 

receita própria orçamentada será cobrada, 

o mesmo acontecendo com a receita 

proveniente dos Fundos Europeus, sendo 

que a cobrada além do orçamento não pode 

ser utilizada, pelo que o orçamento 

disponível terá sempre quebras relativamente 

ao aprovado. 

No quadro abaixo, evidencia-se uma 

previsão do valor do orçamento disponível 

com reserva, entre 2017 e 2022. 

Refira-se que este quadro apenas serve 

para elucidar o decréscimo que pode existir 

entre o orçamento efetivamente realizado 

(2017 e 2019) e o estimado ou aprovado. É 

importante compreender que entre 2020 e 

2022, estes valores não contemplam as 

possíveis reduções em termos de receita 

cobrada como já referido anteriormente. 

Como se verifica existem grandes 

diferenças entre os valores históricos 

apresentados e o previsionais, justificados 

pelas quebras de receitas já refletidas nos 

dados históricos e não nos dados 

previsionais. 
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Quadro 5. Evolução vs. Perspetiva dos Recursos Financeiros – Orçamento Disponível 

ORÇAMENTO 
DISPONÍVEL 

Histórico  (€) Previsão  (€) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Subsídio de 
Exploração - OE 

7 189 612,00   8 796 260,00 8 796 260,00 8 796 260,00 8 796 260,00 8 796 260,00 

Subtotal   7 189 612,00   8 796 260,00 8 796 260,00 8 796 260,00 8 796 260,00 8 796 260,00 

Receita Própria             
Jogos Sociais 5 360 810,00   6 680 000,00 5 916 471,03 6 680 000,00 6 680 000,00 6 680 000,00 

Outras Receitas 575 180,00   499 595,00 744 279,74 1 119 845,00 1 119 845,00 1 119 845,00 
Projetos Comunitários 374 387,29   715 292,97 251 502,88 591 140,00 483 080,00 483 080,00 
SubTotal 6 310 377,29 7 894 887,97 6 912 253,65 8 390 985,00 8 282 925,00 8 282 925,00 

TOTAL  13 499 989,29 16 691 147,97 15 708 513,65 17 187 245,00 17 079 185,00 17 079 185,00 

Fonte: SICAD, DGR 

 

Gráfico 5. Evolução vs. Perspetiva dos Recursos Financeiros – Orçamento Disponível 

 

Fonte: SICAD, DGR 

 

O gráfico seguinte apresenta a 

execução por grandes rubricas da despesa 

em 2019, em que os encargos com pessoal 

representam 41% da execução orçamental 

desse ano, 59% referem-se a despesas de 

funcionamento, sendo 16% com aquisições 

de bens e serviços, 2% com outras despesas 

correntes e 40% com os projetos do PORI 

financiados pelo SICAD, nos termos da 

Portaria n.º 27/2013, de 24 de Janeiro. 

Estima-se que esta distribuição da execução 

orçamental não tenha grandes variações no 

próximo triénio. 

 

 

 

Gráfico 6. Evolução vs. Perspetiva dos Recursos 
Financeiros – Orçamento Disponível 

  

Fonte: SICAD, DGR 

 

Os gráficos seguintes apresentam a 

execução por grandes rubricas da despesa. 

A execução apresentada em termos 

previsionais para 2020 e seguintes anos tem 

por base três fatores principais. 

€13 499 989,29 

€16 691 147,97 
€15 708 513,65 

€17 187 245,00 €17 079 185,00 €17 079 185,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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1. Considera-se uma taxa de inflação de 

1,5% para 2020 e também para os 

anos seguintes. 

2. São contempladas despesas 

relacionadas com a pandemia (COVID-

19), considerando-se que seja 

necessário manter estes encargos até 

existir uma solução definitiva. 

3. Prevê-se pagar em 2020 a renda 

acumulada de 4 anos das instalações 

do SICAD, cuja autorização das 

Finanças para o efeito se aguarda. 

 

Gráfico 7. Evolução vs. Perspetiva dos Encargos com Aquisição de Bens e Serviços 

 

Fonte: SICAD, DGR 

 

Em termos de custos com pessoal 

prevê-se que os mesmo se mantenham em 

níveis similares aos de 2019, com os devidos  

acréscimos decorrentes dos procedimentos 

concursais previstos para 2020 e 2021, e 

dos passíveis regressos por mobilidade 

interna. 

 

Gráfico 8. Evolução vs. Perspetiva dos Encargos com Pessoal 

 

Fonte: SICAD, DGR 

 

No que se refere aos projetos no 

âmbito do PORI, estima-se um aumento da 

execução, uma vez que se aguarda 

autorização da Tutela ao pedido de apoio 

financeiro extraordinário para o 

desenvolvimento de procedimentos 

mitigadores de transmissão da SARS-CoV-2 

a integrar nos referidos projetos.

 

€2 049 177,72 €2 062 447,38 €2 053 741,00 

€4 346 657,00 €4 346 657,00 €4 346 657,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€5 029 735,78 
€4 882 715,15 

€5 124 474,00 

€5 612 341,00 €5 612 341,00 €5 612 341,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Gráfico 9. Evolução vs. Perspetiva do financiamento de projetos PORI 

 
Fonte: SICAD, DGR 

 

Relativamente ao Programa Troca de 

Seringas nas Farmácias, à exceção do ano 

2019, em que a faturação do final do ano 

transitou para 2020, tem-se verificado um 

aumento da execução ao longo dos anos, 

situação que se perspetiva manter. 

Gráfico 10. Evolução vs. Perspetiva do financiamento do Programa Troca de Seringas nas Farmácias 

 

 

Fonte: SICAD, DGR 

  

O SICAD funciona num edifício 

arrendado ao Centro Hospitalar de Lisboa 

Norte, sito no Parque de Saúde Pulido 

Valente, Alameda das Linhas de Torres, 

n.º117, Edifício SICAD, constituído por dois 

pisos e uma cave. No R/C encontra-se a 

receção, a DGR, a EMSI, e a DMI, que é 

constituída pela DIC e pela DEI. No 1.º 

andar, a Direção, as Assessorias, o Apoio 

Administrativo, a DRI, a EMCAD e a DPI, 

constituído pela DIT e pela DPIC. No R/C 

funciona a Biblioteca, encontrando-se aí as 

salas de formação e de reunião, o 

aprovisionamento e o ginásio.  

As CDT dispõem de 12 instalações 

arrendadas. 

Para o desempenho da sua atividade, o 

SICAD conta com os seguintes recursos 

tecnológicos na estrutura de rede de dados 

e comunicações fixas: 

Quadro 6. Recursos Tecnológicos em Produção 2020 

Equipamentos Ativos de Rede 27 

Servidores Físicos 7 

Servidores Virtuais 63 

Storages 2 

Computadores 186 

Portáteis e Tablets 86 

Equipamentos de Impressão e Cópia 24 

Projetores Portáteis 18 

Projetores Físicos 5 

Telefones VOIP 198 

Call Manager 2 

Solução de Videoconferência 2 

Rede Wireless - Pontos de Acesso 9 

Fonte: SICAD, DGR  

€4 957 747,77 €4 525 700,05 
€5 055 528,59 

€6 280 000,00 €6 270 000,00 €6 260 000,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€166 879,73 

€397 970,40 €356 040,00 €400 000,00 €410 000,00 €420 000,00 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Parte II 

Avaliação do Plano Estratégico 2017 – 2019 

 

  

O desenho do novo ciclo estratégico 2020-2022 naturalmente decorre também da 

avaliação realizada do Plano Estratégico (PE) anterior - 2017-2019, da qual resultou na 

produção do Relatório do Plano Estratégico 2017-2019, já publicado pelo SICAD. 
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O Plano Estratégico 2017-20192 foi 

alicerçado em quatro vetores basilares: 

Desenvolver o Conhecimento; Capacitar 

para a Decisão/Ação; Potenciar a 

Intervenção e Promover um Alinhamento 

com o Plano Nacional de Saúde 2020, 

operacionalizados em 13 objetivos 

estratégicos (OE) e objetivos operacionais 

(OOp), desenvolvidos através de 

indicadores e iniciativas. 

Tendo em conta as ações realizadas e 

os resultados obtidos, a partir do 

desenvolvimento da atividade das 

diferentes unidades orgânicas e equipas 

multidisciplinares, foi realizada uma 

avaliação multidimensional do 

desempenho da organização sob as quatro 

perspetivas: clientes/SH, financeira, 

processos e perspetiva da aprendizagem. 

Gráfico 11. Taxa de execução Global dos OE 
2017 – 2019 

 

Fonte: Relatório do Plano Estratégico 2017-2019, SICAD 

 

Da análise dos resultados alcançados 

verificou-se o cumprimento de todos os 

Objetivos Estratégicos, tendo sido obtido 

um resultado de execução final dos OE de 

107%, globalmente positivo no que se 

refere ao desempenho estratégico do 

SICAD.  

Desta avaliação final destacam-se os 

OE1 - Reforçar a partilha e transmissão da 

informação e do conhecimento, OE6 - 

                                                           

2 Disponível em www.sicad.pt/BK/Institucional/Instrumentos/PlanoEstrategico/Lists/planoEstrategico/Attachments/5/SICAD_Plano%20 
Estrategico%202017-19.pdf 

Estabelecer as medidas de colaboração com 

o PNS e o OE12 Qualificar os recursos 

humanos. 

Por outro lado a concretização de ações 

ao longo de cada ciclo de gestão, avaliadas 

nos Quadros de Avaliação e Responsabilização 

anuais, que obtiveram resultados de 

realização global superiores a 100% 

também permite consolidar os resultados 

positivos do PE 2017-2019. 

119%

102% 100% 101% 100%

120%

104% 100%
107%

100%
106%

123%

103% 107%

OE1 OE2 OE3 OE4 OE5 OE6 OE7 OE8 OE9 OE10 OE11 OE12 OE13 Global

Clientes/SH Financeiro Processos Aprendizagem Global

http://www.sicad.pt/BK/Institucional/Instrumentos/PlanoEstrategico/Lists/planoEstrategico/Attachments/5/SICAD_Plano%20Estrategico%202017-19.pdf
http://www.sicad.pt/BK/Institucional/Instrumentos/PlanoEstrategico/Lists/planoEstrategico/Attachments/5/SICAD_Plano%20Estrategico%202017-19.pdf
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Da avaliação quantitativa e qualitativa 

dos resultados alcançados, conclui-se que o 

alinhamento das ações com os vetores 

estratégicos foi operacionalizado através de 

um conjunto de atividades fundamentais e 

ações estratégicas determinantes para um 

desempenho eficaz e eficiente, tendo em 

conta as atribuições da organização.  

 

Figura 2. Realização Global QUAR 

 

Fonte: Relatório do Plano Estratégico 2017-20193, SICAD 

 

Acresce que fatores contextuais 

enquadraram de forma significativa a ação 

o SICAD neste ciclo estratégico, sendo de 

salientar que este período correspondeu à 

saída da crise económica e financeira 

iniciada em 2011. A própria natureza 

biopsicossocial do fenómeno dos CAD faz 

com que os efeitos destas crises se 

manifestem num período que não termina 

quando a crise acaba; antes, comportam 

bastantes consequências tardias.  

É de notar que a escassez de recursos 

que afetou o país entre 2011 e 2016 

necessariamente se fez ressentir na 

operacionalidade dos dispositivos de 

intervenção em CAD; mais sensivelmente, 

verificou-se uma maior dificuldade em 

manter o investimento na área da 

prevenção, o que pode ter afetado o 

impacto destes fenómenos na população, 

de acordo com o que nos é revelado por 

alguns indicadores específicos. Importa, no 

entanto, salientar a conclusão geral que se 

retira deste documento e que aponta para 

que o SICAD, ao longo do triénio 2017-2019 

foi capaz de continuar a contribuir para o 

cumprimento da sua Missão e para o 

reforço do seu posicionamento estratégico 

no domínio dos CAD, definindo políticas e 

intervenções no âmbito dos CAD que 

permitiram assegurar ganhos de saúde para 

cidadãos e comunidades afetados por estes 

fenómenos. 

                                                           

3 Disponível em  www.sicad.pt/BK/Institucional/Instrumentos/PlanoEstrategico/Documents/RelatorioDoPlanoEstrategico_17_19.pdf  
 

REALIZAÇÃO 
GLOBAL

2017 – 109% 
2018 – 105%
2019 – 109%

EFICÁCIA 
resultados

2017 – 117%
2018 – 107%
2019 – 100%

EFICIÊNCIA 
resultados

2017 – 100%
2018 – 100%
2019 – 116%

QUALIDADE 
resultados

2017 – 107%
2018 – 108%
2019 – 109%

http://www.sicad.pt/BK/Institucional/Instrumentos/PlanoEstrategico/Documents/RelatorioDoPlanoEstrategico_17_19.pdf
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Parte III 

Metodologia de elaboração do Plano 

  

As problemáticas, abordagens e respostas aos CAD encerram níveis de 

complexidade bastante vasta, sendo modulados por inúmeras variáveis ambientais 

e de morbilidade. Daí que o novo ciclo estratégico ora iniciado seja naturalmente 

sedimentado nesta premissa e, por isso, integrador de vetores estratégicos que 

suportam as políticas e os planos intersectoriais de saúde, estabelecidos a nível 

nacional e internacional. 
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O presente Plano Estratégico do SICAD 

articula-se com as orientações e políticas 

definidas pelas diversas instâncias 

internacionais que abordam a temática dos 

comportamentos aditivos e das dependências, 

designadamente no âmbito das Nações 

Unidas e da União Europeia (UE). As 

instâncias internacionais têm definido, ao 

longo dos anos, grandes orientações 

políticas, concretizadas em diversos 

documentos que enquadram e orientam os 

objetivos estratégicos do SICAD, no sentido 

da maximização dos ganhos em saúde. A 

formulação estratégica foi desenvolvida 

através da metodologia Balanced 

Scorecard, reconhecida como um modelo 

integrado, dinâmico e interativo de gestão 

estratégica. Este instrumento de 

implementação e avaliação do desempenho 

organizacional é considerado versátil e de 

aplicação eficaz e eficiente que proporciona 

ao SICAD a avaliação, controlo e 

comunicação da sua estratégia, utilizando 

um perspetiva multidimensional (Clientes, 

Processos, Aprendizagem e Financeira). 

Elenca-se, de seguida, uma breve 

sistematização dos aspetos considerados 

cruciais para o desenho deste PE. 

 

 

3.1. Alinhamento com Políticas Globais e Enquadramento com 

Planos Institucionais Transversais 

 

3.1.1. No Plano Internacional 

As diversas instâncias internacionais têm definido grandes orientações políticas, 

concretizadas em diversos documentos, que enquadram e orientam os objetivos estratégicos 

do SICAD, no sentido da maximização dos ganhos em saúde: 

 

POLÍTICAS DE SAÚDE GLOBAL 

A Estratégia Health 2020: a European 

policy framework supporting action across 

government and society for health and 

well-being, aprovada em 2012 pelo Comité 

Regional da OMS para a Europa, constitui o 

quadro de referência para as políticas 

europeias de saúde e define como objetivos 

a melhoria da saúde e bem-estar da 

população e a redução das desigualdades 

em saúde, através do reforço da liderança e 

governança para a saúde. Estes objetivos 

são alcançados através de quatro 

prioridades estratégicas: i) investir na saúde 

ao longo do ciclo de vida, capacitando os 

cidadãos; ii) combater as doenças 

transmissíveis e não transmissíveis;  
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iii) fortalecer os sistemas de saúde 

centrados nas pessoas, bem como a 

capacidade de resposta em saúde pública, 

nomeadamente a vigilância, preparação e 

resposta a ameaças; iv) desenvolver 

comunidades resilientes e ambientes 

protetores. 

Em consonância com os objetivos da 

Health 2020, foi adotado em 2014 o 

Terceiro Programa de Ação da UE no 

domínio da saúde (2014-2020), Health for 

Growth, que tem por objetivos gerais 

complementar, apoiar e criar valor 

acrescentado no que se refere às políticas 

dos Estados-Membros destinadas a 

melhorar a saúde dos cidadãos da União 

Europeia e reduzir as desigualdades nesse 

domínio através da promoção da saúde, do 

incentivo à inovação, do reforço da 

sustentabilidade dos sistemas de saúde e da 

proteção dos cidadãos contra as ameaças 

sanitárias transfronteiriças. Neste programa 

são referidas medidas de implementação, 

como a divulgação de boas práticas; a 

identificação e desenvolvimento de 

mecanismos e instrumentos que permitam 

mitigar a escassez de recursos humanos; a 

melhoria da formação; a articulação e 

divulgação da investigação e inovação. 

Em maio de 2020 a Comissão Europeia 

apresentou uma proposta de Regulamento 

do Parlamento Europeu e do Conselho, a 

qual deverá ser adotada até ao final de 

2020, relativo à criação de um programa de 

ação da União no domínio da saúde para o 

período 2021-2027 denominado Programa 

UE pela Saúde, o qual visa ajudar os 

Estados-Membros na transição para uma 

melhor preparação e no reforço dos seus 

sistemas de saúde, apoiando-os na 

consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) das Nações Unidas 

relacionados com a saúde. Estão também 

previstas novas ações para colmatar as 

lacunas que a recente pandemia identificou. 

O Programa deve ainda contribuir para a 

prevenção de doenças ao longo da vida e 

para a promoção da saúde, evidenciando os 

fatores de risco para a saúde, tais como o 

uso de tabaco e produtos afins e a 

exposição às suas emissões, o consumo 

nocivo de álcool e o consumo de drogas 

ilícitas.  

 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA OS CAD 

No que diz respeito especificamente aos 

CAD, e designadamente às substâncias 

ilícitas, os principais instrumentos jurídicos 

da comunidade internacional são as três 

Convenções das Nações Unidas: a 

Convenção Única sobre Estupefacientes de 

1961, modificada pelo Protocolo de 1972; a 

Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas 

de 1971; e a Convenção contra o Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias 

Psicotrópicas, de 1988, que regem a 

produção, o comércio e o uso dos 

estupefacientes e de substâncias psicotrópicas. 
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Importa neste âmbito referir 

igualmente a Declaração Política e o Plano 

de Ação da ONU sobre Cooperação 

Internacional para uma Estratégia Integrada 

e Equilibrada de Combate ao Problema 

Mundial da Droga, adotados em 2009, que 

alicerçam a redução da procura e da oferta 

como elementos fundamentais de uma 

abordagem integrada e equilibrada. Estes 

documentos visam reforçar a cooperação 

internacional na luta contra o problema 

mundial da droga, que é uma 

responsabilidade comum e partilhada, e 

identificam as prioridades futuras e as áreas 

que requerem mais ação. O Plano de Ação 

definiu um conjunto de objetivos e metas 

específicas para reduzir a oferta e a procura 

de drogas ilícitas, a serem atingidos num 

período de 10 anos.  

Posteriormente, na Sessão Especial da 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre 

drogas (UNGASS), de abril de 2016, foi 

adotada uma resolução intitulada Our joint 

commitment to effectively addressing and 

countering the world drug problem, que 

define as prioridades no desenvolvimento 

das política de drogas e identifica as áreas 

para as quais os Governos devem dirigir a 

sua atenção nos próximos anos. A resolução 

contém mais de cem recomendações 

operacionais, organizadas em sete capítulos 

temáticos, que vão desde a redução da 

procura e da oferta; a disponibilidade de 

substâncias controladas para fins médicos e 

científicos; os Direitos Humanos; desafios e 

novas tendências; cooperação internacional 

e desenvolvimento.   

Em comparação com os documentos 

anteriores, designadamente a Declaração 

Política e o Plano de Ação de 2009, a 

resolução adotada pela UNGASS regista 

progressos relevantes e inclui referências 

ao acesso a medicamentos controlados, ao 

princípio da proporcionalidade das 

sentenças, à utilidade das medidas 

alternativas à prisão, à flexibilidade das três 

Convenções das Nações Unidas em matéria 

de controlo de drogas, por forma a 

acomodar a implementação de diferentes 

políticas nacionais, à importância de 

reforçar a cooperação entre as várias 

agências das Nações Unidas, e ainda, 

recorrendo a uma linguagem bastante 

criativa, a intervenções importantes em 

matéria de redução de danos. Tudo isto 

numa lógica de maior integração das 

questões de saúde pública e da proteção 

dos Direitos Humanos nas políticas a 

desenvolver pelos Estados.  

Mais recentemente, o ano de 2019 

revestiu-se de particular importância, na 

medida em que na Declaração Política e no 

Plano de Ação adotados em 2009, os 

Estados Membros estabeleceram 2019 

como meta para a implementação dos 

objetivos estabelecidos nesses dois 

documentos estratégicos. Tendo em vista 

este exercício de revisão do progresso 
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alcançado desde 2009, foi convocado um 

Segmento Ministerial da Comissão de 

Estupefacientes das Nações Unidas, que 

teve lugar em março de 2019, durante o 

qual foi adotada a Ministerial Declaration 

on strengthening our action at the 

national, regional and international level 

to accelarate the implementation of our 

joint commitments to address and counter 

the world drug problem, que consubstancia 

a centralidade na resolução da UNGASS 

2016, enfatizando a relevância de se 

garantir que esta nova arquitetura 

internacional de política de drogas seja 

firmemente assumida, pois permite 

responder de forma mais eficaz às 

necessidades do terreno, especialmente 

nas áreas dos Direitos Humanos, saúde e 

desenvolvimento, melhor refletindo a 

natureza transversal do objetivo dos 

instrumentos internacionais de controlo de 

droga de proteção da saúde e do bem-estar 

da humanidade. 

No plano internacional, no período em 

apreço, tem necessariamente que se 

fazer referência à Agenda 2030 e aos  

17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, uma agenda alargada e 

ambiciosa que aborda várias dimensões do 

desenvolvimento sustentável e que se 

propõe promover a paz e a prosperidade, a 

justiça e as instituições eficazes, o bem-

estar para todos, proteger o meio 

ambiente, acabar com a pobreza e 

enfrentar as alterações climáticas. As 

políticas de drogas e do consumo nocivo de 

álcool cruzam-se em grande parte com a 

Agenda 2030  e com os seus Objetivos para 

o Desenvolvimento Sustentável e a 

promessa dos Estados Membros de não 

deixarem ninguém para trás. Os Estados 

têm a orientação valiosa dessas diretrizes 

para promover políticas mais efetivas e 

humanas, colocando a dignidade humana e 

o desenvolvimento sustentável no centro 

das suas preocupações. 

De igual modo, importa referir a 

adoção em 2018 da Posição Comum do 

Sistema das Nações Unidas para apoiar a 

implementação da politica internacional 

de controlo de drogas, a qual traduz um 

mandato forte da Assembleia Geral das 

Nações Unidas para reforçar a coerência e a 

coordenação de esforços de todo o sistema, 

expressando os princípios partilhados pelas 

organizações das Nações Unidas em relação 

à politica de drogas e o seu compromisso 

de falar a uma só voz, apoiando os 

Estados-Membros no desenvolvimento e 

implementação de respostas verdadeiramente 

equilibradas, abrangentes, integradas, 

baseadas em evidência científica e nos 

Direitos Humanos. 
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Relativamente às matérias relacionadas 

com o uso nocivo do álcool, um dos 

instrumentos internacionais mais relevantes 

constitui a Estratégia Global para reduzir 

os efeitos nocivos do álcool 2012–2020, 

adotada na 63ª Sessão da Assembleia 

Mundial da Saúde, em 2010, que fornece 

um conjunto de opções de políticas e 

intervenções para implementação a nível 

nacional com o objetivo último de melhorar 

a saúde e o bem-estar dos indivíduos, 

comunidades e sociedades, graças à 

redução do uso nocivo do álcool e das 

doenças a ele atribuíveis. A Estratégia 

define quatro áreas prioritárias para ação 

global (advocacia e parceria em saúde 

pública; apoio técnico e capacitação; 

produção e divulgação de conhecimentos; 

mobilização de recursos) e recomenda dez 

áreas chave de opções políticas e 

intervenções a nível nacional. 

Como resposta à implementação da 

Estratégia Global, a OMS-Europa elaborou, 

em articulação com os Estados Membros, o 

Plano de Ação Europeu em matéria de 

Álcool para o período 2012-2020. Este 

Plano de Ação está estreitamente ligado às 

dez áreas de intervenção propostas na 

Estratégia Global: i) resposta do setor da 

saúde; ii) ação comunitária; iii) políticas de 

condução sob o efeito do álcool; iv) 

combater o acesso ao álcool; v) problema 

da comercialização das bebidas alcoólicas; 

vi) políticas de preços; vii) redução dos 

malefícios; viii) redução do impacto do 

álcool ilícito e do álcool produzido 

informalmente na saúde pública; ix) 

monitorização e vigilância e x) aumentar a 

consciencialização e o empenho político. 

Dez anos passados desde a adoção da 

Estratégia Global para reduzir os efeitos 

nocivos do álcool, o consumo de álcool 

causa aproximadamente 3 milhões de 

mortes por ano e os efeitos nocivos 

atribuídos ao consumo de álcool continuam 

inaceitavelmente elevados. Tendo em vista 

identificar os progressos alcançados e os 

obstáculos encontrados ao longo desta 

década, bem como identificar áreas 

prioritárias para o futuro, a OMS conduziu 

um processo de consultas do qual resultou 

um relatório de implementação da 

Estratégia Global, que concluiu que os 

recursos e os esforços para a 

implementação da  Estratégia não 

correspondem à magnitude do problema. 

Como consequência, em Fevereiro de 2020, 

o Comité Executivo da Organização Mundial 

de Saúde adotou a resolução intitulada 

Accelerating action to reduce the harmfull 

use of alcohol, a qual preconiza a 

elaboração de um Plano de Ação 2022-2030 

para efetivamente implementar a 

Estratégia Global como uma prioridade de 

saúde pública, em consulta com os Estados 

Membros e outros parceiros relevantes, 

que deverá ser submetido para aprovação 

em fevereiro de 2022. 
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O Plano de Ação para a Prevenção e 

Controlo das Doenças Não Transmissíveis 

da Região Europeia 2016-2025, da OMS 

constitui uma referência no quadro da 

implementação de políticas que mitiguem 

os níveis de mortalidade prematura e de 

morbilidade associados a doenças não-

transmissíveis, visando  melhorar a 

qualidade de vida e tornar a esperança de 

vida saudável mais equitativa. A sua 

formulação é devidamente enquadrada na 

Estratégia Health 2020, promovendo o 

estabelecimento de ações e intervenções 

prioritárias com vista ao reforço dos 

serviços de tratamento, de ação preventiva 

e de redução de fatores de risco. No 

domínio particular dos CAD é proposta a 

priorização de intervenções de nível 

populacional reguladoras de consumos 

problemáticos (ex.: álcool e tabaco) e de 

promoção da saúde em contextos 

específicos. 

Em matéria específica de política de 

álcool, é de referir a Estratégia da UE para 

apoiar os Estados-Membros na 

minimização dos efeitos nocivos do álcool, 

adotada em 2006, que foi concebida para 

ajudar os EM e outros stakeholders a 

coordenar a sua ação para a redução dos 

efeitos nocivos do álcool na UE, 

constituindo um passo muito importante na 

abordagem deste problema de saúde 

pública. Não obstante a heterogeneidade 

das culturas e dos padrões de consumo de 

bebidas alcoólicas na UE, a Estratégia define 

cinco temas prioritários, identificados como 

relevantes em todos os Estados Membros e 

para os quais a ação da UE, em 

complemento das políticas de saúde pública 

nacionais e coordenando as ações dos 

Estados, tem um valor acrescentado: 

proteger os jovens, as crianças e as crianças 

por nascer; reduzir o número de feridos e 

mortos devido a acidentes de viação 

provocados pelo álcool; prevenir os efeitos 

nocivos do álcool nos adultos e reduzir as 

repercussões negativas no local de 

trabalho; informar, educar e sensibilizar 

para as consequências dos consumos de 

bebidas alcoólicas e desenvolver e manter 

uma base de dados comum. 

Em matéria de drogas, no quadro da 

União Europeia, a presente Estratégia da 

UE de Luta Contra a Droga 2013-2020 e os 

dois Planos de Ação consecutivos de quatro 

anos (2013-2016 e 2017-2020) que 

implementam a Estratégia, constituem a 

base da política da UE neste domínio. A 

Estratégia tem por objetivo contribuir para 

a redução da procura e da oferta de droga 

na UE, bem como diminuir os riscos e danos 

sociais e para a saúde causados pelo 

consumo de drogas, através de uma 

abordagem que apoie e complemente as 

políticas nacionais. A Estratégia concentra-se 

em dois domínios de ação, a redução da 

procura e a redução da oferta, e em três 

temas transversais: a coordenação, a 
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cooperação internacional e a investigação, 

informação e avaliação. Para cada uma das 

áreas temáticas são definidas prioridades e 

identificado o resultado esperado em 2020. 

Do conjunto de orientações que norteiam a 

Estratégia da UE cabe realçar que estas 

contêm objetivos claramente definidos, que 

delineiam o desenvolvimento estratégico a 

longo prazo da política da UE em matéria de 

droga; que a abordagem integrada, 

multidisciplinar e equilibrada continua a 

constituir a base da abordagem da UE ao 

problema da droga; que a Estratégia 

incorpora novas abordagens e procura fazer 

face aos desafios identificados nos últimos 

anos, incluindo os relativos a ameaças à 

saúde e à segurança dos cidadãos da UE e 

que se continua a promover uma 

abordagem ao problema da droga baseada 

em informações e dados concretos. Os seus 

dois Planos de Ação consecutivos definem 

ações específicas, um calendário de 

implementação, as entidades responsáveis, 

bem como os indicadores e os instrumentos 

de avaliação. 

Em 2019 a Comissão Europeia 

promoveu o exercício de avaliação externa 

da Estratégia da União Europeia em matéria 

de Drogas (2013-2020) e do respetivo Plano 

de Ação 2017-2020 com o objetivo de reunir 

o feedback das partes interessadas sobre a 

implementação da Estratégia e do respetivo 

Plano de Ação. O exercício de avaliação 

examinou a eficácia, eficiência, relevância e 

coerência das ações empreendidas para 

cobrir as áreas acima mencionadas, bem 

como o valor acrescentado alcançado. Os 

resultados finais da avaliação, a apresentar 

no segundo semestre de 2020, serão 

utilizados pela Comissão Europeia, pelo 

Parlamento Europeu, pelo Conselho e pelos 

Estados-Membros no processo de definição 

da futura política de drogas pós-2020. 

No que respeita aos CAD sem 

substância, e particularmente à perturbação 

de jogo, esta tem sido abordada pelas 

diversas instituições da União Europeia 

(Comissão Europeia, Conselho e Parlamento 

Europeu). 

A Recomendação da Comissão de 14 de 

julho de 2014 sobre princípios com vista à 

proteção dos consumidores e dos 

utilizadores de serviços de jogo em linha e à 

prevenção do acesso dos menores aos jogos 

de azar em linha e a Comunicação da Comissão 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

Comité Económico e Social e ao Comité das 

Regiões (2012). Para um enquadramento 

europeu completo do jogo em linha 

decorrem, justamente dessa reflexão, uma 

série de iniciativas com o objetivo de 

esclarecer a regulamentação do jogo em 

linha e de incentivar a cooperação entre os 

Estados-Membros. Em termos concretos, 

pretende-se a promoção de três 

recomendações destinadas aos Estados-

Membros, relativas: i) à proteção comum dos 

consumidores; ii) à publicidade responsável 
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no setor do jogo; e iii) à prevenção e ao 

combate à viciação de resultados 

relacionada com apostas. A Recomendação 

de 2014 mantém-se válida e tem sido o 

enquadramento utilizado pelos Estados 

Membros para regular os mercados de jogo 

em linha. 

No contexto internacional, as medidas 

de proteção dos consumidores não se têm 

limitado ao jogo em linha e tem vindo a ser 

estendidas, quer através das legislações 

nacionais de cada Estado, quer através de 

autorregulação dos operadores, ao jogo de 

base territorial, em particular no que diz 

respeito às Lotarias de Estado, ou seja, 

entidades públicas ou privadas a quem são 

atribuídas as responsabilidades pela 

exploração dos jogos sociais dos Estados. 

Quanto à autorregulação, por exemplo, 

as Associações Europeia e Mundial de 

Lotarias (European Lotteries e World Lottery 

Associations), fomentam a adoção pelos 

seus membros de quadros de certificação 

em jogo responsável, cada vez mais 

exigentes, que incluem um conjunto vasto 

de requisitos que os operadores devem 

adotar e que não se limitam ao jogo em 

linha. Apesar de não haver uma obrigação 

legal de participação nestas Associações, a 

cooperação internacional no âmbito das 

mesmas assume um papel importante na 

implementação de medidas e práticas 

corporativas de jogo responsável. 

Ainda no contexto da perturbação do 

jogo, importa mencionar, que em 2018, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 

incluiu os “distúrbios com videojogos” na 

lista de doenças que são classificadas como 

perturbações de saúde mental na nova 

edição da Classificação Internacional de 

Doenças (International Classification of 

Diseases, ICD11), sistema que subjaz à 

codificação da atividade clínica em 

contextos de cuidados de saúde. Esta nova 

versão do ICD11 entrará em vigor no dia 1 de 

janeiro de 2022.

 

3.1.2. No Plano Nacional 

No plano nacional e dada a transversalidade da problemática dos CAD, as orientações 

políticas que enquadram a intervenção nesta matéria não se esgotam no Plano Nacional para a 

Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 (PNRCAD)4 e 

contemplam a saúde global, a educação e outras áreas, concretizadas em diversos documentos, 

os quais estiveram também na base da definição dos objetivos do SICAD para o novo ciclo 

estratégico. 

                                                           

4 Disponível em: www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/61/SICAD_Plano_Nacional_Reducao_CAD_2013-2020.pdf 

http://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/61/SICAD_Plano_Nacional_Reducao_CAD_2013-2020.pdf
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O PNRCAD tem como base os 

princípios do Humanismo e o 

Pragmatismo, a Centralidade no Cidadão, 

a Intervenção Integrada, a Territorialidade 

e a Qualidade e Inovação. A sua estratégia 

global de atuação assenta numa ação 

coordenada, que potencie sinergias entre 

os serviços públicos e organizações da 

sociedade civil com intervenção nesta 

problemática e nas que lhe estão 

associadas. 

O PNRCAD é composto por dois 

grandes domínios, o da redução da 

Procura e o da redução da Oferta e é 

composto por cinco objetivos gerais, 

operacionalizados em indicadores para 

sete metas globais, desdobradas e 

quantificadas em 42 metas específicas 

definidas para oito anos de intervenção. 

No que se refere ao domínio da 

procura, o cidadão constitui o centro da 

conceptualização das políticas e 

intervenções nos CAD, tendo como 

pressuposto principal uma abordagem 

desenvolvimentista e dinâmica sobre o 

individuo no contínuo do seu ciclo de vida. 

Neste domínio, o plano assenta em duas 

medidas estruturantes, designadamente o 

Plano Operacional de Respostas Integradas 

(PORI) e a Rede de Referenciação / 

Articulação no Âmbito dos Comportamentos 

                                                           

5 Disponível em: www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=54f1146c-05ee-4f3a-be5c-b10f524d8cec 

Aditivos e das Dependências; e ainda por 

quatro áreas transversais: informação e 

investigação, formação e comunicação, 

relações internacionais e cooperação e 

qualidade.  

No que se refere à redução da oferta, a 

diminuição da disponibilidade e do acesso 

às substâncias ilícitas tradicionais e às novas 

substâncias psicoativas, a regulamentação 

do mercado das substâncias lícitas e 

respetiva fiscalização e harmonização dos 

dispositivos legais já existentes ou a 

desenvolver, nomeadamente no que se 

referente à área do jogo e a internet, 

constituem o foco das políticas e 

intervenções, assente no pressuposto da 

cooperação nacional e internacional. 

O Plano contém ainda dimensões 

transversais, designadamente a Coordenação, 

o Orçamento e a Avaliação e prevê dois 

ciclos de Ação (2013-2016 e 2017-2020). 

No domínio da saúde global, o 

Programa do XXII Governo Constitucional  

2019-20235 enuncia, no âmbito das suas 

prioridades, o investimento na continuidade 

da melhoria do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS), que responda às necessidades da 

população de forma mais justa e inclusiva. 

As propostas políticas vão no sentido de 

fazer face aos desafios existentes na saúde 

com medidas que promovam a inovação e a 

http://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=54f1146c-05ee-4f3a-be5c-b10f524d8cec
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disrupção em algumas das abordagens mais 

tradicionais, sustentadas em mecanismos 

transversais de inovação e governação 

integrada, que envolvam as diferentes áreas 

(educação, proteção social, entre outros), 

por forma a assegurar um funcionamento 

ágil e eficiente das respostas, sobretudo as 

de proximidade. 

A revisão e extensão a 2020 do Plano 

Nacional de Saúde (PNS)6 estabelece a 

continuidade das orientações estratégicas 

delineadas em Portugal para o sistema de 

saúde, alinhando-se com as diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) para 

a região europeia. A Estratégia Health 2020 

(OMS, 2014) atrás referida constitui uma 

referência basilar para as políticas de saúde. 

Neste âmbito, o PNS, estabelece como 

prioridade promover a saúde através de 

uma nova ambição para a Saúde Pública, 

sublinhando que para obter ganhos em 

saúde tem de se intervir nos vários 

determinantes de forma sistémica, 

sistemática e integrada.  

Assim, foram criados, pelo Despacho 

n.º 6401/2016 de 16 de maio, alterado pelo 

Despacho n.º 1225/2018, de 5 de fevereiro, 

doze programas de saúde prioritários7 que 

procuram sustentar a criação de respostas 

                                                           

6 Disponível em: pns.dgs.pt/files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-2020.pdf  
7 Disponível em:  dre.pt/application/file/74443337 
8 Disponível em: www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102013-de-31052013-jpg.aspx 

integradas às necessidades de saúde 

identificadas e/ou emergentes. 

Dos doze Programas de Saúde 

Prioritários destacam-se pela interseção das 

problemáticas com os CAD, os seguintes: 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo 

do Tabagismo; Programa Nacional para a 

Infeção VIH/SIDA; Programa Nacional para 

as Hepatites Virais; Programa Nacional para 

a Tuberculose; Programa Nacional para a 

Saúde Mental e Programa Nacional para a 

Promoção da Atividade Física.  

Igualmente relevante é o Programa 

Nacional de Saúde Infantil e Juvenil8 

(PNSIJ), que preconiza a promoção do bem-

estar, crescimento e desenvolvimento 

adequado das crianças e jovens, tendo 

como base a valorização dos cuidados 

antecipatórios como fator de promoção da 

saúde e de prevenção da doença, 

nomeadamente facultando aos pais e 

outros cuidadores, os conhecimentos 

necessários ao melhor desempenho, no que 

respeita à promoção e proteção dos direitos 

da criança e ao exercício da parentalidade, 

em particular no domínio dos novos 

desafios da saúde. O programa visa o 

reforço de medidas que fomentem a 

deteção e o apoio às famílias e às crianças 

que apresentam necessidades especiais, em 

http://pns.dgs.pt/files/2015/06/Plano-Nacional-de-Saude-Revisao-e-Extensao-a-2020.pdf.pdf
https://dre.pt/application/file/74443337
http://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0102013-de-31052013-jpg.aspx
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situação de risco ou especialmente 

vulneráveis e a redução das desigualdades 

no acesso aos serviços de saúde. 

O PNS preconiza que a Literacia em 

Saúde, se constitui como um aspeto 

fundamental de uma cultura de cidadania 

em saúde promotora da saúde individual e 

da saúde pública. Nesse sentido, alinhado 

com o PNS e as necessidades específicas 

existentes na sociedade portuguesa, foi 

criado o Plano de Ação para a Literacia em 

Saúde 2019-20219.  

O plano assenta na definição de 

Literacia em Saúde da OMS, que 

compreende o conjunto de “competências 

cognitivas e sociais e a capacidade da 

pessoa para aceder, compreender e utilizar 

informação por forma a promover e a 

manter uma boa saúde”. A Literacia em 

Saúde implica assim a promoção de 

conhecimento e de competências para as 

pessoas acederem, compreenderem, 

avaliarem e aplicarem a informação em 

saúde de forma responsável e autónoma no 

                                                           

9 Disponível em:  www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-de-acao-para-a-literacia-em-saude-2019-2021-pdf.aspx 

sentido da prevenção de doenças e 

promoção da saúde ao longo do ciclo de 

vida.  

O Plano, definido para o período 

temporal de quatro anos (2019-2021), tem 

quatro objetivos gerais: adotar estilos de 

vida saudável; capacitar para a utilização 

adequada do Sistema de Saúde, promover o 

bem-estar e promover o conhecimento e a 

investigação. O plano preconiza que as 

abordagens em Literacia em Saúde devem 

ter um caracter desenvolvimentista, 

contemplando as especificidades de cada 

estadio de desenvolvimento, potenciando 

as oportunidades e necessidades 

identificadas ao longo do ciclo de vida. 

Na promoção da responsabilização e do 

autocuidado nas várias áreas da Literacia 

em Saúde estão incluídos os CAD, 

designadamente a prevenção dos CAD sem 

substância e dos consumos de substâncias 

psicoativas lícitas e ilícitas e da utilização 

racional e segura do medicamento, entre 

outros. 

http://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-de-acao-para-a-literacia-em-saude-2019-2021-pdf.aspx
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Figura 3. Sinergias entre Planos e Programas Nacionais e Internacionais e PNRCAD 

 
Fonte: SICAD 

 

A saúde e educação para a saúde não é 

da responsabilidade exclusiva dos serviços 

de saúde, todos os setores, são 

responsáveis pela construção de um  

bem-estar global. Paralelamente à aos 

programas da Saúde, outros programas 

comtemplados no programa do governo 

concorrem para a promoção da saúde e dos 

CAD, dos vários destacam-se os seguintes: 

                                                           

10 Disponível em: www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_novo.pdf 

No setor da Educação, a saúde é 

igualmente uma responsabilidade 

contemplada no programa governativo. 

Portugal aderiu à Rede Europeia de Escolas 

Promotoras de Saúde, que tem com o 

objetivo promover a saúde e demonstrar o 

impacte da promoção da saúde em meio 

escolar. Dos diversos programas destaca-se o 

Referencial de Educação para a Saúde10, 
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http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Esaude/referencial_educacao_saude_novo.pdf
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instrumento de suporte às escolas nas áreas 

Saúde Mental e Prevenção da Violência; 

Educação Alimentar e Atividade Física; 

Afetos e Educação para a Sexualidade e os 

CAD. 

A Estratégia Nacional para a Igualdade 

e a Não-Discriminação – Portugal + Igual 

(ENIND11) 2018-2030 (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 61/2018), preconiza que o 

desenvolvimento sustentável do país 

depende da realização de uma igualdade 

substantiva e transformativa, a adaptada à 

realidade portuguesa e sua evolução até 

2030”. A preocupação central desta 

estratégia é a eliminação dos estereótipos, 

plasmada nos três Planos de Ação, através 

de medidas concretas a prosseguir no 

primeiro período de execução até 2021: 

Plano de ação para a igualdade entre 

mulheres e homens (PAIMH); o Plano de 

ação para a prevenção e o combate à 

violência contra as mulheres e à violência 

doméstica (PAVMVD) e o Plano de ação 

para o combate à discriminação em razão 

da orientação sexual, identidade e 

expressão de género, e características 

sexuais (PAOIEC). A estratégia assenta em 

três linhas de atuação transversais: a 

interseccionalidade, dado que a 

discriminação resulta da intersecção de 

múltiplos fatores; a territorialização, 

reforçando que as políticas públicas devem 

                                                           

11 Disponível em: dre.pt/web/guest/home/-/dre/115360036/details/maximized  

adequar-se às características e 

necessidades territoriais e as parcerias, 

numa lógica de partilha de práticas, de 

corresponsabilização e de otimização de 

meios e redes. 

Na área da Saúde, a estratégia 

pretende promover a Igualdade entre 

mulheres e homens (IMH) ao longo dos 

ciclos de vida, prevendo um conjunto de 

ações transversais às várias áreas, entre as 

quais o CAD, designadamente a produção 

de informação e promoção de projetos 

sobre o duplo padrão dos comportamentos 

de risco, de mulheres e de homens; 

integração da perspetiva da IMH e da 

perspetiva de género na investigação em 

saúde, promoção da IMH no âmbito das 

intervenções do Programa Nacional de 

Saúde Infantil e Juvenil; integração da 

perspetiva da IMH nos programas 

prioritários de saúde, na análise de dados e 

desenho das estratégias de promoção e 

prevenção para ambos os sexos, em relação 

a necessidades de saúde. A estratégia prevê 

ainda a capacitação e formação de recursos 

humanos da Administração Pública (AP) - 

profissionais e serviços para as questões de 

orientação sexual, identidade e expressão 

de género, e características sexuais (OIEC).  

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115360036/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115360036/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/115360036/details/maximized
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No contexto de Segurança Rodoviária, 

há que ressalvar a parceria estratégica 

desenvolvida com a Autoridade Nacional de 

Segurança Rodoviária (ANSR) | Ministério 

da Administração Interna na prossecução 

do PENSE 2020 - Plano Estratégico Nacional 

de Segurança Rodoviária - PENSE 2020. A 

relevância dos CAD no fenómeno da 

sinistralidade rodoviária é marcadamente 

presente, pelo que este Plano Estratégico 

integra justamente opções estratégicas 

neste âmbito, designadamente no 

desenvolvimento do Plano Nacional de 

Combate à Condução sob o Efeito do Álcool 

e de Substâncias Psicotrópicas e que inclui o 

desenvolvimento de estudos e programas 

específicos para este domínio de 

intervenção. 

Também no âmbito dos públicos mais 

vulneráveis e em situação de exclusão, 

nomeadamente na intervenção junto das 

pessoas em situação de sem-abrigo, se 

manifesta a relevância de uma abordagem 

no âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências, tão prevalentes junto desta 

população. A Estratégia Nacional para a 

Integração das Pessoas em Situação de 

Sem-Abrigo 2017-202312 tem como visão 

consolidar uma abordagem estratégica e 

holística de prevenção e intervenção, 

centrada nas pessoas em situação de sem-

abrigo, para que ninguém tenha de 

                                                           

12 Aprovada na Resolução de Conselho de Ministros n.º 107/2017, de 25 julho. Mais informação em www.enipssa.pt. 

permanecer na rua por ausência de 

alternativas. Esta visão está plasmada nos 

diferentes Planos de Ação, que relevam 

para este Plano Estratégico: Plano de Ação 

2019-2020 e Plano de Ação 2021-2023. No 

âmbito da saúde, prevê-se implementar 

medidas de facilitação do acesso ao SNS de 

todas as pessoas em situação de sem 

abrigo, no âmbito dos cuidados de saúde 

primários, especializados, continuados e 

paliativos. Considerando que muitas das 

pessoas que se encontram em situação de 

sem-abrigo apresentam comportamentos 

aditivos e dependências e que, por outro 

lado, o consumo de substâncias é um fator 

de risco muito relevante nesta 

problemática, importa concertar ações que 

garantam o acesso aos serviços 

especializados em CAD por parte da 

população em situação de sem-abrigo, de 

acordo com as necessidades diagnosticadas. 

Dada a multidimensionalidade do 

fenómeno dos CAD, a missão do SICAD de 

promover a redução do consumo de 

substâncias psicoativas, a prevenção dos 

comportamentos aditivos e a diminuição 

das dependências, requer a conjugação e 

coordenação de políticas e ações de vários 

domínios, setores, áreas e serviços 

nacionais e internacionais designadamente 

os acima enunciados. 

http://www.enipssa.pt/
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Nesse sentido, para o próximo triénio salientam-se enquanto determinantes estratégicos 

da intervenção em CAD os seguintes domínios: 

 

Figura 4. Tópicos extraídos das Estratégias, Planos e Recomendações Nacionais e Internacionais que relevam para 
a intervenção em CAD 

 

Fonte: SICAD
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Reforço da 
sustentabilidade dos 
sistemas de saúde.

Redução da oferta e da 
procura de drogas, em 

cooperação com 
organismos nacionais e 

internacionais.
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Parte IV 

Caracterização do Fenómeno: Situação Nacional 

– Grandes Números – 

 

 

Apresentam-se de seguida alguns dados provenientes de múltiplas fontes e que 

fornecem uma panorâmica atualizada da situação nacional em matéria de CAD e da 

sua evolução nos últimos cinco anos. Este retrato sucinto baseado em alguns 

indicadores e na sua evolução ao longo do anterior ciclo estratégico permite apoiar, 

no contexto deste Plano, a definição de iniciativas/ações informadas e orientadas 

para os desafios que se colocam ao nível dos comportamentos aditivos e 

dependências em Portugal. 
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4.1. Substâncias ilícitas 

4.1.1. Consumos – Substâncias ilícitas 

O consumo de substâncias ilícitas entre 

a população portuguesa pode ser 

considerado relevante, nomeadamente ao 

nível da experimentação: cerca de 10% dos 

portugueses já contactaram com alguma 

substância ilícita e 5% fizeram-no nos 

últimos 12 meses (INPG). Trata-se de um 

consumo mais prevalente entre os jovens 

(15-24 anos) e jovens adultos (15-34 anos), 

em jovens alunos entre os 16-18 anos 

(ECATD) ou nos jovens de 18 anos (DDN), 

bem como na população masculina em 

comparação com a feminina. 

Um subgrupo populacional tem 

padrões de consumo de risco moderado 

(0,3%) ou elevado (0,4%), constatando-se 

também quanto a este indicador uma maior 

prevalência entre os jovens e jovens 

adultos, bem como na população 

masculina. 

Nos últimos anos, entre a população 

geral (15-74 anos e 18 anos), o consumo de 

substâncias ilícitas apresenta uma 

tendência de aumento, enquanto entre os 

alunos do ensino público (13-18 anos) 

verificam-se tendências diferentes em 

função do grupo etário. Seja qual for a 

população em causa, o consumo deste tipo 

de substâncias é uma prática mais 

masculina do que feminina, sendo que, nos 

últimos anos, ao nível da população geral, 

se tem esbatido esta diferença. 

 

 

CONTEXTO POPULAÇÃO GERAL 

Inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população geral (15-74 anos) 

2016 / 2017 

Gráfico 12. Prevalências de consumo ao longo da 
vida e nos últimos 12 meses 

Qualquer substância ilícita 

 
G. Etário PLV P12M 
15-24 anos 14,0% 7,5% 
25-34 anos 17,7% 9,2% 

Fonte: Balsa et al., 2018 /SICAD, DEI  

Gráfico 13. Dependência de cannabis (CAST*) 
últimos 12 meses 

 

 

G. Etário Risco Moderado Risco Elevado 
15-24 anos 0,6% 0,7% 
25-34 anos 0,6% 0,5% 

*Teste de avaliação da dependência: Cannabis Abuse Screening Test. 
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Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional (18 anos) 

2019 

Gráfico 14. Prevalências de consumo ao longo da 
vida e nos últimos 12 meses 

Qualquer substância ilícita 

 

Sexo PLV P12M 

M 40,1% 33,1% 
F 29,7% 22,7% 

 

Fonte: Carapinha et al. 2020 / SICAD, DEI 

 

2015 / 2019 

Gráfico 15. Prevalências de consumo nos últimos 
12 meses (%) 

Qualquer substância ilícita 

 
… por sexo (%) 

 

CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

ESCOLAR: Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e 
dependências (Portugal Continental. Alunos 13-18 anos) 

2019

Gráfico 16. Prevalências de consumo ao longo da 
vida (%) 

Qualquer substância ilícita 

 

Gráfico 17. Prevalências de consumo nos últimos 12 
meses (%) 

Qualquer substância ilícita 

2015 / 2019 

Gráfico 18. Prevalências de consumo nos últimos 12 
meses (%) 

Qualquer substância ilícita 

 

Fonte: Lavado et al. 2020 / SICAD, DEI 

Gráfico 19. Prevalências de consumo nos últimos 12 
meses, por sexo (%) 

Qualquer substância ilícita  
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4.1.2. Alguns problemas relacionados com os consumos – Substâncias ilícitas 

Os principais indicadores de problemas 

relacionados com os consumos reportam a 

um padrão de utilização que leva à procura 

de tratamento, a riscos de transmissão de 

infeções e mortalidade. Destacam-se aqui 

também o envolvimento em processos de 

contraordenação. Transversal a todos os 

indicadores aqui analisados, predomina a 

população masculina, em linha com os 

estudos populacionais, em que os homens 

apresentam prevalências de consumo mais 

elevadas e padrões de consumos mais 

intensivos.  

Em 2019 encontravam-se 25 339 

utentes em tratamento no ambulatório da 

rede pública com problemas relacionados 

com o uso de drogas. Dos 3 471 que 

iniciaram tratamento neste ano, 1 959 são 

novos utentes e 1 512 readmitidos.  

Pelo segundo ano consecutivo regista-

se um aumento no número de novos 

utentes, um pouco mais jovens. Já quanto 

aos readmitidos, em 2019 observa-se uma 

diminuição face a 2018, invertendo a 

tendência de subida registada em 2017 e 

2018.  

 

Quanto aos casos de infeção por VIH e 

SIDA, os relacionados com a toxicodependência 

representam 7% dos diagnósticos de 

infeção por VIH nos últimos 10 anos e 3% no 

último quinquénio, registando um 

decréscimo anual acentuado de infeções 

diagnosticadas. Constata-se um 

envelhecimento dos casos mais 

recentemente diagnosticados, com uma 

diminuição da proporção de casos com 

idades inferiores a 35 anos.  

No que se refere à mortalidade 

relacionada com o consumo de drogas - 

registos gerais, em 2017 ocorreu um 

aumento de 70% face a 2016. Por sua vez, 

pelo segundo ano consecutivo, verifica-se 

um aumento do número de overdoses, 

sendo o valor de 2018 o mais elevado dos 

últimos quatro anos.  

Nos processos de contraordenação por 

consumo de drogas com ocorrência em 

2019 estiveram envolvidos 8 870 indivíduos, 

predominantemente jovens e jovens adultos, 

do sexo masculino e com um perfil de 

consumo não relacionado com a 

toxicodependência, o que representa uma 

diminuição pelo segundo ano consecutivo 

do número de indiciados. 
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TRATAMENTO 

2019 

Gráfico 20. Utentes em tratamento no ano e 
utentes que iniciaram tratamento no ano (n) 

(ambulatório - rede pública) 

 
… por sexo / G.E. 

Sexo / 
G.E. 

Utentes em 
Tratamento no ano 

Utentes que iniciaram 
Tratamento no ano 

M 84,3% 85,7% 

F 15,7% 14,3% 

≤34 
 

15,5% 44,3% 
35-49 

 
53,4% 41,2% 

≥50 
 

31,2% 14,5% 

Fonte: ARS, IP / SICAD, EMSI e DEI 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

Gráficos 21. Utentes que iniciaram tratamento no 
ano: Novos utentes e Utentes readmitidos (n) 

(ambulatório - rede pública) 

 
… por sexo (n)  

 

VIH/SIDA 

01/01/2009 – 31/12/2018 

Gráficos 22. Notificações de infeção por VIH/SIDA (n) 

 
  nos últimos 3 anos. 

 

    nos últimos 3 anos. 

Quadro 7. Casos de infeção por VIH associados à 
toxicodependência 

Sexo/ G.E. % 

M 81,9% 

F 18,1% 
≤34 anos 33,0% 
35-49 anos 57,8% 
≥50 anos 9,2% 

 

Gráfico 23. Notificações de casos de infeção por VIH 
e casos de SIDA (n) 

Casos associados à toxicodependência por ano de diagnóstico 

 
2015 – 2018 

Gráfico 24. Distribuição de casos de infeção por VIH e casos de SIDA (n), por sexo 
Casos associados à toxicodependência por ano de diagnóstico 

 
Fonte: INSA / SICAD, DEI 
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MORTALIDADE 

Gráfico 25. Registos Gerais – Mortes relacionadas 
com o consumo de drogas (n) - Critério OEDT* 

2017 

Total de óbitos 51 
Nº médio de anos potenciais de vida 

perdidos 25,1 anos 
 

Sexo Óbitos 
Anos potenciais de vida 

perdidos (média) 
M 41 (80,4%) 25,8 anos 
F 10 (19,6%) 17,5 anos 

 

2015 – 2017 

 

Fonte: INE, IP / SICAD, DEI 

Gráfico 26. Registos Específicos – Mortes por 
overdose (n) 

2018 

Total de óbitos 49 
 

Sexo / G.E. Óbitos (%) 
M 75,5% 
F 24,5% 
≤ 34 anos 20,4% 
35-49 anos 53,1% 
≥ 50 anos 22,4% 

 

2015 – 2018 

 

Fonte: INMLCF, IP / SICAD, DEI 

* Códigos da CID 10: F11 a F12, F14 a F16, F19, X42, X62 e Y12 (combinando estes últimos três códigos com os códigos T 40.0-9), X41, X61 e Y11 
(combinando estes últimos três códigos com o código T 43.6) e X44, X64 e Y14 (combinando estes últimos três códigos com o código T 40.0-9 e T 43.6).

 

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DE DROGAS 

2019 

Gráfico 27. Indivíduos envolvidos em processos de contraordenação por consumos de drogas 

(ocorrências no ano) 
  

  

 

Sexo / Grupo Etário 

M  91,6% F  8,4% 

16-19 anos 17,9% 35-44 anos 12,7% 

20-24 anos 33,0% 45-45 anos 6,8% 

25-34 anos 27,7% ≥50 anos 1,9% 

 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

Gráfico 28. Total de indivíduos em processos de 
contraordenação (n) 

 

Fonte: SICAD, CDT, EMCAD, EMSI, DEI 

Gráfico 29. Indivíduos em processos de 
contraordenação (n), por sexo 
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4.2. Álcool 

4.2.1. Consumos – Álcool 

O consumo de álcool entre a população 

portuguesa é muito elevado, tanto ao nível 

da experimentação como do consumo 

recente, sendo bastante expressiva a 

prevalência de padrões de consumo nocivo 

(binge e embriaguez) e dependência e/ou 

consumo abusivo (INPG, INS, RAHRA). Entre 

os jovens de 16-18 (ECATD) e de 18 anos 

(DDN), o consumo é igualmente elevado, 

sendo que a prevalência de padrões de 

consumo nocivo é ainda mais expressiva. 

Entre a população geral (15-74 anos), o 

consumo de álcool é uma prática mais 

masculina do que feminina, sendo que, 

entre os jovens (13-18 anos e 18 anos), não 

se verifica diferença entre os dois sexos, 

apesar das prevalências de padrões de 

consumo nocivo serem mais elevadas entre 

os elementos do sexo masculino.  

 

CONTEXTO POPULAÇÃO GERAL 

Inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população geral – INPG, 2016/17 (15-74 anos) 

Inquérito nacional de saúde – INS, 2014 (15 ou +anos) 

Reducing Alcohol Related Harm – Standardised European Alcohol Survey – RARHA, 2015 (18-64 anos) 
 

Gráfico 30. Prevalências de consumo ao longo da 
vida e nos últimos 12 meses 

Qualquer bebida alcoólica 

 

 

Gráfico 31. Prevalências de consumo binge* e 
embriaguez** nos últimos 12 meses 

 

 

 

 

Quadro 8. Prevalências de consumo nos últimos 12 meses 

Sexo/ G.E. INPG INS RARHA  Binge* INPG INS RARHA  Embriaguez** INPG INS RARHA 

M 68,4% 84,9% 84,1%  M 12,5% 44,7% 20,5%  M 8,3% _ 13,9% 

F 48,8% 56,8% 60,6%  F 7,1% 18,1% 2,6%  F 2,8% _ 4,3% 

15-24 anos 49,2% 67,3% _  15-24 anos 11,8% 45,7% _  15-24 anos 7,3% _ _ 
25-34 anos 53,6 75,7% _  25-34 anos 11,0% 47,9% _  25-34 anos 6,8% _ _ 
18-34 anos _ _ 75,8%  18-34 anos _ _ 16,2%  18-34 anos _ _ 14,1% 

 
*Binge: INPG: Consumo de 5 ou mais copos (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais copos (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica 
na mesma ocasião; INS: consumo de 6 ou mais bebidas alcoólicas numa única ocasião ou evento; RARHA: consumir pelo menos 60 g (homens) ou 40 g 
(mulheres) de álcool puro numa ocasião.  
**Embriaguez: INPG: cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu; RARHA: cambalear ou ter dificuldade em falar. 
Fonte: Balsa et al,. 2018 / RARHA, 2016 / INE, IP, 2016 / SICAD, DEI  
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Gráfico 32. Dependência e consumo abusivo de 
álcool (AUDIT*) 

INPG (2016/17) 

 

*AUDIT- Alcohol Use Disorders Identification Test. 
Fonte: Balsa et al. 2018 / SICAD, DEI 

Gráfico 33. Dependência e/ou de consumo abusivo 
de álcool (CIDI*) 

RARHA (2015) 

 

*CIDI – Composite International Diagnostic Interview, Critério- OMS. 
Fonte: RARHA, 2016 / SICAD, DEI

 

Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional (18 anos) 

2019 

Gráfico 34. Prevalências de consumo ao longo da 
vida e nos últimos 12 meses, binge* e 
embriaguez** nos últimos 12 meses 

Qualquer bebida alcoólica 

 

Quadro 9. Prevalências de consumo ao longo da 
vida e nos últimos 12 meses, binge* e 

embriaguez** nos últimos 12 meses, por sexo 

Qualquer bebida alcoólica 

 PLV P12M 

M 88,1% 85,2% 

F 88,5% 85,0% 
 

 Binge* Embriaguez** 

M 56,4% 37,8% 

F 48,0% 31,4% 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

 
Gráfico 35. Prevalências de consumo nos últimos 12 

meses, binge* e embriaguez** nos últimos 12 
meses (%) 

Qualquer bebida alcoólica 

 

 

Gráfico 36. Prevalências de consumo nos últimos 12 
meses, binge* e embriaguez** nos últimos 12 meses, por 

sexo (%) 

Qualquer bebida alcoólica 

 
* Consumo de 5 ou mais copos (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais copos (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma 
ocasião.  ** Ficar a cambalear, dificuldade em falar, vomitar, não recordar o que aconteceu. 
Fonte: Carapinha et al. 2020 / SICAD, DEI  
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CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

ESCOLAR: Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e 
dependências (Portugal Continental. Alunos 13-18 anos) 

2019 

Gráfico 37. Prevalências de consumo ao longo da vida 
segundo a idade, por sexo (%) 

Qualquer bebida alcoólica 

 

 

Gráfico 38. Prevalências de consumo nos últimos 12 
meses segundo a idade, por sexo (%) 

Qualquer bebida alcoólica 

 

 

Gráfico 39. Prevalências de embriaguez* nos 
últimos 12 meses, segundo a idade, por sexo (%) 

 

 

Gráfico 40. Prevalências de consumo binge** nos 
últimos 30 dias, segundo a idade, por sexo (%) 

 

2015 / 2019 

Gráfico 41. Prevalências de consumo nos últimos 12 
meses, segundo a idade (%) 

Qualquer bebida alcoólica 

 

 

Gráfico 42. Prevalências de consumo nos últimos 12 
meses, segundo a idade, por sexo (%) 

Qualquer bebida alcoólica 
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2015 / 2019 

Gráfico 43. Prevalências de embriaguez* nos últimos 12meses e binge** nos últimos 30 dias, segundo a idade (%) 

 

 

Gráfico 44. Prevalências de embriaguez* nos 
últimos 12meses, segundo a idade, por sexo (%) 

 
 

Gráfico 45. Prevalências de consumo binge** nos 
últimos 30 dias, segundo a idade, por sexo (%) 

 

* Cambalear, dificuldade em falar, vomitar, e/ou não recordar o que aconteceu. ** Tomar 5 ou mais doses de uma qualquer bebida alcoólica na mesma 
ocasião. 

Fonte: Lavado et al. 2020 / SICAD, DEI 

 

4.2.2. Alguns problemas relacionados com os consumos - Álcool  

Os principais indicadores quanto a 

problemas relacionados com o consumo de 

álcool referem-se à procura de tratamento, 

aos internamentos hospitalares e à 

mortalidade, onde predomina a população 

masculina, o que é expectável tendo em 

conta os resultados dos estudos 

populacionais. Neste âmbito suscita 

particular atenção, do ponto de vista 

estratégico, o incremento recente do 

número de internamentos relacionados 

com o consumo de álcool, bem como do 

número de mortes por intoxicação 

alcoólica. 

Em 2019 encontravam-se 13 926 

utentes em tratamento ambulatório na 

rede pública por problemas relacionados 

com o uso de álcool. Dos 4 597 utentes que 

iniciaram tratamento em 2019, 1 181 são 

utentes readmitidos e 3 416 novos utentes, 

a grande maioria do sexo masculino, com 

uma estrutura etária mais envelhecida 

comparativamente com os utentes com 

problemas relacionados com o uso de 

drogas, sendo as discrepâncias nas idades 

entre os novos utentes e utentes 

readmitidos bastante menos acentuadas 

nesta população. 
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Em 2019 observa-se uma estabilidade 

no número de novos utentes depois do 

ligeiro aumento registado em 2018, embora 

com valores inferiores aos de 2015 e 2016. 

No número de utentes readmitidos em 

2019 observa-se um decréscimo, contrário 

ao aumento verificado nos três anos 

anteriores. 

Em 2018, registou-se um acréscimo de 

7% internamentos hospitalares com 

diagnóstico principal atribuível ao consumo 

de álcool (4 733), depois da diminuição em 

2016 e 2017. O número de internamentos é 

bastante superior - 32 402, se se considerarem 

também os diagnósticos secundários 

atribuíveis ao consumo de álcool.  

Em 2017 registaram-se 2 442 óbitos 

por doenças atribuíveis ao álcool (registos 

gerais). Por sua vez, nos registos específicos, 

em 2018, dos 1 087 óbitos com os 

resultados positivos para o álcool e com 

informação sobre a causa de morte, 59 

óbitos foram atribuídos a intoxicação 

alcoólica, o que representa um aumento de 

34% das mortes por intoxicação alcoólica 

face ao ano anterior, o valor mais elevado 

dos últimos quatro anos.

 

TRATAMENTO 

2019 

Gráfico 46. Utentes em tratamento no ano, e utentes que iniciaram tratamento no ano (n) 

(ambulatório - rede pública) 

 

 

Sexo/ G.E. Utentes em 
Tratamento no ano  

Utentes que iniciaram 
Tratamento no ano 

M 80,9% 83,1% 

F 19,1% 16,9% 

≤ 34 anos 5,7% 10,7% 

35-49 anos 37,5% 43,1% 

≥ 50 anos 56,8% 46,2% 
 
 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

Gráfico 47. Utentes que iniciaram tratamento no 
ano: Novos utentes e Utentes readmitidos (n) 

(ambulatório - rede pública) 

 
 

Fonte: ARS, IP / SICAD, EMSI e DEI 

Gráfico 48. Utentes que iniciaram tratamento no ano: 
Novos utentes e Utentes readmitidos, por sexo (n) 

(ambulatório - rede pública) 

 

 

4 597

Tratamento no ano: 13 926

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
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657
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2015 2016 2017 2018 2019
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554 588
875 1 004 1 007
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INTERNAMENTOS HOSPITALARES 

2018 

Gráfico 49. Internamentos hospitalares relacionados com o consumo de álcool* (diagnóstico principal) (n) 

Portugal Continental 
ICD-10-CM/PCS 

 

32 402 internamentos hospitalares com diagnóstico principal 
e/ou secundários atribuíveis ao consumo de álcool* envolvendo 

24 397 indivíduos. 
M 86,4% 

F 13,6% 

< 65 anos 59,1% 

≥ 65 anos 40,9% 
 

* Altas hospitalares com causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool; ICD-10-CM/PCS : F10.10, F10.11, F10.12, F10.14, F10.15, F10.18, 
F10.19, F10.20, F10.21, F10.22, F10.23, F10.24, F10.25, F10.26, F10.27, F10.28, F10.29, F10.92, F10.94, F10.95, F10.96, F10.97, F10.98, F10.99, G31.2, 
G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, R78.0, T510X1A, T510X2A, T510X3A, T510X4A, 
T511X1A, T511X2A, T511X3A, T511X4A, T5191XA, T5192XA, T5193XA, T5194XA. 

 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 

Gráfico 50. Internamentos Hospitalares 
relacionados com o consumo de álcool* 

(diagnóstico principal), por sexo (n) 

Portugal Continental  

 

 

Gráfico 51. Internamentos e indivíduos internados 
relacionados com o consumo de álcool* (diagnóstico 

principal ou secundário), por sexo (n) 
Portugal Continental  

 
a) No ano 2015 existiam 2 indivíduos sem informação sobre o sexo 

 

* Altas hospitalares com causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool; ICD-9-CM (2015- 2016): 291; 303; 305.0; 357.5; 425.5; 535.3; 571.0 
– 571.3; 760.71; 790.3; 977.3; 980.0; 980.1; 980.9. ICD-10-CM/PCS (a partir de 2017): F10.10, F10.11, F10.12, F10.14, F10.15, F10.18, F10.19, F10.20, 
F10.21, F10.22, F10.23, F10.24, F10.25, F10.26, F10.27, F10.28, F10.29, F10.92, F10.94, F10.95, F10.96, F10.97, F10.98, F10.99, G31.2, G62.1, G72.1, 
I42.6, K29.2, K70.0, K70.1, K70.2, K70.3, K70.4, K70.9, K86.0, O35.4, P04.3, Q86.0, R78.0, T510X1A, T510X2A, T510X3A, T510X4A, T511X1A, T511X2A, 
T511X3A, T511X4A, T5191XA, T5192XA, T5193XA, T5194XA. 

Fonte: ACSS, IP, 2019 / SICAD, DEI 
 

MORTALIDADE 

Gráfico 52. Registos Gerais – Mortes por doenças atribuíveis ao álcool* 

2017 

Total de óbitos 2 442 
N.º médio de anos potenciais  

de vida perdidos 12,1 anos 
 

2017 Óbitos Anos potenciais de vida 
perdidos (média) 

M 1 944 (79,6%) 11,9 anos 
F 498 (20,4%) 13,2 anos 

 

Fonte: INE, IP / SICAD, DEI  

2015 / 2016 / 2017 

 

1 317 2 990

Internamentos Hospitalares  (diagnóst. principal): 4 733

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000
Dependência de álcool Doença alcoólica do fígado

5 487 5 375
4 425 4 733

4 544 4 393
3 669 3 849

943 982 756 884

2015 2016 2017 2018
Total de internamentos Masculino Feminino

34 512 33 899
29 192 32 402

25 863 25 616
22 227 24 397

22 465 22 212
19 232 21 086

3 396 3 404 2 995 3 311

2015 * 2016 2017 2018

Total internamentos Total indivíduos internados
Masculino Feminino

2 307

2 515
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2015 2016 2017

Mortes

a) 
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Gráfico 53. Registos Específicos - Casos autopsiados no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses 
(INMLCF) 

2018 

Mortes por intoxicação 
alcoólica 59 

 

Sexo / G.E. Óbitos (%) 
M 69,5% 
F 30,5% 
≤ 34 anos 3,4% 
35-49 anos 34,5% 
≥ 50 anos 62,1% 

 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 

 

a) Em 2017 25% dos óbitos foram devido a doença alcoólica do fígado e 3% a perturbações comportamentais devido ao uso de álcool.  
* Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P.  

Fonte: INMLCF, IP / SICAD, DEI 

 

 

4.3. Medicamentos 

4.3.1. Consumos – Medicamentos 

Entre a população portuguesa (15-74 

anos), o consumo de medicamentos com 

efeitos psicoativos (tranquilizantes e 

sedativos) tem alguma expressão quando é 

feito por indicação médica: 9% tomou este 

tipo de medicação nos últimos 12 meses 

(INPG). Pelo contrário, o consumo deste 

tipo de medicamentos sem prescrição 

médica é residual (0,6%). Entre os jovens de 

13-18 anos (ECATD) e de 18 anos (DDN), o 

consumo de tranquilizantes e sedativos sem 

receita médica é bem mais expressivo. Nas 

várias populações consideradas, o consumo 

deste tipo de medicamentos é uma prática 

mais feminina do que masculina, sendo que, 

nos últimos anos, se verificaram diferentes 

tendências: descida e estabilização ao nível 

da população geral (15-74 e 18 anos, 

respetivamente) e subida entre os jovens 

alunos do ensino público (13-18 anos).  

A expressão de problemas relacionados 

com o uso de medicamentos é bastante 

inferior à do álcool ou substâncias ilícitas, o 

que está de acordo com os dados 

epidemiológicos quanto às prevalências de 

utilização de medicamentos. Também de 

acordo com estes dados é verificável uma 

predominância feminina entre os utentes 

que iniciaram tratamento devido ao uso de 

hipnóticos/sedativos. Do ponto de vista 

estratégico é particularmente relevante o 

incremento da procura de tratamento 

relacionada com este tipo de consumo. 

No que se refere aos registos 

específicos de mortalidade, nas 49 mortes 

por overdose registadas em 2018, em 15 

identificou-se a presença de metadona e em 

10 de benzodiazepinas. 

37 45 44
59

2015 2016 2017 2018

Mortes por intoxicação alcoólica
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CONTEXTO POPULAÇÃO GERAL 

Inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população geral (15-74 anos) 

2016 / 2017 

Gráfico 54. Prevalências de consumo ao longo da vida e nos últimos 12 meses 

Medicamentos (sedativos, tranquilizantes ou hipnóticos) 

 

Fonte: Balsa et al., 2018 /SICAD, DEI 

Medicamentos 
com ou sem receita 

 Medicamentos  
sem receita 

Sexo/G.E. PLV P12M Sexo/G.E. P12M 
M 8,7% 6,0% M 0,5% 
F 17,9% 12,6% F 0,7% 
15-24 anos 4,1% 2,7% 15-24 anos 0,3% 
25-34 anos 7,9% 4,8% 25-34 anos 0,7% 
35-44 anos 12,0% 8,1% 35-44 anos 0,5% 
45-54 anos 16,6% 10,2% 45-54 anos 0,6% 
55-64 anos 18,5% 13,6% 55-64 anos 0,7% 
65-74 anos 23,0% 18,4% 65-74 anos 0,6% 

 

Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional (18 anos) 

2019 

Gráfico 55. Prevalências de consumo ao longo  
da vida e nos últimos 12 meses 

Tranquilizantes / sedativos não prescritos 

 

Sexo PLV P12M 
M 6,6% 4,7% 

F 8,2% 6,0% 

Fonte: Carapinha et al. 2020 / SICAD, DEI 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

Gráfico 56. Prevalências de consumo ao longo  
da vida e nos últimos 12 meses (%)  

Tranquilizantes / sedativos não prescritos 

 

CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

ESCOLAR: Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e 
dependências (Portugal Continental. Alunos 13-18 anos)  

2019 

Gráfico 57. Prevalências de consumo ao longo  
da vida (%) 

Tranquilizantes com receita médica 

 

Gráfico 58. Prevalências de consumo ao longo  
da vida (%) 

Tranquilizantes sem receita médica 
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2015 / 2019 

Gráfico 59. Prevalências de consumo ao longo da vida 
Tranquilizantes com e sem receita médica (%) 

 

 

Gráfico 60. Prevalências de consumo ao longo da 
vida 

Tranquilizantes com receita médica, por idade e por 
sexo (%) 

 

Fonte: Lavado et al. 2020 / SICAD, DEI 

Gráfico 61. Prevalências de consumo ao longo da 
vida 

Tranquilizantes sem receita médica, por idade e por 
sexo (%) 

 

 

TRATAMENTO 

Gráficos 62.Utentes em tratamento no ano  
(n) - Droga principal 

(ambulatório - rede pública) 
2019 

 

Sexo 
Hipnóticos 
/ Sedativos 

Metadona 
não prescrita 

Buprenorfina 
não prescrita 

M 53,8% 79,3% 86,1% 

F 46,2% 20,7% 13,9% 

2015 – 2019 

 
 

Fonte: ARS, IP / SICAD, EMSI e DEI 

Gráficos 63.Utentes que iniciaram tratamento no ano  
(n) - Droga principal 

(ambulatório - rede pública) 
2019 

 

Sexo 
Hipnóticos 
/ Sedativos 

Metadona 
não prescrita 

Buprenorfina 
não prescrita 

M 40,0% 85,7% 81,3% 

F 60,0% 14,3% 18,7% 

2015 – 2019 
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MORTALIDADE 

Registos Específicos - Casos autopsiados no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) 

Mortes por overdose (n) 

2018 

Gráfico 64. Presença de benzodiazepinas em 
associação com substâncias ilícitas (n) 

 

Fonte: INMLCF, IP / SICAD, DEI 

Gráfico 65. Presença de metadona (n) 

 

 

Gráfico 66.Presença de metadona e presença de benzodiazepinas em associação com substâncias ilícitas (n) 

 

Fonte: INE, IP / SICAD, DEI 

 

 

4.4. Jogo 

O jogo a dinheiro é bastante prevalente 

na população portuguesa: 48% já jogaram 

pelo menos uma vez na vida. É mais 

prevalente no grupo masculino, quer 

considerando a População Geral (15-74 

anos), quer considerando a população 

jogadora, sendo de destacar o euromilhões, 

o totobola/totoloto, as raspadinhas e 

lotarias (Jogos Santa Casa da Misericórdia). 

Cerca de 1% da população tem alguns 

problemas relacionados com o jogo e 0,6% 

é jogador patológico. Encontra-se maior 

prevalência entre os 35 -54 anos de idade, 

seja no grupo dos jogadores com alguns 

problemas, como no dos jogadores 

patológicos (INPG). 

Mais de 1/5 dos jogadores abusivos e 

patológicos declararam consumos recentes 

de álcool. 

Relativamente aos jovens (13-18 anos 

de idade), o jogo a dinheiro apresenta maior 

prevalência nos 18 anos de idade, e no 

grupo masculino (ECATD e DDN). 

Considerando os jovens de 18 anos de idade 

(DDN), mais de metade joga online, e as 

apostas a dinheiro apresentam um 

aumento ao longo dos anos. 

10

Overdoses: 49
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15
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CONTEXTO POPULAÇÃO GERAL 

Inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população geral (15-74 anos) 

2016/2017 

Gráfico 67. Prevalência de jogo a dinheiro ao longo da vida 

  
Jogos Santa Casa da Misericórdia (euromilhões, 

totobola/totoloto, raspadinhas e lotarias) 
+ prevalentes 

 

Gráfico 68. Jogo e consumo de álcool 

 
* SOGS - South Oaks Gambling Screen. ** AUDIT - Alcohol Use 
Disorders Identification Test. 

Fonte: Balsa et al., 2018 /SICAD, DEI 
 

Gráficos 69. Avaliação de jogo patológico (SOGS*) 

 

 

 

Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional (18 anos) 

2019 

Gráfico 70. Utilização da internet em jogos online e apostas 

 
 

 

 Jogar  online Fazer apostas 

M 81,5% 28,7% 

F 34,8% 5,4% 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

Gráfico 71. Utilização da internet em jogos online e 
apostas (%) 

 

Fonte: Carapinha et al. 2020 / SICAD, DEI 

Gráfico 72. Utilização da internet em jogos online e 
apostas, por sexo (%) 
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CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

ESCOLAR: Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e 
dependências (Portugal Continental. Alunos 13-18 anos) 

2019 

Gráfico 73. Prevalências jogo a dinheiro (gambling) 
nos últimos 12 meses (%) 

 
 

 

Gráfico 74. Jogo eletrónico nos últimos 7 dias com 
frequência 4 ou mais dias por semana (%) 

 

2015 / 2019 

Gráfico 75.Prevalências jogo a dinheiro (gambling) nos últimos 12 meses, por sexo (%) 

 
Fonte: Lavado et al. 2020 / SICAD, DEI 

 

 

4.5. Internet 
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utilização das redes sociais 4 ou mais horas 

diariamente, aumenta na razão direta da 
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CONTEXTO POPULAÇÃO GERAL 

Inquérito nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população geral (15-74 anos) 

2016 / 2017 

Gráfico 76. Prevalência de utilização de internet 

 

 

Grupo Etário Prevalência 
15-24 anos 83,8% 
25-34 anos 69,0% 
35-44 anos 72,6% 
45-54 anos 65,0% 
55-64 anos 42,9% 
65-74 anos 19,4% 

Gráficos 77. Dependência de internet (IAT13) (%) 

 
Fonte: Balsa et al., 2018 /SICAD, DEI 

 
 

Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional (18 anos) 

Em 2019, 97,8% dos jovens de 18 anos já usaram a Internet. 

2019 

Gráfico 78.Utilização de redes sociais ≥ 4h/dia 

 
Sexo Semana Fim de semana 

M 33,3% 34,3% 

F 43,6% 48,1% 

Fonte: Carapinha et al. 2020 / SICAD, DEI 

                                                           

13 IAT- Internet Addiction Test. 

2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 

Gráfico 79.Utilização de redes sociais ≥ 4h/dia (%) 
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CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

ESCOLAR: Estudo sobre o consumo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e 

dependências (Portugal Continental. Alunos 13-18 anos) 

2019 

No ECATD/2019 verificou-se que 95,6% dos jovens inquiridos acederam às redes sociais nos 

últimos 7 dias. 

Gráfico 80.Redes sociais (nos últimos 7 dias) através 
da internet, cerca de 4 ou mais horas por dia – num 

dia DE escola 

 

Fonte: Lavado et al. 2020 / SICAD, DEI 

Gráfico 81.Redes Sociais (nos últimos 7 dias) através 
da internet, cerca de 4 ou mais horas por dia – num 

dia SEM escola 
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Parte V 

Diagnóstico Estratégico 

 

 

  

O exercício de diagnóstico estratégico assenta em dois pilares fundamentais – o 

resultado da aplicação de instrumentos de diagnóstico e os resultados da avaliação 

do ciclo estratégico anterior. 

Quanto aos primeiros, foram escolhidos aqueles que mais poderiam facilitar 

uma avaliação integrada que promovesse a identificação de linhas de orientação 

futura e a definição de eixos estratégicos que suportem a ação do SICAD. 

 

Análise PEST Análise SWOT Análise de Parceiros
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5.1. Análise PEST (Political, Economical, Social and Technological) 

Este instrumento de diagnóstico 

estratégico possibilita a identificação de 

dimensões da envolvente externa do SICAD, 

nos âmbitos político, económico, social e 

tecnológico e que, previsivelmente, mais 

poderão afetar  a ação do serviço. 

Quadro 10. Análise PEST 

FA
TO

RE
S 

PO
LÍ

TI
CO

S 

• Apoio alargado nas Políticas Públicas sobre CAD. 

• Recente regulamentação nacional do uso medicinal da 
cannabis. 

• Posições ideológicas díspares no seio dos partidos com 
assento parlamentar, face à regulamentação da 
cannabis para fins não terapêuticos. 

• Impacto acrescido dos determinantes ambientais e 
comportamentais na definição das políticas. 

• Rigor acrescido nas orientações em matérias de ordem 
financeira e orçamental. 

• Alteração das Rotas de tráfico de drogas. 

• Alinhamento das políticas públicas com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável. 

• Alteração da regulamentação Internacional relativa a 
determinadas substâncias e/ou comportamentos 
aditivos. 

• Visibilidade e responsabilidade nacionais acrescidas no 
contexto internacional (Presidência Portuguesa do 
Grupo Pompidou do Conselho da Europa e Presidência 
Portuguesa do Conselho da UE). 

• Instabilidade Institucional da União Europeia. 

• Tensões políticas com alterações nos alinhamentos e 
equilíbrios geopolíticos à escala internacional. 

• Crise de confiança em instituições chave internacionais. 

• Fragilidade na Cooperação Internacional para lidar com 
as crises sanitárias (Pandemia). 

• Intensificação dos riscos globais (alterações climáticas, 
epidemias, ciberataques, migrações) e priorização 
internacional destas questões. 

• Importância crescente do respeito pelos Direitos 
Humanos na abordagem internacional à política de 
drogas. 

• Reconhecimento Internacional do Modelo Português. 

• O Modelo Português enquanto expressão do respeito 
pelos direitos humanos. 

• Pressão Internacional para que Portugal volte a ser 
ousado em políticas na área dos CAD; (Legalização da 
cannabis em vários países). 

• Relações de Portugal com África, em particular com os 
Países de Língua Portuguesa. 

FA
TO

RE
S 

EC
O

N
Ó

M
IC

O
S 

• Crise económica e financeira à escala global, com 
grave impacto na economia nacional 
(Imponderabilidade do investimento público); (Ética na 
economia). 

• Altos custos financeiros da gestão da pandemia. 

• Comportamentos de risco associados às componentes 
económicas. 

• Redução de custos e Otimização de recursos. 

• A bertura para o investimento nas novas tecnologias, 
no conhecimento científico e na comunicação. 

• Novas formas de organização de trabalho. 

• Falta de uma política de preços de bebidas alcoólicas. 

FA
TO

RE
S 

SO
CI

AI
S 

• Reconhecimento e valorização do impacto das más 
condições de vida (habitabilidade e urbanísticas) na 
saúde pública das comunidades. 

• Acentuar das desigualdades e radicalismos sociais. 

• O impacto da crise pandémica nos CAD. 

• Diversidade de CAD que exigem respostas em saúde. 

• Aumento do desemprego das situações de pobreza e 
de exclusão social. 

• Alterações na matriz da interação social e nas relações 
interpessoais. 

• Perceção de riscos / não alteração de comportamentos. 

• Valorização do SNS e aumento de confiança em alguns 
setores da administração pública. 

• Envelhecimento da população (geral e CAD). 

• Crise migratória. 

• Disponibilidade da sociedade civil (ONG e cidadãos). 

FA
TO

RE
S 

TE
CN

O
LÓ

G
IC

O
S 

• Internet como veículo facilitador do acesso a SPA. 

• Evolução de dependências assentes no uso de 
tecnologias (jogo online, redes sociais, etc.). 

• Melhoria da RIS (infraestrutura). 

• Tecnologias 5G. 

• Impacto do uso das tecnologias na gestão e 
organização de trabalho. 

• Utilização massiva de ferramentas comunicação online 
através de plataformas digitais. 

• Desenvolvimento da eHealth, mHealth, telesaúde, etc. 

• Internet of Things (IoT) / Internet of Services (IoS). 

• Robotização, Inteligência Artificial e Big Data. 

• DarkWeb. 
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FATORES POLÍTICOS 

Portugal continua a granjear o 

reconhecimento internacional em CAD, 

enquanto modelo de boas práticas na 

observância dos direitos humanos, de 

respeito pela dignidade humana. A posição 

que atualmente ocupa em fora de decisão, 

de que se destaca a presidência do Grupo 

Pompidou do Conselho da Europa, coloca o 

SICAD numa posição privilegiada para 

influenciar a mobilidade das políticas 

internacionais e de cada país, assim como 

internamente, a nível nacional.  

Nos últimos anos temos assistido em 

Portugal a algum consenso em torno das 

políticas públicas em CAD, especificamente 

no que concerne às abordagens que, em 

última análise, têm respondido de forma 

útil e eficaz às necessidades dos cidadãos e 

das comunidades. 

Já no que concerne ao enquadramento 

legal para a posse e o consumo de 

substâncias psicoativas ilícitas, verificam-se 

posições ideológicas díspares no seio dos 

partidos com assento parlamentar, no que 

respeita especificamente à cannabis para 

fins não terapêuticos. Recentemente o 

parlamento português aprovou 

regulamentação nacional do uso medicinal 

da cannabis, o que pode transmitir uma 

mensagem de inocuidade do consumo 

desta substância. 

O alinhamento das políticas públicas 

com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável a todos convoca numa ação 

concertada, atenta e inovadora para um 

futuro mais sustentável e inclusivo, que vai 

coexistir com uma crise de confiança nas 

instituições-chave internacionais, com um 

clima transversal de tensões, com 

alterações nos alinhamentos e equilíbrios 

geopolíticos à escala internacional e com a 

intensificação dos riscos globais (alterações 

climáticas, epidemias, ciberataques, 

migrações), atualmente nas prioridades das 

agendas internacionais.   

Há que atender igualmente ao 

previsível aumento de importância dos 

determinantes ambientais e comportamentais 

na definição das políticas em saúde, e em 

particular nos CAD. 

FATORES ECONÓMICOS 

A profunda crise económica e 

financeira à escala global, com grave 

impacto na economia nacional, resultante 

da pandemia por SARS-CoV-2, vai 

condicionar inexoravelmente a vida dos 

Estados, dos cidadãos e das famílias, dos 

sistemas sociais. É previsível que venhamos 

a assistir ao agravamento das situações de 

desfavorecimento económico e social, fruto 

da desaceleração da atividade económica, 

forte contração do rendimento das famílias 

e do desemprego, com uma provável 

inversão e retoma lenta e difícil.  

Os altos custos financeiros associados à 

resposta à pandemia, particularmente na 

área da saúde, constitui o foco e a 
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prioridade governativa em termos da 

orientação de investimento público, com 

resultados diretos no empobrecimento do 

Estado no seu todo e na menor capacidade 

de proteção dos cidadãos mais fragilizados.   

O tema da regulamentação assume 

igualmente importância em termos das suas 

consequências económicas, designadamente 

pela necessidade de fazer evoluir o 

enquadramento regulatório no que se 

refere ao álcool, especificamente quanto à 

política de preços.  

A componente económica das áreas de 

negócio do álcool e do jogo constitui uma 

dimensão da atividade económica nacional, 

com impacto ao nível do PIB, com reflexos 

na receita fiscal, atualmente a carecer de 

planos de revitalização, que continuam a 

visar a maximização da produção, do lucro e 

das receitas, com estratégias de marketing 

que colocam desafios ao SICAD, no âmbito 

da sua missão.  Ainda por força da 

pandemia, novas formas de organização do 

trabalho ganharam relevância, visibilidade e 

proficiência. Com impacto na sustentabilidade 

dos serviços e do país, com inovação 

tecnológica, a gestão por objetivos ganhou 

terreno, assente em medidas e práticas de 

desmaterialização dos processos e 

procedimentos, com ganhos ao nível da 

produtividade.  

FATORES SOCIAIS 

Também como reflexo da crise 

pandémica e dos efeitos nos fatores 

económicos acima mencionados, assiste-se 

a um aumento e persistência das 

desigualdades e radicalismos sociais, 

resultado da generalizada perda de 

rendimento e capacidade de sustento das 

famílias, com desigualdades na vivência do 

confinamento e da escolarização, agora em 

formatos virtuais, onde fica mais visível o 

impacto das más condições de vida, 

também habitacionais e urbanísticas, na 

saúde pública das comunidades. 

Este quadro constitui um fator de risco 

agravado para a emergência e o aumento 

de comportamentos aditivos e dependências, 

com padrões mais nocivos, se não tanto 

entre os jovens, seguramente entre as 

populações mais envelhecidas e aqueles 

que já manifestam problemas de adição. 

Neste âmbito, a atual valorização do SNS e 

aumento de confiança em alguns setores da 

administração pública, parece constituir-se 

como um fator positivo nesta conjuntura, 

favorecendo a procura de apoio e o 

alinhamento entre os serviços. Indivíduos e 

famílias desorganizados, empobrecidos, 

com alterações na matriz da interação social 

e nas relações interpessoais, em quadros 

familiares conflituosos e agressivos, mais 

distantes da escola e de instituições 

sinalizadoras e protetoras, podem 

constituir-se como fatores facilitadores do 

recrudescimento de problemas severos 

associados aos CAD. Acresce a todas estas 

circunstâncias a perceção social de baixo 
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risco no respeitante ao consumo de 

determinadas substâncias psicoativas, 

nomeadamente o álcool e cannabis. No 

caso particular do álcool, essa perceção é 

transversal às diversas faixas etárias da 

população, associado a uma forte tradição 

cultural no caso da população mais velha e 

a hábitos de consumo nocivos e severos na 

população mais jovem.  

A sociedade civil continua fortemente 

disponível para complementar as respostas 

do Estado, sob um clima positivo e 

construtivo, facilitador de dinâmicas 

colaborativas, focadas nas necessidades dos 

cidadãos, em particular dos mais 

desorganizados e frágeis. 

FATORES TECNOLÓGICOS 

Estas ferramentas de modernização, 

inovação, transparência, facilitam a 

aproximação da Administração Pública aos 

Cidadãos e transportam princípios de 

simplificação dos procedimentos e de uma 

acessibilidade mais garantida. As novas 

tecnologias de informação e de 

comunicação fazem parte da vida das 

sociedades, moldam comportamentos e 

tendências em determinados contextos, e 

constituem-se, sobretudo e no que respeita 

à ação em CAD, como elementos 

potenciadores do alcance das intervenções 

e da partilha do conhecimento. As 

transformações resultantes das novas 

tecnologias na relação com os cidadãos e os 

restantes stakeholders colocam novos 

desafios na definição estratégica do SICAD. 

A contínua evolução no domínio das 

Tecnologias de Informação, enquadrada por 

processos e normas e robustecida pelos 

princípios de Segurança da Informação e de 

Proteção dos Dados, reposiciona a Saúde na 

revolução digital em curso.  

O desenvolvimento de tecnologias, 

progressivamente mais integradas no nosso 

quotidiano (IoT, wearables, …), a produção 

de informação e o tratamento dos dados, a 

automação de processos, a melhoria de 

infraestruturas e equipamentos, são faces 

de uma evolução tecnológica que 

concretiza a atual mudança de paradigma. 

Esta, por sua vez, verterá nos modelos de 

prestação de serviços de cuidados de saúde, 

nas competências e nos equipamentos, as 

adaptações necessárias. Por outro lado, a 

utilização de tecnologias enquanto 

facilitadoras de comportamentos aditivos e 

dependências, com adesão crescente em 

contextos sociais, de jogo, ou facilitadoras 

do acesso a substâncias ilícitas (dos quais 

são exemplos a persistência de mercados 

assentes na DeepWeb/DarkWeb), promove 

o aumento do risco de CAD. Neste âmbito, 

os fatores tecnológicos assumem-se neste 

duplo desafio, de evolução consciente e 

integrada, ao serviço do cidadão, 

colaborando na construção de caminhos 

individuais de tratamento, prevenção e 

redução do risco, antecipando soluções e 

melhorando respostas. 
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5.2. Análise SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats) 

Focada nas envolventes internas e 

externas da instituição, a análise SWOT 

permite posicionar o SICAD de forma a 

identificar elementos fundamentais para a 

definição dos objetivos estratégicos: 

Quadro 11. Análise SWOT 

EN
V

O
LV

EN
TE

 I
N

TE
R

N
A

 

 PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS 
    
 + RH resilientes, empenhados e fortemente 

comprometidos com o serviço público. 
+ Elevada experiência e cultura de trabalho em rede 

para fomentar parcerias. 
+ Conhecimento especializado em CAD. 
+ Serviço especializado em CAD. 
+ Liderar a elaboração de normas organizacionais, 

técnico-científicas e técnico- jurídicas na área dos CAD. 
+ Apetência para o desenvolvimento e integração de 

fatores de inovação. 
+ Reforço da Coordenação da Intervenção em Dissuasão. 
+ Estreita ligação com o Coordenador Nacional / 

Estrutura de Coordenação. 
+ Experiência de participação e liderança de projetos 

nacionais e internacionais. 
+ Maturidade dos sistemas de informação 

implementados. 
+ Afirmação da área da Comunicação. 

 

− Insuficiência de recursos humanos. 
− Dificuldade na fixação dos RH. 
− Ausência de Conselho Científico e de Comissão de 

Ética. 
− Clima organizacional a requerer mais investimento. 
− Avaliação do desempenho percebida como pouco 

uniforme. 
− Perceção de insuficientes incentivos ao 

desempenho. 
− Processos pouco automatizados. 
− Dependência de recursos tecnológicos externos. 
− Dificuldade de comunicação com alguns SH. 

     

E
N

V
O

LV
EN

TE
 E

X
TE

R
N

A
 

 OPORTUNIDADES   AMEAÇAS 
    
 + Novos desafios no âmbito dos CAD. 
+ Abertura para um maior investimento na melhoria das 

condições de vida das populações vulneráveis. 
+ Maior alinhamento entre o SICAD e os parceiros com 

intervenção no terreno. 
+ Disponibilidade da sociedade civil (ONG e cidadãos). 
+ Regulamentação do jogo on-line e do álcool. 
+ Valorização do SNS. 
+ Investimento nas novas tecnologias, no conhecimento 

científico e na comunicação. 
+ Desenvolvimento de soluções inovadoras, com vista à 

integração dos dados dos CAD nas informações de 
Saúde.  

+ Valorização de novas formas de organização de 
trabalho. 

+ Afirmação da “marca” SICAD. 
+ Visibilidade e Reconhecimento internacional. 
+ Presidência Portuguesa do Grupo Pompidou do 

Conselho da Europa. 
+ Presidência Portuguesa do Conselho da União 

Europeia (primeiro semestre de 2021); 
+ Relações institucionais e de cooperação com as 

Nações Unidas, Conselho da Europa e EU; 
+ Relações de cooperação com os Países de Língua 

Portuguesa (CPLP); 

 

− Dificuldades no recrutamento / admissão de 
pessoal; 

− Perceção da realidade dos CAD na população 
mediada por SH.  

− Reduzida priorização dos sistemas de informação 
dedicados aos CAD, no ecossistema da Saúde. 

− Insuficiente interoperabilidade entre sistemas da 
Administração Pública. 

− Insuficiente resposta de acompanhamento /apoio a 
pessoas com problemas ligados ao jogo e ecrã. 

− Coordenação Nacional limitada às drogas e álcool. 
− Comportamentos de risco associados à crise 

económica e sanitária (aumento da delinquência e 
criminalidade). 

− Morbilidade e mortalidade decorrente da alta 
transmissibilidade dos vírus (COVID-19). 

− Dificuldade de mobilização por parte de alguns 
stakeholders. 

− Menor investimento internacional na área dos CAD 
face à priorização de outros problemas 
relacionados com os riscos globais. 

− Dificuldade de acompanhamento dos novos 
mercados Web, Deepweb e Darkweb. 
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ENVOLVENTE INTERNA 

Pontos fortes 

Da análise da matriz SWOT resulta a 

constatação de que as forças do SICAD se 

baseiam no conhecimento técnico-

científico especializado em matéria de CAD, 

nas competências e compromisso com o 

serviço público dos seus recursos humanos, 

no que se refere quer à diferenciação e 

especialização na área, quer à experiência 

de liderança de projetos e criação de redes 

de trabalho colaborativo, ao nível nacional 

e internacional. Estes aspetos conduzem e 

resultam numa cultura institucional de 

abertura e inovação, moldada por valores 

partilhados que conduzem aos 

alinhamentos estratégicos fundamentais à 

eficaz concretização da Missão. 

Pontos fracos 

Dois domínios constituem o cerne das 

fragilidades evidenciadas, identificando-se 

dificuldades na gestão dos recursos 

humanos designadamente da sua 

insuficiência, da capacidade para a sua 

fixação na instituição, assim como no que se 

refere aos mecanismos de avaliação e 

recompensa de desempenho, o que implica 

uma atenção permanente dada ao reforço 

do clima organizacional. Por outro lado, a 

não existência de um Conselho Científico e 

de uma Comissão de Ética pode limitar o 

alcance da ação SICAD, nas suas vertentes 

técnico-normativas e de produção de 

conhecimento.  

 

ENVOLVENTE EXTERNA 

Oportunidades 

As oportunidades identificadas 

remetem sobretudo para a possibilidade de, 

através do desenvolvimento de soluções 

inovadoras aos diferentes níveis, aproveitar 

os novos desafios para reforçar o 

alinhamento do SICAD com SH, sobretudo 

os que desenvolvem ações no terreno, bem 

como com os novos atores que emergem da 

sociedade civil. Por outro lado, múltiplas 

oportunidades são geradas pelo 

reconhecimento externo do serviço, que se 

constata pelos sólidos mecanismos de 

relações com instâncias internacionais 

como as Nações Unidas, o Conselho da 

Europa e a UE e ainda as relações de 

cooperação com os Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). Neste âmbito e no 

presente ciclo estratégico, decorrerá a 

Presidência Portuguesa do Grupo 

Pompidou do Conselho da Europa e ainda a 

Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia (primeiro semestre de 

2021), que constituem oportunidades 

relevantes para reforçar a marca “SICAD”, 

no panorama nacional e internacional. 
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Refira-se ainda que a crise provocada pela 

pandemia COVID-19 gerou uma abertura 

para um maior investimento na melhoria 

das condições de vida das populações 

vulneráveis, bem como reforçou a 

valorização do SNS junto da população, 

fatores que poderão constituir ensejo de 

potenciação da eficácia da ação do SICAD. 

 

 

Ameaças 

Na análise das ameaças, pesam 

decisivamente os fenómenos associados à 

pandemia COVID – 19, a par de fatores que 

se manifestam de forma mais estrutural. 

Assim, um provável aumento da 

morbilidade, dos comportamentos de risco 

e de comportamentos desviantes por parte 

de algumas subpopulações com CAD 

poderão ocorrer neste contexto, o que 

constituirá um desafio à capacidade de 

planificar e implementar a intervenção. 

Soma-se a isto o risco de ocorrência de uma 

mudança na alocação de fundos 

favorecendo o combate à pandemia, em 

detrimento de outras áreas da saúde, 

nomeadamente os CAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Por outro lado e para além das 

dificuldades com o recrutamento de 

pessoal, persistem obstáculos na 

capacidade de aferir a realidade dos CAD 

em tempo real, nos territórios físicos e 

virtuais; especificamente no espaço virtual 

é particularmente difícil acompanhar os 

comportamentos de risco e o 

desenvolvimento de mecanismos de oferta 

dos novos mercados Web, Deepweb e 

Darkweb. Em larga medida, a manutenção 

de uma Coordenação Nacional neste 

domínio limitada às substâncias lícitas e 

ilícitas dificulta significativamente que 

passos decisivos possam ser dados na 

resposta aos problemas relacionados com o 

Jogo a dinheiro e aos videojogos. 
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Quadro 12. Matriz SWOT (ambiente interno – ambiente externo) 
  AMBIENTE INTERNO 

 

MATRIZ  SWOT MATRIZ SWOT MATRIZ SWOT  swot 
MATRIZ SWOT fortes forças MATRIZ SWOT 

MATRIZ SWOT pontos ambiente interno  
SWOT 

MATRIZ SWOT  swot  MATRIZ SWOT fortes forças 

MATRIZ SWOT  MATRIZ SWOT  ameaças 
ambiente externo oportunidades  MATRIZ  SWOT 

MATRIZ SWOT MATRIZ SWOT  swot  MATRIZ SWOT 

MATRIZ SWOT MATRIZ  MATRIZ SWOT ambiente 

interno pontos fracos fraquezas MATRIZ  

MATRIZ MATRIZ SWOT SWOT 
ameaças ambiente externo oportunidades   

MATRIZ  SWOT MATRIZ SWOT MATRIZ SWOT  swot 
MATRIZ SWOT fortes forças MATRIZ SWOT 

MATRIZ SWOT pontos ambiente interno 

pontos fracos fraquezas MATRIZ  MATRIZ 

SWOT fortes forças MATRIZ SWOT 

 PONTOS FRACOS / FRAQUEZAS PONTOS FORTES / FORÇAS 
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AM
EA

ÇA
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Dificuldades no recrutamento / admissão de pessoal.  N N N N   N N N P P P  P  P P  P P 
Perceção da realidade dos CAD na população mediada por 
SH. 

 
  N    N N N  P P P P P P P P P P 

Reduzida priorização dos sistemas de informação dedicados 
aos CAD, no ecossistema da Saúde. 

 

N N N    N N N P P P P P P P P P P P 

Insuficiente interoperabilidade entre sistemas da AP.  N      N N N   P P P P P P P P P 
Insuficiente resposta de acompanhamento /apoio a pessoas 
com problemas ligados ao jogo e ecrã. 

 

N N       N P P      P   P 

Coordenação Nacional limitada às drogas e álcool.    N     N N  P P P P    P  P 
Comportamentos de risco associados à crise económica e 
sanitária (aumento da delinquência e criminalidade). 

 

N N    N   N  P P P P  P P   P 

Morbilidade e mortalidade decorrente da alta 
transmissibilidade dos vírus (COVID-19). 

 

N N       N  P P P P  P P   P 

Dificuldade de mobilização por parte de alguns stakeholders.  N        N P P P P P P P P P P P 
Menor investimento internacional na área dos CAD face à 
priorização de outros problemas relacionados com os riscos 
globais. 

 

  N       P P    P  P P  P 

Dificuldade de acompanhamento dos novos mercados Web, 
Deepweb e Darkweb. 

 

N       N N P P P P P P  P P P P 

O
PO

RT
U

N
ID

AD
ES

 

Novos desafios no âmbito dos CAD.  N N N N  N N N N P P P P P P P P P P P 
Abertura para um maior investimento na melhoria das 
condições de vida das populações vulneráveis. 

 

N        N P P P P P  P P P  P 

Maior alinhamento entre o SICAD e os parceiros com 
intervenção no terreno. 

 

N N N N   N N N P P P P P P P P P P P 

Disponibilidade da sociedade civil (ONG e cidadãos).    N      N P P P P P  P P P  P 
Regulamentação do jogo on-line e do álcool.    N      N  P  P P   P   P 
Valorização do SNS.          N  P  P   P P    
Investimento nas novas tecnologias, no conhecimento 
científico e na comunicação. 

 

N N  N N N N N N P P P P P P P P P P P 

Desenvolvimento de soluções inovadoras, com vista à 
integração dos dados dos CAD nas informações de Saúde. 

 

N N  N   N N N  P P P P P P P P P  

Valorização de novas formas de organização de trabalho.     N N N N N  P P P P  P P    P 
Afirmação da “marca” SICAD.  N N N N  N  N N P P P P P P P P P P P 
Visibilidade e Reconhecimento internacional.  N  N      N  P P P   P P P  P 
Presidência Portuguesa do Grupo Pompidou do Conselho da 
Europa. 

 
        N  P P P   P P P P P 

Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.          N  P P P   P P P P P 
Relações institucionais e de cooperação com as Nações 
Unidas, Conselho da Europa e EU. 

 
        N  P P P   P P P P P 

Relações de cooperação com os Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). 

 
        N  P P P   P P P P P 

 

N Interação negativa: ameaça potenciada / oportunidade desperdiçada P Interação positiva: ameaça combatida / aproveitamento da oportunidade 
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5.3. Análise de Parceiros 

À semelhança do que aconteceu no 

Plano Estratégico anterior, o SICAD 

identificou parceiros a diferentes níveis, 

que são fundamentais para o 

desenvolvimento da sua atividade, através 

de compromissos assumidos e ações 

concertadas que contribuiram, em grande 

escala, para a prossecução dos objetivos e 

alcance da sua missão. 

Entre estes parceiros encontram-se 

órgãos de coordenação política e 

fiscalização, entidades do Ministério da 

Saúde, e de outros órgãos de poder público, 

bem como parceiros da sociedade civil, 

como órgãos de poder internacionais e 

organismos internacionais relevantes na 

definição de orientações estratégicas em 

matéria de CAD. 

A capacidade reconhecida do SICAD em 

estabelecer estas articulações e a 

experiência adquirida no desenvolvimento 

destas parcerias, com tão alargada 

abrangência, constituem um garante de 

sustentabilidade da estratégia definida, 

constando como um dos resultados mais 

evidente ao nível da análise da envolvente 

externa de oportunidades.  

Na base de toda essa dinâmica de 

articulação externa há que destacar os 

parceiros internos, os profissionais do 

SICAD e das CDT, enquanto propulsores do 

desenvolvimento de abordagens inovadoras 

e multissistémicas e determinantes na 

conceção, implementação, monitorização e 

avaliação das intervenções. 

Os novos desafios em CAD serão 

certamente uma das características de 

inovação ao nível das articulações com 

todas estas entidades e envolvimento de 

novos parceiros, traduzido numa cada vez 

maior mobilização e participação de 

organizações da sociedade civil, entre elas 

as associações de pessoas com 

comportamentos aditivos e dependências. 

  



 
 
ERRO! UTILIZE O SEPARADOR BASE PARA APLICAR RA 2 AO TEXTO QUE PRETENDE QUE APAREÇA AQUI.  
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Quadro 13. Análise de Parceiros 

Órgãos de 
Coordenação Politica 

e de Fiscalização 

Colaboradores e 
Estruturas 
Próprias 

Parceiros do 
Ministério da Saúde Outros Parceiros 

Parceiros 
Internacionais 

Sociedade 
Civil 

Assembleia da 
República 
Governo/Tutela 
Tribunal de Contas 
Estrutura de 
Coordenação 
Nacional 
IGAS 
Inspeção Geral 
Finanças 
CNPD 

Profissionais 
CDT 

ARS, IP 
DGS 
ACSS, IP 
INSA, IP 
INFARMED, IP 
SPMS, EPE 

ISS, IP 
IEFP, IP 
DGRSP 
DGE-ME 
IPDJ, IP 
INE, IP 
INMLCF, IP 
CNPCJR 

MNE 
MDN 
AT 
DGPJ 
ASAE 
DGAE 
ERC 
 

Conselho da UE 
Conselho da Europa 
ONU 
Comissão Europeia 
OEDT 
Agência Europeia 
para a Segurança e 
Saúde no Trabalho 
CPLP 

Fórum Nacional 
Álcool e Saúde 
Entidades privadas, 
Associações, IPSS 
Ordens 
Profissionais 
Centrais Sindicais 
Comunicação Social 
Cidadãos 
Grupos de 
autoajuda 
Confederações 
Patronais 
Associações de 
Consumidores 
União das 
Misericórdias 

Universidades 
Autarquias 
Forças de 
Segurança, PJ  
Ministério Público e 
Tribunais  
Outros 

 
Oportunidades de Estratégia 

Desenvolvimento e 
avaliação de 
procedimentos de 
gestão mais 
eficientes e 
sustentáveis 
 
Transparência dos 
processos decisórios 

Possibilidade de 
partilha de 
aprendizagens 
intrainstitucionais 
 
Avaliação de 
processos 
 
Disseminação 
para o exterior de 
conhecimento 
empírico  

Reconhecimento de 
competências 
técnicas 
diferenciadas dos 
vários recursos do 
MS  
 
Desenvolvimento 
de sistemas de 
informação 
integrados, 
eficientes e 
sustentáveis em 
tópicos específicos 

Incremento das 
abordagens 
multissistémicas na 
conceção das 
intervenções 
 
Desenvolvimento 
de sistemas de 
parcerias 
específicos em 
áreas de interesse 

Reforço da 
cooperação 
bilateral e 
multilateral 
 
Participação em 
programas 
internacionais de 
natureza técnico-
científica 

Desenho de 
instrumentos 
multiprofissionais 
de suporte à 
intervenção  
 
Conceção e 
implementação de 
um sistema de 
workflow 
comunicacional 
mais eficiente 
 
Cooperação com 
movimentos e 
associações de 
utilizadores e 
pessoas com CAD 

Fonte: SICAD 
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Formulação Estratégica 

 

 

  

Contextualizada pela Missão, Visão e Valores Institucionais que norteiam o 

exercício das atribuições do SICAD, as análises que suportam o diagnóstico 

estratégico desenvolvido, em conjunto com os dados provenientes dos 

documentos de referência nacionais e internacionais, enquadradores das 

políticas e intervenções no amplo domínio dos CAD, constituem a base para o 

desenvolvimento deste um novo PE vetorizado em três eixos principais, dos 

quais decorrem, vários objetivos estratégicos e operacionais. 
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Figura 5. Formulação de vetores estratégicos do PE 2020-2022, SICAD 

 

Fonte: SICAD 

 

V1. Gerir o conhecimento 

No atual contexto mundial de 

pandemia SARS COV2, com efeitos 

transversais a nível dos indivíduos e das 

sociedades, a aposta no conhecimento na 

área das adições e dependências afigura-se 

mais do que nunca essencial, considerando 

a necessidade de uma maior atenção aos 

fatores de risco para a saúde e à definição 

de políticas públicas baseadas no 

conhecimento e nas necessidades reais dos 

indivíduos e comunidades, possibilitando 

respostas sustentadas de promoção da 

saúde e bem-estar social.  

O SICAD recolhe e analisa dados e 

informação proveniente de uma rede 

alargada de parceiros, dos domínios da 

redução da procura e da oferta, desenvolve 

e promove a investigação na área das 

adições e dependências, tendo sob a sua 

responsabilidade a gestão integrada do 

conhecimento produzido e a disseminação, 

colocando ao serviço de todos evidência 

necessária e útil.    

Para este triénio importa reforçar o 

investimento na disponibilização de 

produtos de informação e do 

conhecimento, que caracterizem realidades 

e problemas de forma célere, transparente, 

direcionada e com conteúdos adaptados e 

adequados às necessidades de três grandes 

grupos-alvo: os decisores, os interventores 

e os cidadãos. Tal só será possível com o 

desenvolvimento de processos mais 

eficientes e inovadores ao nível da produção 

de informação e do conhecimento, e da 

disseminação, apostando no reforço dos 

mecanismos de articulação com as redes de 

parceiros estratégicos para potenciar 

sinergias e a ação colaborativa nestas áreas 

de atuação do SICAD. 

PE
2020-2022

V1.
Gerir o 

conhecimento

V2.
Fortalecer a 

cooperação e 
interação

V3.
Potenciar a inovação 

e intervenção
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V2. Fortalecer a cooperação e interação  

Ao longo do tempo, o estabelecimento 

de redes de interação e cooperação 

interinstitucionais constituiu-se como uma 

das formas por excelência pela qual o SICAD 

logrou atingir os seus objetivos 

operacionais e estratégicos. Torna-se assim 

evidente que o fortalecimento desta 

orientação estratégica suporta uma 

multiplicidade de processos que 

concretizam as Atribuições e Valores do 

serviço, contribuindo eficazmente para o 

cumprimento da sua Missão. É assim 

fundamental fortalecer esta orientação, 

que faz parte da imagem do SICAD; refira-se 

a este propósito que no que toca ao 

contexto internacional, importa aproveitar 

as sinergias que possam surgir neste ciclo 

estratégico, geradas a partir de 

compromissos que o nosso país terá que 

cumprir, quer no âmbito geral da UE, quer a 

nível do Conselho da Europa.  

No contexto nacional, este reforço 

passará sobretudo pela sedimentação da 

interação com os diferentes SH das variadas 

áreas que se entrecruzam com os CAD, quer 

no âmbito do Conhecimento, quer da 

planificação da intervenção, promovendo a 

acessibilidade e a inclusão nos produtos e 

programas disponibilizados aos cidadãos.  

 

V3. Potenciar a inovação e intervenção 

O posicionamento estratégico do SICAD 

será projetado pela potenciação da 

inovação e melhoria da intervenção. A par 

de uma melhoria contínua da Qualidade das 

intervenções, produzindo instrumentos 

técnico normativos cuja implementação é 

avaliada, a aposta na inovação requer do 

SICAD uma maior abertura à mudança, 

ajustando-se em permanência às 

necessidades dos SH, quer adaptando os 

seus processos e ferramentas internos, quer 

propondo soluções que apelem a novas 

formas de governação integrada de 

sistemas de gestão da informação e do 

Conhecimento. Para que esta orientação 

estratégica se possa concretizar 

plenamente, terá que possibilitar que o 

cidadão possa assumir um papel ativo na 

gestão da sua saúde, bem como na 

definição das respostas a disponibilizar.  
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6.1. Objetivos Estratégicos 

 

PERSPETIVA CLIENTE 

OE1. Disponibilizar evidência para a 
decisão, intervenção e para uma 
cidadania esclarecida 

Para além da disponibilização de 

informação/conhecimento sobre a situação 

nacional em matéria de substâncias 

psicoativas e CAD, nomeadamente através 

de Relatórios Anuais apresentados na 

Assembleia da República, de relatórios de 

estudos desenvolvidos/promovidos pelo 

SICAD e de reportes a vários compromissos 

nacionais e internacionais, tem-se vindo a 

apostar nos últimos anos numa maior 

diversificação e adequação dos conteúdos 

informativos, suportes de informação e 

meios de comunicação para os diferentes 

públicos-alvo e às novas necessidades da 

procura de informação.    

Importa neste triénio investir ainda 

mais nesta diversificação, nomeadamente 

através da divulgação de cadernos 

temáticos em função das necessidades de 

informação, brochuras de estudos e 

sinopses estatísticas, para além da 

transmissão da informação e do 

conhecimento em formatos e contextos de 

cariz mais científico. 

 

 

Numa vertente específica de 

capacitação dos interventores, a orientação 

estratégica foca-se na dinamização 

formativa adaptada ao conhecimento atual 

e às necessidades formativas identificadas, 

com uma aposta em formação de longa 

duração.  

Por sua vez, há que ter uma estratégia 

mais proactiva, participativa e de 

proximidade com os grupos-alvo da 

informação e do conhecimento a transmitir. 

Tal passará pela dinamização de eventos em 

formatos inovadores, dirigidos a parceiros 

estratégicos a nível loco-regional e outros 

que se adequem aos objetivos e 

necessidades de disseminação, em 

produtos comunicacionais inovadores e por 

exemplo, no reporte proactivo, com 

informação atual e relevante, aos decisores, 

aos media e aos parceiros do SICAD. A 

mesma estratégia será adotada nas 

plataformas digitais, enquanto recurso com 

um enorme potencial de disseminação e 

alcance para veicular publicações e outros 

produtos comunicacionais, com mensagens 

pedagógicas, factuais e fidedignas, 

promotoras da literacia em CAD e 

facilitadoras da escolha individual 

informada dos indivíduos e famílias, jovens, 

adultos e seniores. 
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OE2. Afirmar o valor do SICAD nas 
políticas nacionais  

É indubitável o reconhecimento e 

visibilidade que Portugal tem merecido nos 

últimos anos, cuja política em matéria de 

CAD, vem posicionar o SICAD na linha da 

frente, enquanto serviço de referência 

internacional. A nível nacional, importa 

desenvolver estratégias que permitam 

igualar a visibilidade e referência 

internacional deste serviço especializado, 

cujas atribuições, enquanto entidade de 

apoio ao membro do Governo para a área 

da saúde, lhe conferem responsabilidades 

ao nível da definição, da implementação e 

da avaliação das políticas e intervenções no 

âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências.  

O apoio do SICAD às Estruturas de 

Coordenação, na definição, monitorização e 

avaliação dos instrumentos enquadradores 

dessas políticas, como o Plano Nacional e 

respetivos Planos de Ação, mas também na 

definição das linhas de orientação técnico-

normativa para a intervenção em CAD, 

revelam-se veículos determinantes no 

cumprimento deste desígnio.  

A estreita ligação com o Coordenador 

Nacional para esta área, o reconhecimento 

do SICAD enquanto entidade agregadora e 

dinamizadora de parcerias (públicas e da 

sociedade civil) e a permanente evolução de 

conhecimento especializado em CAD, 

capacitando os decisores, profissionais da 

área e público em geral, têm vindo a 

sedimentar e reforçar o papel deste serviço.  

Afirmar o valor do SICAD, enquanto a 

entidade nacional de referência em CAD, 

assume-se como um desafio estratégico 

central, para o qual concorre a dinamização 

e articulação de políticas e intervenções, 

tendo em vista a sinergia de esforços, a 

rentabilização de recursos e a 

implementação de uma política nacional 

consistente, garante da qualidade e da 

sustentabilidade das intervenções. 

 

OE3. Garantir o posicionamento de 
Portugal no contexto internacional  

A problemática dos CAD é um 

fenómeno multifacetado e de dimensão 

mundial, havendo a convicção profunda de 

que é fundamental uma resposta adequada, 

eficaz e concertada da comunidade 

internacional para fazer face a este 

problema. Vivemos atualmente num 

mundo em que Estados e as sociedades 

enfrentam novos desafios, cada vez mais 

globais e interdependentes, onde o debate 

sobre as políticas internacionais em matéria 

de adições e dependências assumem uma 

importância crescente. A comunidade 

internacional necessita, mais do que nunca, 

de se adaptar com base na evidência 

científica e nos ensinamentos da 

experiência, a estas novas realidades, 

contribuindo para que se implementem 
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respostas que efetivamente resultem em 

benefícios reais para todos, num contexto 

de respeito pelos Direitos Humanos e de 

promoção da saúde pública. 

A política portuguesa em matéria de 

CAD, particularmente no que se refere à 

descriminalização da posse e consumo de 

substâncias ilícitas, tem suscitado particular 

interesse e visibilidade internacionais e tem 

sido considerada um modelo de boas 

práticas por promover a implementação de 

políticas públicas em matéria de adições e 

comportamentos aditivos centradas na 

promoção da saúde pública e fortemente 

ancoradas nos princípios de Direitos 

Humanos.  

Esta abordagem, que o SICAD continua 

a desenvolver, tem valorizado o nosso país 

no plano externo. Neste triénio, no que diz 

respeito às substâncias ilícitas a Presidência 

Portuguesa do Grupo Pompidou do 

Conselho da Europa, sob o lema “Rumo a 

políticas sustentáveis de drogas que 

respeitem os Direitos Humanos” e o 

exercício da Presidência Portuguesa do 

Conselho da União Europeia, permitirão 

reforçar a visibilidade da política nacional e 

promover a dimensão integrada, equilibrada 

e multidisciplinar que temos defendido.  

No que diz respeito às matérias 

relacionadas com o uso nocivo do álcool, 

propomo-nos acompanhar os progressos no 

âmbito da OMS para a efetiva 

implementação da Estratégia Global para 

reduzir os efeitos nocivos do álcool, 

designadamente os trabalhos de 

elaboração do Plano de Ação 2022-2030.  

Ainda no âmbito deste objetivo, o 

desenvolvimento de ações de cooperação 

internacional e o intercâmbio de 

experiências com outros países mantém-se 

uma prioridade ao longo do triénio, 

pontuando-se pela coerência na definição, 

implementação, monitorização e avaliação 

de políticas públicas efetivas, colocando o 

respeito pelos Direitos Humanos e a 

promoção da saúde no centro das suas 

preocupações. 

Pretende-se ainda garantir o 

posicionamento de Portugal no contexto 

internacional mediante o reforço do 

compromisso e do envolvimento dos 

stakeholders, através da coordenação da 

ação dos diversos organismos envolvidos 

nesta problemática, assegurando a eficaz 

colaboração e articulação, promovendo a 

convergência de posições e a defesa 

concertada da posição nacional.  

É, pois, num quadro complexo de 

desafios, mas igualmente de oportunidades 

que importa garantir que Portugal se 

continua a assumir como parceiro ativo na 

definição e concretização das estratégias e 

iniciativas da comunidade internacional e 

da União Europeia, reforçando a capacidade 

de influenciar as decisões tomadas no 

contexto internacional. 
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OE4. Reforçar a Qualidade da 
Intervenção em CAD 

No quadro deste OE, a Qualidade das 

intervenções desenvolve-se por iniciativas 

globais e abrangentes que implicam não só 

a criação de referenciais normativas, mas 

também pela produção de instrumentos 

que permitam avaliar o grau de 

implementação das práticas harmonizadas. 

Desenvolvidas no âmbito de Grupos de 

Trabalho dinamizados pelo SICAD, e 

respondendo a necessidades sentidas pelos 

SH que também neles participam, a sua 

elaboração segue as metodologias que 

permitem valorizar a evidência, atendendo 

ainda às informações obtidas por 

benchmarking e a satisfação dos utentes. 

 

PERSPETIVA PROCESSOS 

OE5. Potenciar a Eficiência e Inovação 
na Produção e Divulgação da 
Informação e do Conhecimento 

A aposta no desenvolvimento de 

processos mais eficientes e inovadores ao 

nível da capacidade de monitorização em 

CAD passará por um reforço da cultura de 

registo de dados junto de alguns parceiros 

estratégicos, uma maior diversificação de 

indicadores e de fontes de informação e, 

uma maior capacidade de desenvolver 

novas análises, face às necessidades 

identificadas, a partir dos reservatórios de 

dados disponíveis.   

Por sua vez, ao nível da investigação 

importa, para além de assegurar a 

realização dos projetos periódicos 

tradicionais, impulsionar o desenvolvimento 

de novos projetos de investigação, o que só 

será possível com a redução do tempo 

dedicado pelos investigadores a tarefas de 

apoio e com o reforço da articulação e 

colaboração com outras entidades e 

investigadores. A conceptualização de 

referenciais de formação robustos, 

sustentados na evidência, participados, 

com formadores entre os mais habilitados, 

é um processo que nos propomos 

desenvolver este triénio, elevando os níveis 

e a exigência da dinâmica formativa a 

desenvolver.  

Ainda no âmbito deste objetivo, 

propomo-nos desenvolver um conjunto de 

processos e procedimentos para melhorar e 

afirmar o compromisso de amplificação do 

trabalho produzido. Desenvolver uma rede 

e uma estrutura de base que garanta a 

sustentabilidade da comunicação, com 

conteúdos necessários e apelativos, e 

analisar e avaliar onde e como o SICAD deve 

marcar presença, seja nas plataformas 

digitais, ou por via da organização e 

participação em eventos, configura uma 

estratégia ganhadora que alicerça a 

divulgação de informação e conhecimento e 

a projeta no futuro. 
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OE6. Intensificar os mecanismos de 
articulação e cooperação com os 
parceiros 

É no quadro deste OE que mais se 

congregam as ações orientadas por um dos 

Vetores, estando nele englobadas as 

atividades de gestão de redes de SH que 

suportam os Planos, Programas, Respostas 

e intervenções nas diferentes áreas dos 

CAD. Continuar-se-á a privilegiar e 

intensificar formatos a este nível que 

tragam para os Grupos de Trabalho 

representantes dos SH que irão ser agentes 

da implementação das soluções 

encontradas, disposição que tem vindo a 

ser garante da forma como as orientações 

são efetivamente postas em prática junto 

aos cidadãos que delas necessitam, nos 

contextos relevantes. 

Ainda neste triénio, a aposta na 

dinamização das redes na área da 

informação e do conhecimento passará 

pelo desafio para a concretização de novos 

projetos em colaboração parceiros das 

redes.  

Importa também promover e divulgar a 

cultura científica e técnico-científica do 

SICAD, sustentada na evidência e, 

sobretudo, numa rede colaborativa de 

especialistas e académicos, que respaldem 

o desenvolvimento de iniciativas de valor 

reconhecido e procuradas. 

OE7. Promover a governação integrada 
dos Sistemas de Informação do SICAD 

Enquanto serviço responsável pela 

administração de sistemas de informação 

especializados em CAD, o SICAD pretende 

que esta gestão seja efetuada de forma 

integrada e consistente com as demais 

soluções tecnológicas em uso, tanto na área 

governativa da Saúde, como na restante 

Administração Pública. A importância 

estratégica dada à implementação destes 

mecanismos transversais, geridos em 

consonância com o restante ecossistema, 

possibilita a construção de respostas e 

intervenções mais céleres, ágeis e 

contextualizadas, atendendo à complexidade 

das intervenções no âmbito dos CAD. 

Enquadra-se ainda neste vetor um 

renovar do esforço de melhoria contínua da 

infraestrutura tecnológica do SICAD, quer 

ao nível de hardware quer ao nível de 

software, por forma a dar apoio e respostas 

às equipas dependentes da informação, 

residente nas várias aplicações da área de 

negócio (SIM, SGIP, SIPAFS) e nas aplicações 

de suporte a toda a atividade diária dos 

trabalhadores da Instituição. 
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PERSPETIVA APRENDIZAGEM 

OE8. Promover a coesão e o 
desenvolvimento organizacional 

O investimento nos trabalhadores é 

fator indispensável para a coesão e 

desenvolvimento organizacional. Os eixos a 

promover neste domínio durante o ciclo 

estratégico passam não só pela formação, 

como por medidas de apoio ao 

desempenho, e outras que visam promover 

o envolvimento dos trabalhadores na 

gestão. 

Pretende-se ainda nesta linha reforçar 

a comunicação interna enquanto estratégia 

de alinhamento dos colaboradores, que 

favoreça a uma identidade institucional 

forte e uma cultura organizacional 

partilhada, com relações interpessoais 

colaborativas sustentadas, por via da 

sistemática disseminação de informação 

acerca do SICAD e das CDT, e outras 

iniciativas comunicacionais que fortaleçam 

o espirito de equipa, aumentem a 

produtividade e o bem-estar individual e 

coletivo. 

OE 9. Traduzir Processos Inovadores em 
soluções Tecnológicas 

Promover a sistematização de 

processos inovadores na execução da 

atividade do SICAD, permitindo que estes se 

traduzam na adoção de soluções 

tecnológicas, assume-se como prioridade 

neste ciclo de gestão.  

Torna-se, assim, fulcral o 

desenvolvimento das necessárias 

competências digitais dos Recursos 

Humanos do SICAD, permitindo a utilização 

das ferramentas e tecnologias mais 

adequadas a cada desafio.  

A capacitação na seleção, na utilização 

segura e na consciencialização das 

potencialidades e limites das ferramentas 

digitais, permitirá o reforço, agilidade e 

qualidade da resposta, especialmente em 

novos contextos de trabalho. 
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PERSPETIVA FINANCEIRA 

OE 10. Assegurar a sustentabilidade 
Financeira 

A sustentabilidade económica e 

financeira de uma organização tem de 

assentar no que se tem vindo a denominar 

“tripé da sustentabilidade”, tradução da 

designação inglesa “The triple bottom line”. 

Constituído por três dimensões: social, 

ambiental e económica, são a base para a 

tomada de decisão na organização, sendo 

que estas três dimensões têm de funcionar 

equilibradamente, para que se possa dizer 

que uma organização sustentável é aquela 

que económica e financeiramente apresenta 

bons resultados, ao mesmo tempo que 

protege o meio ambiente e melhora a 

qualidade de vida das pessoas com quem 

interage, com vista a um futuro mais 

sustentável e inclusivo.  

Assim sendo, a busca pela 

sustentabilidade económica implica uma 

visão a longo prazo, sendo que, para a 

atingir, são diversos os fatores que influem, 

nomeadamente, a otimização dos recursos 

disponíveis, humanos, técnicos e 

financeiros, destacando-se a promoção de 

políticas de investimento em recursos 

humanos, a necessidade de se utilizar 

recursos financeiros de maneira mais 

eficiente e diminuir custos, a procura pelo 

aumento de receitas e o investimento em 

políticas ambientais. 

Enquanto serviço público, o SICAD 

assume um compromisso de manter um 

esforço permanente de otimização dos 

recursos disponíveis, humanos, técnicos e 

financeiros, procurando ainda consolidar a 

sua sustentabilidade orientando a sua ação 

para a busca de inovadoras fontes de 

financiamento. Sendo um Objetivo 

Estratégico transversal a todos os outros 

Objetivos, o valor da Transparência exige 

que todos os procedimentos sejam claros 

que promovam a accountability de todos os 

processos e agentes neles envolvidos. 
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6.2. Mapa Estratégico 

O mapa estratégico representa a visão 

global que o SICAD pretende seguir no 

presente ciclo estratégico. Os objetivos e 

vetores estratégicos procuram garantir a 

continuidade dos ganhos em saúde, 

consolidando as perspetivas e resultados 

alcançados com o anterior plano 

estratégico. Por outro, reforça-se o 

compromisso de articulação com os SH 

estratégicos e aposta-se no desenvolvimento 

de soluções inovadoras para responder à 

realidade sempre mutável dos CAD. 

 

Figura 6. Mapa Estratégico 

 

Fonte: SICAD 
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6.3. Indicadores de Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos Indicadores dos Objetivos Estratégicos 
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OE1. Disponibilizar 
evidência para a 
decisão, para a 
intervenção e  
para uma cidadania 
esclarecida 

IE1. Relatórios informativos/de divulgação (n) 4 6 (1) 6 (1) 6 (1) 25% 

35% 

IE2. Produtos de Investigação divulgados (n) 11 11 (1) 12 (1) 13 (1) 20% 
IE3. Documentos de Boas práticas e metodologias 
publicados (n) 

2 1 (0) 2(1) 2(1) 20% 

IE4. Atividade de Formação (n) 15 15 (3) 23 (4) 23 (4) 20% 

IE5. Produtos de Comunicação (n) 840 850 
(20) 

860 
(20) 

870 
(20) 

15% 

OE2. Afirmar o valor do 
SICAD nas políticas 
nacionais 

IE6. Documentos produzidos no âmbito PNRCAD (n) 8 7 (0) 8 (1) 6 (0) 30% 

20% 

IE7. Instrumentos de gestão publicados (n) 6 7 (0) 6 (0) 5 (0) 30% 

IE8. Programas / Intervenções desenvolvidas e 
avaliadas em articulação com SH estratégicos (n) 

4 3 (1) 6 (2) 7 (2) 20% 

IE9. Estratégias, Programas e Conselhos Coordenados 
por outros SH estratégicos (nº de participações 
efetivamente asseguradas / nº participações 
solicitadas X 100) 

- 
90% 
(5%) 

90% 
(5%) 

90% 
(5%) 20% 

OE3. Garantir o 
posicionamento de 
Portugal no contexto 
internacional 

IE10. Relatórios da representação nacional nas 
instâncias internacionais e das ações de cooperação e 
de divulgação da política portuguesa em matéria de 
CAD (n) 

5 7 (0) 8 (0) 7 (0) 55% 

20% 
IE11. Relatórios do cumprimento das obrigações 
enquanto Ponto Focal Nacional da Rede Europeia de 
Informação sobre Droga e Toxicodependência 
(REITOX) e de outros compromissos internacionais (n) 

4 6 (0) 6 (0) 6 (0) 45% 

OE4. Reforçar a 
Qualidade da 
intervenção em CAD 

IE12. Medidas que potenciem a qualidade e a 
harmonização da intervenção em CAD (n) 

7 7 (2) 8 (2) 8 (2) 100% 25% 

OE5. Potenciar a 
eficiência e inovação na 
produção e divulgação 
da informação e do 
conhecimento 

IE13. Cumprimento do registo fundamental nos 
Sistemas de Informação (%) 

75% 
75% 
(5%) 

80% 
(5%) 

80% 
(5%) 

30% 

 
40% IE14. Produtos de novas análises e de novos projetos 

de investigação (n) 
3 3 (1) 4 (1) 4 (1) 40% 

IE15. Novos produtos e iniciativas comunicacionais (n) - 12 (3) 13 (3) 12 (3) 30% 

OE6. Intensificar os 
mecanismos de 
articulação e 
cooperação com os 
parceiros 

IE16. Mecanismos de articulação /cooperação de 
âmbito técnico científico (n) 

6 6 (1) 6 (1) 6 (1) 35% 

40% 
 

IE17. Novas redes e novos projetos com parceiros de 
redes (n)  

7 0 3 (1) 3 (1) 25% 

IE18. Mecanismos de articulação cooperação de 
âmbito Fora, Comissões, Grupos de trabalho (n) 

6 4 (0) 4 (0) 4 (0) 40% 

OE7. Promover a 
governação integrada 
dos Sistemas de 
Informação do SICAD 

IE19. Novas soluções tecnológicas implementadas nos 
prazos (n) 

- - 3 (1) 2 (1) 60% 

20% 
IE20. Integrações, manutenções e Upgrades efetuados 
(n) 

3 2 (1) 2  (1) 2 (1) 40% 

OE8. Promover a 
coesão  
e o desenvolvimento 
organizacional 

IE21. Instrumentos de valorização/capacitação 
profissional (n) 

2 3 (1) 2 (0) 2 (0) 30% 

60% 
IE22. Medidas para avaliação de desempenho (n) 1 - 2 (1) - 20% 
IE23. Medidas promotoras da participação e 
envolvimento dos trabalhadores (n) 

4 7 (1) 9(1) 9 (1) 30% 

IE24. Medidas promotoras de “bem-estar” (n) - 1 (0) 2 (1) 2 (1) 20% 
OE9. Traduzir processos 
inovadores em soluções 
tecnológicas 

IE25. Novas funcionalidades e soluções 
disponibilizadas aos utilizadores (n) 

- 4 (1) 3 (1) 2 (1) 100% 40% 

OE10. Assegurar a 
sustentabilidade 
económica e financeira 

IE26. Relatórios de execução/controlo orçamental (n) 4 6 (1) 7 (1) 8 (1) 40% 

100% IE27. Medidas de eficiência energética (n) 1 2 (0) 2 (0) 2 (0) 30% 

IE28. Relatórios do Plano anual de compras (n) 1 1 (0) 1 (0) 1 (0) 30% 
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6.4. Correspondência entre Objetivos Estratégicos, Indicadores 

Estratégicos, Objetivos Operacionais e Indicadores Operacionais 

OE Indicadores dos OE Objetivos Operacionais Indicadores Operacionais 

OE1. 
Disponibilizar 
evidência para a 
decisão, para a 
intervenção e 
para uma 
cidadania 
esclarecida 

IE1. Relatórios 
informativos/de 
divulgação (n) 

Oop1. Disponibilizar 
informação nacional em 
matéria de substâncias 
psicoativas e CAD 

Iop1.1. Relatórios Anuais Caracterização da 
Situação Nacional (n) 

Oop2. Promover a avaliação 
da eficácia das intervenções 
em CAD, para suporte à 
decisão 

Iop2.1. Relatórios publicados de monitorização e 
avaliação da implementação das normas e da 
eficácia das intervenções (n) 
Iop2.2. Relatórios de avaliação das intervenções 
em CAD (n) 

IE2. Produtos de 
Investigação 
divulgados (n) 

Oop3. Fortalecer e inovar a 
transmissão da informação e 
do conhecimento 

Iop3.1. Relatórios de estudos 
promovidos/desenvolvidos pelo SICAD (n) 
Iop3.2. Cadernos Temáticos/Brochuras de 
estudos/Comunicações e Posters (n) 

IE3. Documentos de 
Boas práticas e 
metodologias 
publicados (n) 

Oop4. Fomentar o 
conhecimento de boas 
práticas, para apoio à 
intervenção 

Iop4.1. Documentos publicados sobre boas 
práticas e metodologias de intervenção em CAD 
(n) 

IE4. Atividade de 
Formação (n) 

Oop5. Reforçar a atividade 
formativa e outras iniciativas 
de formação  

Iop5.1. Atividade formativa dinamizada (n)  
Iop5.2. Sessões de sensibilização (n) 
Iop5.3. Encontros de partilha da informação e do 
conhecimento com SH estratégicos (n) 
Iop5.4. Taxa de estágios académicos acolhidos 
(aceites/pedidos) 

IE5. Produtos de 
Comunicação (n) 

Oop6. Consolidar a “marca” 
SICAD  

Iop6.1. Publicações digitais e outros produtos 
comunicacionais (n) 
Iop6.2. Livro de estilo SICAD (n) 
Iop6.3. Reportes proativos à tutela (%) 

OE2. 
Afirmar o valor do 
SICAD nas 
políticas nacionais 

IE6. Documentos 
produzidos no âmbito 
PNRCAD (n) 

Oop7. Assegurar o apoio às 
estruturas de coordenação 
nos processos de elaboração, 
implementação, 
monitorização e avaliação do 
PNRCAD 2021-2030 e dos 
respetivos Planos de Ação 

Iop7.1. Propostas de Plano Nacional, de Plano de 
Ação e Relatório de Avaliação do Plano (n) 

 Iop7.2. Relatórios de acompanhamento de 
execução do Pano de Ação pelas Subcomissões (n) 

IE7. Instrumentos de 
gestão publicados (n) 

Oop8. Coordenar e 
monitorizar a implementação 
do PE 2020-2022 

Iop8.1. Acompanhamento da operacionalização do 
PE 2020-2022 (n) 

Oop9. Coordenar a produção, 
a monitorização e a avaliação 
dos PA’s e respetivos QUAR 

Iop9.1. Planeamento, monitorização e avaliação 
anual do SICAD (n) 

IE8. Programas / 
Intervenções 
desenvolvidas e 
avaliadas em 
articulação com SH 
estratégicos (n) 

Oop10. Reforçar o 
envolvimento e/ou a 
capacitação dos SH nos 
processos de implementação, 
monitorização e avaliação das 
intervenções em CAD 

Iop10.1. Atividades de dinamização dos SH nas 
diferentes áreas e contextos (n)  

Iop10.2. Ações desenvolvidas com SH no âmbito 
da intervenção em dissuasão (n) 

IE9. Estratégias, 
Programas e 
Conselhos 
Coordenados por 
outros SH 
estratégicos (n) 

Oop11. Assegurar a 
participação do SICAD na 
definição, implementação e 
avaliação de políticas 
nacionais conexas aos CAD 

Iop11.1. Ações de articulação com o PNS e os 
Programas Prioritários de Saúde (n) 
Iop11.2. Ações na Estratégia Nacional de 
Segurança Rodoviária (n) 
Iop11.3. Ações na ENIPSSA (n) 
Iop11.4. Ações no âmbito de Conselhos Técnico-
científicos (n) 
Iop11.5. Ações no âmbito da CS09 do IPQ (n) 
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OE Indicadores dos OE Objetivos Operacionais Indicadores Operacionais 

OE3. 
Garantir o 
posicionamento 
de Portugal no 
contexto 
internacional 

IE10. Relatórios da 
representação 
nacional nas 
instâncias 
internacionais e das 
ações de cooperação 
e de divulgação da 
política portuguesa 
em matéria de CAD 
(n) 

Oop12. Assegurar a 
representação nacional nas 
diversas instâncias europeias, 
internacionais e regionais 

Iop12.1. Relatórios da representação nacional e da 
participação nas atividades das diversas instâncias 
da União Europeia, do Conselho da Europa e das 
Nações Unidas (n) 

Oop13. Desenvolver relações 
de cooperação internacional e 
divulgar a política portuguesa 
em matéria de 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências 

Iop13.1. Relatório das ações de cooperação 
internacional e de divulgação da política 
portuguesa em matéria de CAD (n) 
Iop13.2. Relatório da participação nacional nas 
atividades do Programa COPOLAD (n) 
Iop13.3. Relatório da preparação da 4ª 
Conferência Europeia sobre Comportamentos 
Aditivos e Dependências (n) 

IE11. Relatórios do 
cumprimento das 
obrigações enquanto 
Ponto Focal Nacional 
da Rede Europeia de 
Informação sobre a 
Droga 
e a 
Toxicodependência 
(REITOX) e de outros 
compromissos 
internacionais (n) 

Oop14. Assegurar o 
cumprimento das obrigações 
enquanto Ponto Focal 
Nacional da Rede de 
Informação sobre a Droga e a 
Toxicodependência (REITOX) 

Iop14.1. Relatório da informação reportada ao 
OEDT – Worbooks e Tabelas (n) 
Iop14.2. Relatórios da participação nacional nas 
reuniões semestrais do Conselho da Administração 
do OEDT e dos responsáveis dos Pontos Focais 
Nacionais da Rede REITOX do OEDT (n) 
Iop14.3. Relatório da participação na Reunião 
Anual do Mecanismo de Alerta Europeu do OEDT e 
do Legal and Policy Correspondents da European 
Legal Database on Drugs (n) 

Oop15. Garantir o 
cumprimento dos 
compromissos internacionais 

Iop15.1. Relatório sobre compromissos 
internacionais e outras solicitações no âmbito de 
reporte de informação (n) 

OE4. 
Reforçar a 
Qualidade da 
intervenção em 
CAD 

IE12. Medidas que 
potenciem a 
qualidade e a 
harmonização da 
intervenção em CAD 
(n) 

Oop16. Promover a qualidade 
das respostas e intervenções, 
de acordo com a evidência 
científicas e as melhores 
práticas identificadas 

Iop16.1. Linhas de Orientação Técnicas e 
Normativas (n) 
Iop16.2. Recomendações para respostas em CAD 
(n) 

Iop16.3. Instrumentos de acompanhamento da 
implementação das LO (n) 

Iop16.4. Protocolos de intervenção especializada, 
ancorados em evidência e Boas Práticas (n) 
Iop16.5. Documentos de avaliação da eficácia da 
intervenção das CDT (n) 
Iop16.6. Medidas Inovadoras implementadas em 
Dissuasão (n) 

Oop17. Assegurar o 
alinhamento e a equidade nas 
intervenções 

Iop17.1. Orientações de procedimento para a 
harmonização do funcionamento das CTD (n) 
Iop17.2. Ações de orientação e supervisão da 
intervenção em dissuasão com vista à 
harmonização das práticas entre CDT (n) 
Iop17.3. Ações de orientação para a acessibilidade 
e equidade na utilização dos serviços (n) 

OE5. 
Potenciar a 
eficiência e 
inovação na 
produção e 
divulgação da 
informação e do 
conhecimento 

IE13. Cumprimento 
do registo 
fundamental nos 
Sistemas de 
Informação (%) 

Oop18. Promover a cultura de 
registo das intervenções em 
CAD 

Iop18.1. Projetos PORI com indicadores inseridos 
(%) 
Iop18.2. Grau de preenchimento dos campos 
fundamentais no SIM (%) 
Iop18.3. Grau de preenchimento dos campos 
fundamentais no SGIP (%) 

IE14. Produtos de 
novas análises e de 
novos projetos de 
investigação (n) 

Oop19. Reforçar a capacidade 
de monitorização dos CAD 

Iop19.1. Produtos de novas análises a partir dos 
reservatórios de dados existentes (n) 
Iop19.2. Relatórios anuais com novos 
indicadores/novas fontes de informação (n) 

Oop20 . Impulsionar a 
participação em novos 
projetos de investigação e 
assegurar o desenvolvimento 
dos estudos periódicos 
tradicionais 

Iop20.1. Produtos de novos projetos de 
investigação (n) 

Iop20.2. Estudos tradicionais com periodicidade 
assegurada (%) 
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OE Indicadores dos OE Objetivos Operacionais Indicadores Operacionais 

IE15.  Novos produtos 
e iniciativas 
comunicacionais (n) 

Oop21. Reforçar e inovar a 
Comunicação externa do 
SICAD 

Iop21.1. Produtos comunicacionais (n)  
Iop21.2. Plataformas comunicacionais (n)  
Iop21.3. Ações de assessoria de imprensa (n) 
Iop21.4. Organização e participação em eventos 
(n) 

OE6. 
Intensificar os 
mecanismos de 
articulação e 
cooperação com 
os parceiros 

IE16. Mecanismos de 
articulação 
cooperação de 
âmbito técnico 
científico (n) 

Oop22. Promover o 
desenvolvimento, 
acompanhamento, 
monitorização e avaliação de 
programas e intervenções em 
CAD, em contextos 
específicos 

Iop22.1. Ações de acompanhamento, supervisão 
de projetos e/ou prestação de serviços de 
consultadoria no âmbito da intervenção em CAD 
(n) 
Iop22.2. Programas de suporte técnico e/ou 
financeiro para o desenvolvimento de 
intervenções, de acordo com as necessidades 
diagnosticadas (n) 
Iop22.3. Projetos financiados avaliados (n)  
Iop22.4. Respostas às solicitações decorrentes da 
gestão dos contratos de convenção com as 
entidades privadas que operam no âmbito do 
tratamento dos CAD (%)  
Iop22.5. Respostas solicitadas à  monitorização 
dos circuitos e procedimentos implementados 
relativos ao cloridrato de metadona (%) 

IE17. Novas redes e 
novos projetos com 
parceiros de redes (n) 

Oop23. Dinamizar as Redes na 
área da informação e do 
conhecimento 

Iop23.1. Novos projetos em colaboração com 
parceiros das redes de informação e do 
conhecimento (n) 

Oop24. Potenciar a 
articulação com SH 
estratégicos  

Iop24.1. Redes de articulação implementadas 
entre parceiros com respostas em CAD (n) 
Iop24.2. Novos circuitos de comunicação 
implementados com SH estratégicos (n) 

IE18. Mecanismos de 
articulação 
cooperação de 
âmbito Fora, 
Comissões, Grupos 
de trabalho (n) 

Oop25. Fomentar o 
envolvimento, a cooperação e 
a capacitação dos SH no 
âmbito das respostas em 
saúde 

Iop25.1. Eventos FNAS em que participam, pelo 
menos, 15% dos membros (n) 
Iop25.2. Atividades no âmbito do Programa de 
Troca de Seringas “Diz não a uma seringa em 
segunda mão” (n) 
Iop25.3. Atividades no âmbito de Grupos de 
Trabalho para produção de documentos 
orientadores em CAD (n) 

OE7. 
Promover a 
governação 
integrada dos 
Sistemas de 
Informação do 
SICAD 

IE19. Novas soluções 
tecnológicas 
implementadas nos 
prazos (n) 

Oop26. Implementar soluções 
que permitam a 
desmaterialização e 
monitorização  

Iop26.1. Análise e implementação gestão 
documental (data/meses) 
Iop26.2. Análise e implementação processos 
desmaterializados no SIPAFS (data/meses) 
Iop26.3. Análise e implementação novo circuito 
Metadona (data/meses) 
Iop26.4. Implementação do SGIP-BA (data/meses) 

Oop27. Reestruturar a 
Arquitetura das aplicações de 
negócio 

Iop27.1. Análise e implementação da nova 
Arquitetura (SIM e SGIP) (data/meses) 

IE20. Integrações, 
manutenções e 
Upgrades efetuados 
(n) 

Oop28. Planear e gerir os 
recursos informáticos 

Iop28.1. Migração para Office365 (n) 
Iop28.2. Melhoria redes locais das CDT (n) 
Iop28.3. Disaster recovery implementado (n) 

Oop29. Promover a 
interoperabilidade de 
sistemas do ecossistema 
Saúde (SPMS) 

Iop29.1. Integrações realizadas com aplicações da 
Saúde (n) 

Oop30. Integrar com 
aplicações transversais AP  

Iop30.1. Integrações com CMD (n) 
Iop30.2. Integrações com Gateway SMS (iAP) (n) 

    

OE8. 
Oop31. Garantir, desenvolver 
e valorizar os RH 

Iop31.1. Planos de Formação do SICAD e CDT e 
promoção da formação (n) 
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OE Indicadores dos OE Objetivos Operacionais Indicadores Operacionais 
Promover a 
coesão e o 
desenvolvimento 
organizacional IE21. Instrumentos de 

valorização/capacitaç
ão profissional (n) 

Iop31.2. Participação dos trabalhadores que 
frequentaram pelo menos uma ação de formação 
(%) 
Iop31.3. Plano de Gestão Previsional de RH para 
dotar o Serviço de de capacidade operacional e de 
conhecimento (n) 
Iop31.4. Manual de Acolhimento como processo 
facilitador de integração do trabalhador (n) 

IE22. Medidas para 
avaliação de 
desempenho (n) 

Oop 32. Assegurar a 
motivação e a satisfação do 
Capital Humano 

Iop32.1. Medidas de atribuição dos prémios de 
desempenho e de Alteração do Posicionamento 
Gestionário dentro do enquadramento legal (%) 

IE23. Medidas 
promotoras da 
participação e 
envolvimento dos 
trabalhadores (n) 

Oop33. Implementar 
estratégia de comunicação 
interna 

Iop33.1. Newsletters e outras publicações internas (n) 
Iop33.2. Outras iniciativas internas (n) 
Iop33.3. Sessões de partilha de informação e de 
brainstorming (n) 
Iop33.4. Nova Intranet (n) 

IE24. Medidas 
promotoras de “bem 
estar” (n) 

Oop34. Implementar medidas 
facilitadoras de conciliação 
entre a vida profissional, 
familiar e pessoal 

Iop34.1. Medidas relacionadas com o teletrabalho 
(n) 
Iop34.2. Medidas relacionadas com a promoção da 
saúde (n) 

OE9. 
Traduzir 
processos 
inovadores em 
soluções 
tecnológicas 

IE25. Novas 
funcionalidades e 
soluções 
disponibilizadas aos 
utilizadores (n) 

Oop35. Disponibilizar um 
catálogo de soluções 
inovadoras  

Iop35.1. Novas funcionalidades/ aplicações 
disponibilizadas (n) 

OE10. 
Assegurar a 
sustentabilidade 
económica e 
financeira 

IE26. Relatórios de 
execução/controlo 
orçamental (n) 

Oop36. Planear e gerir os 
recursos financeiros, numa 
perspetiva de otimização e 
prestação de contas 

Iop36.1. Instrumentos de monitorização da 
execução do orçamento (n)  

IE27. Medidas de 
eficiência energética 
(n) 

Oop37. Planear e gerir os 
recursos patrimoniais, 
promovendo proteção do 
meio ambiente e melhoria de 
qualidade de vida das pessoas 

Iop37.1. Procedimentos de aquisição concorrentes 
para a sustentatbilidade energética e ambiental (n) 

Iop37.2. Promover a eficiência energética 
conforme determinação da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 67/2012: Redução dos Consumos 
energéticos anuais, per capita (%) 

IE28. Relatórios do 
Plano anual de 
compras (n) 

Oop38. Planear e gerir os 
recursos materiais Iop38.1. Plano Anual de Compras (n) 
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6.5. Relação entre Objetivos Estratégicos e Objetivos Operacionais 

Definidos os objetivos operacionais para o triénio 2020-2022 importa conhecer o impacto 

e a relação que têm com os objetivos estratégicos. 

Objetivos  
Estratégicos 
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Oop1. Disponibilizar informação nacional em matéria de 
substâncias psicoativas e CAD MF MF F F  F     

Oop2. Promover a avaliação da eficácia das intervenções em 
CAD, para suporte à decisão MF F F MF F F     

Oop3. Fortalecer e inovar a transmissão da informação e do 
conhecimento MF MF F MF MF F F  F  

Oop4. Fomentar o conhecimento de boas práticas, para 
apoio à intervenção MF MF F MF MF MF   F  

Oop5. Reforçar a atividade formativa e outras iniciativas de 
formação  F MF F MF MF MF F  F F 

Oop6. Consolidar a “marca” SICAD  F MF MF  F F  F   

Oop7. Assegurar o apoio às estruturas de coordenação nos 
processos de elaboração, implementação, monitorização e 
avaliação do PNRCAD 2021-2030 e dos respetivos Planos de 
Ação 

MF MF F MF F MF     

Oop8. Coordenar e monitorizar a implementação do PE 2020-
2022 

 MF  F    F F F 

Oop9. Coordenar a produção, a monitorização e a avaliação 
dos PA’s e respetivos QUAR 

 MF  F    F F F 

Oop 10. Reforçar o envolvimento e/ou a capacitação dos SH 
nos processos de implementação, monitorização e avaliação 
das intervenções em CAD 

F MF MF MF  MF F    

Oop 11. Assegurar a participação do SICAD na definição, 
implementação e avaliação de políticas nacionais conexas aos 
CAD 

MF MF F MF F F     

Oop12. Assegurar a representação nacional nas diversas 
instâncias europeias internacionais e regionais F F MF  F MF    F 

Oop13. Desenvolver relações de cooperação internacional e 
divulgar a política portuguesa em matéria de 
Comportamentos Aditivos e Dependências 

MF MF MF F F MF     

Oop14. Assegurar o cumprimento das obrigações enquanto 
Ponto Focal Nacional da Rede de Informação sobre Droga e 
Toxicodependência (REITOX) 

MF  F   F    F 

Oop15. Garantir o cumprimento dos compromissos 
internacionais  MF F MF  F MF     

Oop16. Promover a qualidade das respostas e intervenções, 
de acordo com a evidência científicas e as melhores práticas 
identificadas 

MF MF MF MF  MF   F  

Oop17. Assegurar o alinhamento e a equidade nas 
intervenções MF F F MF  MF   F  
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Oop18. Promover a cultura de registo das intervenções em 
CAD F MF MF F F F F  F  

Oop19. Reforçar a capacidade de monitorização dos CAD F F F MF  F F  F  

Oop20. Impulsionar a participação em novos projetos de 
investigação e assegurar o desenvolvimento dos estudos 
periódicos tradicionais 

MF MF MF F MF MF   F  

Oop21. Reforçar e inovar a Comunicação externa do SICAD MF F F F MF F MF  MF  

Oop22. Promover o desenvolvimento, acompanhamento, 
monitorização e avaliação de programas e intervenções em 
CAD, em contextos específicos 

MF MF F MF F MF     

Oop23. Dinamizar as Redes na área da informação e do 
conhecimento MF MF F MF MF MF   F  

Oop24. Potenciar a articulação com SH estratégicos MF F  MF F MF   F  

Oop25. Fomentar o envolvimento, a cooperação e a 
capacitação dos SH no âmbito das respostas em saúde 

 F   F F MF    

Oop26. Implementar soluções que permitam a 
desmaterialização e monitorização  

   F F MF MF F MF  

Oop27. Reestruturar a Arquitetura das aplicações de negócio    F F MF MF  MF  

Oop28. Planear e gerir os recursos informáticos F    F MF MF F MF  

Oop29. Promover a interoperabilidade de sistemas do 
ecossistema Saúde (SPMS) 

 F  F  MF MF  F  

Oop30. Integrar com aplicações transversais AP        MF F MF  

Oop31. Garantir, desenvolver e valorizar os RH    F    MF   

OOp 32. Assegurar a motivação e a satisfação do Capital 
Humano 

   F    MF   

Oop33. Implementar estratégia de comunicação interna  F  F MF  F MF MF  

Oop34. Implementar medidas facilitadoras de conciliação 
entre a vida profissional, familiar e pessoal 

 F      MF   

Oop35. Disponibilizar um catálogo de soluções inovadoras F F F  MF MF MF F MF  

OOp36. Planear e gerir os recursos financeiros, numa 
perspetiva de otimização e prestação de contas 

      F F  MF 

Oop37. Planear e gerir os recursos patrimoniais, promovendo 
proteção do meio ambiente e melhoria de qualidade de vida 
das pessoas 

 F     F MF  MF 

Oop 38. Planear e gerir os recursos materiais  F     F F  MF 
 

MF – Impacto Muito Forte nos OE; F – Impacto Forte nos OE  
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6.6. Mecanismos de Coordenação e Monitorização  

A estratégia ora apresentada para o triénio 2020-2022 operacionaliza-se através dos 

instrumentos de planeamento anual (QUAR e Plano de Atividades). 

De acordo com o que tem vindo a ser preconizado, a coordenação e monitorização deste 

PE ocorrerá de acordo com um modelo de execução que se implementa a partir dos circuitos de 

articulação, instrumentos e metodologias de recolhas de dados, análise e disseminação da 

informação, tirando partido das sinergias que se estabelecem com outros processos 

semelhantes, nomeadamente os inerentes à monitorização semestral do QUAR e à elaboração 

anual do Relatório de atividades. 

O SICAD no próximo triénio, pretendendo incorporar a inovação nos seus procedimentos 

de monitorização dos instrumentos de gestão irá fazer uso de uma ferramenta Balance 

Scorecard (BSC). A utilização de BSC permitirá um melhor planeamento e monitorização do 

desempenho das unidades orgânicas e do serviço, promovendo assim a melhoria na gestão 

pública. 

Figura 7. Mecanismos de Coordenação e Monitorização do PE 2020-2022 

 

 

Fonte: SICAD 
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Siglas e abreviaturas 

 

A 

ACSS, I.P. Administração Central do 

Sistema de Saúde, I.P.  

ANSR Autoridade Nacional de Segurança 

Rodoviária  

AO Atividade Orçamentada  

AP Administração Pública  

aplicações transversais AP aplicações 

transversais Access Point 

ARS, I.P. Administração(ões) Regional(ais) 

de Saúde, I.P.  

ASAE Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica  

AUDIT Alcohol Use Disorders Identification 

Test 

C 

CAD Comportamentos Aditivos e 

Dependências  

CCPFC Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua  

CDT Comissão (ões) para a Dissuasão da 

Toxicodependência  

CE Comunidade Europeia  

CID Classificação Estatística Internacional 

de Doenças e Problemas Relacionados com 

a Saúde 

CIG Comissão para a Cidadania e Igualdade 

de Género 

CIPDTUNA Conselho Interministerial para 

os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do 

Álcool 

CMD Chave Móvel Digital 

CNJ Conselho Nacional de Juventude  

CNPCJR Comissão Nacional de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco  

COPOLAD Programa de Cooperação entre 

a América Latina, as Caraíbas e a União Europeia 

em matéria de políticas sobre drogas 

CPLP Comunidades dos Países de Língua 

Portuguesa  

CRI Centro(s) de Respostas Integradas  

CT Comissão Técnica 

D 

DDN Dia da Defesa Nacional 

DEI Divisão de Estatística e Investigação  

DGAEP Direcção-Geral da Administração e 

do Emprego Público  

DGAI Direção-Geral de Administração 

Interna  

DGE Direcção-Geral da Educação  

DGO Direção-Geral do Orçamento  

DGPJ Direcção-Geral da Política de Justiça  

DGR Divisão de Gestão de Recursos  

DGRSP Direcção-Geral da Reinserção e 

Serviços Prisionais  

DGS Direcção-Geral da Saúde  

DIC Divisão de Informação e Comunicação  

DIT Divisão de Intervenção Terapêutica  
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DMI Direção de Serviços de Monitorização 

e Informação  

DPI Direção de Serviços de Planeamento e 

Intervenção  

DPIC Divisão de Prevenção e Intervenção 

Comunitária  

DRI Divisão de Relações Internacionais 

E 

EM Estados Membros 

EMCAD Equipa Multidisciplinar para a 

Coordenação da Área da Dissuasão 

EMSI Equipa Multidisciplinar para os 

Sistemas de Informação 

ERANID European Research Area Network 

on Illicit Drugs 

F 

FNAS Fórum Nacional Álcool e Saúde 

G 

GNR Guarda Nacional Republicana 

I 

I&D Investigação e Desenvolvimento 

I.P. Instituto Público  

iAP interoperabilidade na Administração 

Pública 

ICT Information and Communication 

Technologies 

IDT, I.P. Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, I.P. 

IEFP,I.P. Instituto de Emprego e Formação 

Profissional  

IGAS Inspeção Geral das Atividades em 

Saúde 

 

INE, I.P. Instituto Nacional de Estatística  

INFARMED, I.P. Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde  

INMLCF, I.P. Instituto Nacional de Medicina 

Legal e Ciências Forenses, I.P.  

INPG Inquérito Nacional à População Geral 

INS Inquérito Nacional de Saúde  

INSA Instituto Nacional de Saúde, Dr. 

Ricardo Jorge  

IoS Internet of Services  

IoT Internet of Things 

IPDJ, I.P. Instituto Português do Desporto e 

Juventude  

ISS, I.P. Instituto de Segurança Social 

IAT Internet Addiction Test 

L 

LPC Laboratório de Polícia Científica 

M 

MAI Ministério da Administração Interna 

ME Ministério da Educação  

mHealth mobile health 

MNE Ministério dos Negócios Estrangeiros  

MS Ministério da Saúde 

O 

ODS Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável 

OE Objetivo (s) Estratégico (s)  

OEDT Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência  

OMS Organização Mundial de Saúde  

ONU Organização das Nações Unidas  

OOp Objetivo (s) Operacional (ais)  

OPJ Observatório Permanente da 

Juventude 
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P 

PA Plano de Atividades  

PAC Plano Anual de Compras  

PALOP Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa  

PAPCDNT Plano de Ação para a Prevenção 

e Controlo das Doenças Não Transmissíveis 

PE Plano Estratégico 

PEST Political, Economical, Social and 

Technological  

PJ Polícia Judiciária  

PLV Prevalência ao Longo da Vida 

PNRCAD Plano Nacional para a Redução 

dos Comportamentos Aditivos e das 

Dependências 

POCP Plano Oficial de Contabilidade 

Pública  

PORI Plano Operacional de Respostas 

Integradas  

PREMAC Plano de Redução e Melhoria da 

Administração Central do Estado 

PSP Polícia de Segurança Pública  

R 

RARHA Reducing Alcohol Related Harm 

REITOX Rede Europeia de Informação 

sobre a Droga e a Toxicodependência  

RH Recursos Humanos 

RIS Rede Informática da Saúde 

RRMD Redução de Riscos e Minimização 

de Danos 

S 

SG Secretaria-Geral  

SH Stakeholders  

SI Sistemas de Informação  

SIADAP Sistema Integrado de Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública  

SICAD Serviço de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências  

SIGP Sistema de Informação e Gestão 

Processual  

SIM Sistema de Informação Multidisciplinar 

SIMBA Sistema de Informação 

Multidisciplinar Business Analitycs 

SIOE Sistema de Informação de 

Organização do Estado  

SNI Sistema Nacional de Informação  

SNS Serviço Nacional de Saúde 

SOGS South Oaks Gambling Screen 

SPA Substâncias Psicoativas  

SPMS, EPE Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde  

SWOT Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threat 

T 

TIC Tecnologias de Informação e 

Comunicação 

U 

UE União Europeia  

UNL Universidade Nova de Lisboa  

UNODC United Nations Office on Drugs and 

Crime 

V 

VIH Vírus da Imunodeficiência Humana 

Vs. Versus 
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