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I - Nota Introdutória 

 

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD), 

criado com a aprovação do Decreto-Lei nº124/2011, de 29 de Dezembro, que 

consagra a Lei orgânica do Ministério da Saúde, numa procura de eficiência e de 

racionalização estrutural do Estado, no quadro das orientações definidas pelo 

PREMAC e dos objetivos do programa do XIX Governo Constitucional, tem vindo a 

afirmar-se de forma consistente e integrada no atual desenho da rede de respostas e 

serviços em matéria de comportamentos aditivos e dependências. 

 

Decorrente da atividade desenvolvida em 2014, ficámos a conhecer melhor os 

problemas associados às dependências sem substância. Estudámos e produzimos 

documentos orientadores sobre novos e velhos problemas. Avaliámos políticas, 

dispositivos, intervenções. Produzimos informação e conhecimento por via da 

investigação que desenvolvemos e promovemos, com resultados divulgados no ano. 

Alargámos a rede de Serviços do Sistema Nacional de Informação sobre Substâncias 

Psicoativas, Comportamentos Aditivos e Dependências, através de parcerias com 

outras entidades no âmbito da investigação. A dinâmica formativa que foi possível 

desenvolver, traduziu-se numa oferta formativa consistente e procurada pelos 

profissionais externos ao SICAD, de entidades públicas e privadas, tendo inclusive 

permitido gerar receitas. Robustecemos o conhecimento e a capacidade do SICAD 

para melhor decidir e melhor articular.  

 

2014 constituiu um ano forte, em que se confirmou a utilidade do serviço. Demos um 

salto qualitativo na assunção das atribuições em matéria de planeamento e 

acompanhamento de programas de redução do consumo de substâncias psicoativas 

e de outros comportamentos aditivos e dependências. Decorrente dos procedimentos 

concursais realizados em 2013 e na sequência da renovação de algumas 

intervenções, em 2014 no âmbito do PORI estiveram em execução 77 projetos a nível 

nacional. Demos continuidade ao “Dia da Defesa Nacional” em articulação com as 

ARS, tal como ao “Eu e os outros”, intervenções preventivas com forte aceitação junto 

dos grupos alvo estratégicos e finais. O SICAD afirmou-se a cada dia, com segurança, 

conhecimento e determinação, enquadrado por instrumentos de gestão sólidos e 

mecanismos de planeamento, monitorização e avaliação eficientes, facilitadores da 

análise e da capacidade de realização do SICAD. Foi também um ano de 

transformação na forma de comunicar do SICAD. 
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Não podemos contudo escamotear a realidade instável que caracterizou o ano de 

2014 e perpassou a atividade do SICAD. A nível interno, os fortes constrangimentos 

organizacionais, de recursos humanos e financeiros, limitaram a ação e desempenho 

do SICAD, nomeadamente na necessidade de promover o alargamento da 

intervenção a uma crescente população fragilizada e em sofrimento, com fraca 

capacidade anímica e cuja intervenção se afigura premente. Ficámos coartados na 

capacidade de incentivar e apoiar o desenvolvimento de mais projetos, dinâmicas e 

outras estratégias de atuação, identificadas como necessárias nas diferentes áreas e 

contextos de intervenção. Assistimos ao fim do Programa Vida Emprego, em 

funcionamento desde 1999 em gestão partilhada com o IEFP, deixando mais pobre o 

panorama das respostas no âmbito da reinserção social e mais desprotegidos os 

toxicodependentes em tratamento, que por essa via acediam a experiências de 

emprego protegido, na grande maioria dos casos bem-sucedidas. 

 

A nível externo mantiveram-se as circunstâncias económico-sociais de grande 

fragilidade, particularmente para as famílias que viram agravada a sua situação de 

desfavorecimento. Para algumas destas famílias o consumo de substâncias psicoativas 

lícitas ou ilícitas configura um recurso e uma aparente solução. Estes contextos 

familiares mais fragilizados e desorganizados criam grandes dificuldades no exercício 

de uma parentalidade protetora, que promova a autonomização responsável. O 

SICAD, enquanto agente protagonista na mobilidade desta realidade que perpassa a 

sociedade portuguesa tem feito avanços significativos para a melhoria das condições 

de vida destas pessoas e na prevenção de CAD. Esta realidade convoca a nossa 

capacidade de mobilizar e acionar respostas, estimular a articulação de serviços, 

procurando a qualidade e a eficácia e, sobretudo, a eficiência na gestão dos 

recursos disponíveis, valorizando modelos há muito implementados pelo então IDT, de 

envolvimento dos serviços com responsabilidade na área dos comportamentos 

aditivos e dependências para uma resposta integrada às necessidades dos indivíduos, 

das famílias e das comunidades.  

 

A herança que o SICAD carrega, incorporada na cultura organizacional partilhada por 

todos os profissionais, tem facilitado os passos muito significativos dados no alcance de 

padrões de qualidade superior, numa base humanista e pragmática, que incentiva a 

inovação e a criatividade, a procura de conhecimento, a abertura à mudança e a 

novos problemas e realidades, e em que, a cada dia, nos leva a transformar 

dificuldades em oportunidades.  
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Destaca-se ainda como pontos fortes em 2014, ao nível da visibilidade internacional 

da política portuguesa, o aumento significativo das delegações institucionais que 

visitaram Portugal para conhecer in loco os resultados da política nacional e a 

implementação da Lei da Descriminalização, e a realização da reunião de 

responsáveis nacionais em matéria de luta contra a droga e o uso nocivo do álcool 

dos Países da CPLP, uma prioridade para o Ministério da Saúde, que procura promover 

a intensificação da cooperação, a transferência de conhecimento e o 

desenvolvimento de uma agenda comum de colaboração em saúde. 

Em matéria específica de política de álcool, em 1 de janeiro de 2014 iniciou a vigência 

da Ação Comum RARHA – Reducing Alcohol Related Harm, cuja apresentação e 

coordenação foi pilotada por Portugal, por intermédio do SICAD, que envolve e 

mobiliza 32 entidades da EU. Este projeto pretende constituir-se como uma plataforma 

para o intercâmbio de experiências no âmbito da minimização dos efeitos nocivos do 

álcool, ao mesmo tempo que fomenta o reforço da cooperação e a coordenação 

entre os Estados. 

 

Realça-se na dissuasão a progressiva capacitação dos serviços para o 

desenvolvimento de uma intervenção sustentada e integrada, focalizada nas 

necessidades do indiciado, de sinalização e intervenção precoce e de apoio e 

encaminhamento para serviços especializados. A adesão das CDT à implementação 

de linhas de orientação superou largamente as expectativas, sendo o grau de 

implementação bastante significativo. Temos neste momento em funcionamento um 

serviço qualificado a nível nacional, de contacto direto com os cidadãos, que permite 

desenvolver intervenções junto de indivíduos encaminhados pelas forças de 

segurança ou tribunais, no âmbito de um episódio de consumo de substâncias 

psicoativas, os quais de outro modo não estabeleceriam contacto com um serviço 

especializado em CAD.  

 

Neste segundo ano de vida, a que este relatório se reporta, podemos dizer que o 

SICAD incorporou e assumiu plenamente e sem hesitações o seu papel na condução 

das políticas e intervenções na área dos CAD e caminhou inequivocamente para o 

alcance da visão do serviço. Serviço de referência na área dos comportamentos 

aditivos e dependências, garante do desenvolvimento de políticas e intervenções 

coerentes e consistentes, criando, inovando e dando uma maior consistência às 

atividades de continuidade.  
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1. Caracterização do SICAD 

1.1. Ambiente Interno 

Missão; Visão; Valores;  

 

 

 

 

 

O SICAD é um serviço central do Ministério 

da Saúde, integrado na administração 

direta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa, que tem por missão 

promover a redução do consumo de 

substâncias psicoativas, a prevenção dos 

comportamentos aditivos e a diminuição 

das dependências. 

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; 
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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; 

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. 

O SICAD tem como visão constituir-se como entidade garante da sustentabilidade das 

políticas e intervenções, no âmbito das substâncias psicoativas, comportamentos 

aditivos e dependências, com o reconhecimento nacional e internacional. 
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Os valores que norteiam o SICAD no cumprimento da sua missão são:

Estrutura Orgânica do SICAD; 

 

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 proj

As unidades orgânicas flexíveis e da estrutura matricial são

A Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) com as seguintes divisões:

a) Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT);

b) Divisão de Prevenção e Intervençã

A Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) com as seguintes divisões:

a) Divisão de Estatística e Investigação (DEI);

b) Divisão de Informação e Comunicação (DIC).

                                                     

1 Cf. Despacho n.º 8816/2012, de 3 de julho de 2012;

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

que norteiam o SICAD no cumprimento da sua missão são: 

Estrutura Orgânica do SICAD;  

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 são1: 

A Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) com as seguintes divisões:

a) Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT); 

b) Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC). 

A Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) com as seguintes divisões:

a) Divisão de Estatística e Investigação (DEI); 

b) Divisão de Informação e Comunicação (DIC). 

              

Cf. Despacho n.º 8816/2012, de 3 de julho de 2012; 

as Dependências 

 

organização interna obedece a um modelo estrutural misto, designadamente: 

O modelo de estrutura matricial assente em equipas multidisciplinares, no 

etos de âmbito transversal. 

A Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) com as seguintes divisões: 

A Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) com as seguintes divisões: 
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Na dependência do Diretor-Geral, foram criadas as seguintes divisões: 

a) A Divisão de Relações Internacionais (DRI); 

b) A Divisão de Gestão de Recursos (DGR). 

Na estrutura matricial foi criada a Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e 

Coordenação Operacional (EMPECO), e em janeiro de 2014 foi criada a Equipa 

Multidisciplinar para os Sistemas de Informação (EMSI)2, ambas na dependência do 

Diretor Geral. 

Com funções de secretariado e de apoio administrativo à Direção foi criada uma área 

de Apoio Administrativo (AA) e serviços de Assessoria (A). 

 

 

 

Tipificação dos Serviços 

SSIICCAADD 

Serviço de coordenação, planeamento, conceção e avaliação das medidas e políticas em 
matéria de comportamentos aditivos e dependências, gestão de sistemas de informação, 
investigação, formação, definição de requisitos para o licenciamento de unidades prestadoras 
de cuidados de saúde; representação internacional e cumprimento de obrigações enquanto 
ponto focal nacional da Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependência do 
Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependências; apoio técnico e administrativo; 
apoio técnico e administrativo ao funcionamento das Comissões para a Dissuasão da 
Toxicodependência.  

CCoommiissssõõeess  ppaarraa  aa  
DDiissssuuaassããoo  ddaa  
TTooxxiiccooddeeppeennddêênncciiaa  

Serviços distritais de porta aberta, que operacionalizam a aplicação da Lei nº 30/2000, lei da 
descriminalização do consumo e posse para consumo de substâncias ilícitas. 

  

                                                      
2 Cf. Despacho n.º 328/2014, de 8 de janeiro de 2014. 

Direção do 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 

de Planeamento 

Estratégico e 

Coordenação 

Operacional 

(EMPECO)

Equipa 

Multidisciplinar 

para os Sistemas 

de Informação 

(EMSI)

Apoio 
Administrativo 

(AA)

Assessorias (A)
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1.2. Ambiente Externo

 

O SICAD desenvolve a atividade em estreita articulação com organismos públicos, 

dentro e fora o Ministério da Saúde, e privados, com ou sem fins lucrativos. Enquanto 

Direção Geral e por força das 

com outros serviços é uma realidade, que pressupõem a articulação sistemática e a 

integração de esforços e sinergias. 

Na análise de stakeholders

2013-2015, o SICAD identificou os 

níveis de interesse e de poder diferentes, cuja análise das relações nos remete para 

um diagnóstico, essencial na definição da ação. 

Verifica-se que o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências tem um conjunto alargado de 

identificados na figura seguinte, agrupados em seis categorias: (I) Órgãos de 

Soberania, de controlo e coordenação (II) Colaboradores e estruturas próprias, (III) 

Parceiros do Ministério da Saúde, (IV) Outros Parceiros da Administração Pública (AP); 

(V) Parceiros Internacionais e (VI) Sociedade civil:

 

 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Ambiente Externo 

O SICAD desenvolve a atividade em estreita articulação com organismos públicos, 

dentro e fora o Ministério da Saúde, e privados, com ou sem fins lucrativos. Enquanto 

Direção Geral e por força das funções que lhe estão atribuídas, a interdependência 

ros serviços é uma realidade, que pressupõem a articulação sistemática e a 

integração de esforços e sinergias.  

stakeholders desenvolvida aquando da conceção do Plano Estratégico 

2015, o SICAD identificou os stakeholders da organização, com características, 

níveis de interesse e de poder diferentes, cuja análise das relações nos remete para 

um diagnóstico, essencial na definição da ação.  

se que o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

ias tem um conjunto alargado de stakeholders, os quais se encontram 

identificados na figura seguinte, agrupados em seis categorias: (I) Órgãos de 

Soberania, de controlo e coordenação (II) Colaboradores e estruturas próprias, (III) 

a Saúde, (IV) Outros Parceiros da Administração Pública (AP); 

(V) Parceiros Internacionais e (VI) Sociedade civil: 

 

as Dependências 

O SICAD desenvolve a atividade em estreita articulação com organismos públicos, 

dentro e fora o Ministério da Saúde, e privados, com ou sem fins lucrativos. Enquanto 

que lhe estão atribuídas, a interdependência 

ros serviços é uma realidade, que pressupõem a articulação sistemática e a 

desenvolvida aquando da conceção do Plano Estratégico 

da organização, com características, 

níveis de interesse e de poder diferentes, cuja análise das relações nos remete para 

se que o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

, os quais se encontram 

identificados na figura seguinte, agrupados em seis categorias: (I) Órgãos de 

Soberania, de controlo e coordenação (II) Colaboradores e estruturas próprias, (III) 

a Saúde, (IV) Outros Parceiros da Administração Pública (AP); 
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Com base na análise realizada verifica-se que uma parte significativa dos stakeholders 

tem muita influência (direta ou indireta) e um nível de interesse elevado no 

funcionamento e na prossecução da missão e da visão do SICAD.  

Destacam-se a titulo de exemplo, e considerando as necessidades dos cidadãos, por 

um lado a DGS, enquanto entidade coordenadora e responsável pelas politicas da 

saúde, e as ARS, parceiros estratégicos na operacionalização de uma parte das 

politicas e intervenções, com as quais o estabelecimento de circuitos e procedimentos 

de articulação, para a produção conjunta dos processos de planeamento, 

implementação e avaliação das políticas e intervenções, se constituem como 

estratégias a priorizar. 

Os Colaboradores e estruturas próprias do SICAD, constituem-se como parceiros 

fundamentais na capacidade de resposta e no desempenho do serviço, pelo que 

importa implica-los na construção de uma cultura organizacional forte, assente em 

valores partilhados.  

Dos Outros Parceiros da AP, que revelam elevado interesse em relação ao SICAD, 

destacam-se os parceiros com assento na Comissão Técnica do Conselho 

Interministerial, com responsabilidades diretas na implementação de políticas e 

intervenções na área dos CAD.  

Relativamente aos Parceiros Internacionais, destaca-se o OEDT que assume uma 

posição de grande interesse e elevada influencia no SICAD. Por força do 

posicionamento estratégico do OEDT em matéria de CAD, designadamente de 

substâncias psicoativos ilícitas, a gestão em proximidade com esta agência europeia 

assume particular relevância estratégica, com condicionalismos mútuos ao nível do 

desenvolvimento das atribuições do SICAD.  

O parceiro Sociedade Civil, designadamente as entidades privadas, representa um 

forte aliado do SICAD na implementação das políticas e intervenções, no âmbito da 

qual carece de apoio técnico especializado, orientações, modelos de intervenção, 

de planeamento e avaliação e, em alguns casos, de financiamento. Os cidadãos são 

a razão da missão do SICAD, seja jovem, adulto, família, com ou sem problemas, é 

para responder com qualidade, eficiência e eficácia às necessidades que 

apresentam que o SICAD desenvolve toda a ação.  
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2. Metodologia de Elaboração 

 

Com este Relatório de Atividades dá-se cumprimento às orientações normativas 

previstas no artigo 15.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro, tendo a sua 

elaboração seguido o documento de Orientação Técnica emitido pelo Conselho 

Coordenador de Avaliação dos Serviços.  

A informação constante neste documento tem por base os resultados apurados em 

termos de QUAR e Plano de Atividades, na qual se procurou evidenciar o grau de 

cumprimento dos objetivos operacionais, devidamente alinhados com os objetivos 

estratégicos e enquadrados pelo Plano Estratégico em vigor. 

São analisados os resultados obtidos, no que diz respeito aos objetivos e respetivos 

indicadores de desempenho e aos recursos humanos e financeiros utilizados.  

A elaboração deste Relatório foi conduzida através de um trabalho de articulação 

interna, com a participação ativa de todas as Unidades Orgânicas. Resulta de um 

trabalho participado ao longo de todo o ano, com a implementação do modelo de 

monitorização da execução dos indicadores, reportado pelos interlocutores definidos 

por cada unidade orgânica e do acompanhamento do desenvolvimento do plano 

por parte dos dirigentes em reuniões de carácter regular. 

Deixamos aqui alguns apontamentos sobre o alinhamento do Relatório de Atividades: 

Começámos por fazer um enquadramento geral, em que se apresenta por um lado a 

realidade da orgânica do SICAD, caracterizando a envolvente interna e externa do 

SICAD, a Missão, a Visão e os valores do Serviço, bem como a tipificação dos serviços, 

e ainda os principais parceiros do SICAD. 

O capítulo seguinte foca-se na autoavaliação do SICAD e na apresentação dos 

resultados alcançados no Quadro de Avaliação e Responsabilização, especificando 

os objetivos definidos e o respetivo grau de execução. De seguida apresentam-se os 

recursos humanos e financeiros à data de 31.12.2014. 

Posteriormente apresenta-se uma análise do desempenho das Unidades orgânicas, no 

que refere à explanação qualitativa das atividades desenvolvidas, fazendo menção 

às atividades não previstas e à descrição quantitativa das atividades planeadas, 

organizadas por Objetivo Operacional. Antes da apresentação das grelhas, para 

cada Unidade Orgânica, faz-se a representação gráfica da respetiva avaliação dos 

resultados obtidos. Nos quadros que se referem à execução quantitativa das 

atividades, são referidos os Objetivos Estratégicos do Plano Estratégico 2013-2016 para 

os quais concorreram os Objetivos Operacionais e respetivos indicadores, cujo 

impacto é possível visualizar no seguinte quadro: 
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Impactos dos Objetivos Operacionais nos Objetivos Estratégicos 

  
Impacto muito 
forte nos OE 

          
Impacto forte 
nos OE     
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OOp1. Definir as linhas de orientação técnicas e 
normativas para a intervenção nos CAD 

 

OOp2. Desenvolver modelos e programas de intervenção 
adequados, de acordo com necessidades 
diagnosticadas, dirigidos a grupos e/ou contextos 
específicos  

 

OOp3. Promover a criação de uma rede de recursos de 
saúde, numa lógica de proximidade do cidadão e à 
comunidade, com vista à definição das respostas 
prestadas ao nível dos CAD 

 

OOp4. Implementar respostas integradas, no âmbito do 
PORI 

 

OOp5. Colaborar no desenvolvimento do SIM na recolha 
e tratamento de informação sobre o trabalho 
desenvolvido no âmbito dos CAD 

 

OOp6. Dinamizar a intervenção nos problemas 
(re)emergentes, no âmbito dos CAD  

 

OOp7. Desenvolver projetos em linhas de investigação 
tradicionais      

 

OOp8. Desenvolver projetos em novas linhas de 
investigação 

 

OOp9. Criar mecanismos e procedimentos com vista ao 
incremento da eficácia, eficiência e qualidade dos 
sistemas de informação dos serviços que integram a rede 
do Sistema Nacional de Informação e à sua adequação 
às necessidades nacionais e internacionais de informação 

 

OOp10. Implementar procedimentos potenciadores da 
articulação entre SH e de incentivo à partilha regular de 
informação e de conhecimento entre diferentes grupos 
de SH 

 

OOp11. Divulgar e disponibilizar informação  
OOp12. Criar e implementar uma estratégia de 
comunicação 

 

OOp13. Potenciar as novas tecnologias enquanto canais 
de partilha de informação, conhecimento e 
comunicação 

 

OOp14. Assegurar o cumprimento dos compromissos 
internacionais e a representação nacional em 
organizações multilaterais ou regionais e nas diversas 
instâncias da UE, bem como noutros fora de âmbito 
internacional 

 

OOp15. Promover relações de cooperação, de natureza 
bilateral ou multilateral, no âmbito das atribuições do 
SICAD 

 

OOp16. Planear, gerir e qualificar os recursos humanos  
OOp17. Planear e gerir os recursos financeiros, materiais e 
patrimoniais 

 

OOp18. Planear e gerir os recursos informáticos   

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
(OE) 
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OOp19. Coordenar e monitorizar a implementação do 
Plano Estratégico 2013-2015 

 

OOp20. Desenvolver competências nos profissionais 
intervenientes na área dos CAD 

 

OOp21. Coordenar e apoiar o funcionamento das CDT  
OOp22. Assegurar a elaboração, o acompanhamento e 
avaliação interna do Plano Nacional para a Redução dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020 e 
do Plano de Ação 2013-2015 

 

OOp23. Assegurar os procedimentos relativos às 
competências do SICAD no âmbito do mercado lícito de 
drogas 

 

 

As fichas de avaliação quantitativa das atividades contemplam também os resultados 

e a taxa de realização, com sinalização dos desvios, as fontes de verificação de cada 

indicador e ainda as entidades colaboradoras na sua execução (internas e/ou 

externas). O cálculo do grau de execução da meta obtém-se com o rácio resultante 

da fórmula que compreende os valores relativos à Meta, Valor Crítico e Resultado, 

sendo que os critérios utilizados para a sua classificação foram os seguintes: 

1. Meta superada: 

Resultado: Grau de realização superior ao planeado. 

A percentagem de superação não pode ultrapassar os 135%, pelo que se corrigiram 

as situações em que a superação era superior a este valor.  

2. Meta atingida: 

Resultado: Grau de realização igual ao planeado. 

Nos casos em que o resultado alcançado era igual à meta definida e ao valor crítico, 

e por isso, segundo a fórmula de cálculo pré-definida, estávamos na presença de uma 

superação, considerámos a meta atingida, tendo em conta a natureza dos 

indicadores em causa. 

3. Meta não atingida:  

Resultado: Grau de realização inferior ao planeado. 

Dentro desta categoria, foram encontradas fórmulas de cálculo para determinar o 

grau de execução das metas, nos indicadores em que, apesar de não se ter atingido 

a meta, foram desenvolvidas atividades.  

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
(OE) 
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Nos casos em que não se atingiu a(s) meta(s) a que o SICAD se propôs alcançar, em 

determinado(s) objetivo(s) ou se, inversamente, houve uma superação, que se 

considera, neste caso, justificar, são apresentadas as respetivas causas de forma 

sucinta, em espaço próprio no final de cada grelha de avaliação. 

Ainda no capítulo da Autoavaliação inclui-se informação relativa à apreciação por 

parte dos utilizadores, da quantidade e qualidade dos serviços prestados 

nomeadamente com os resultados obtidos na aplicação de questionários de 

satisfação relativamente ao serviço e aos serviços que presta, aos stakeholders internos 

e externos; ao desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do desempenho;  

à audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores na autoavaliação do 

serviço e por último à avaliação dos sistemas de controlo interno. 

De seguida faz-se uma breve análise aos recursos humanos afetos ao SICAD e CDT 

apurados em sede de Balanço Social. 

No capítulo “Avaliação Prospetiva” é feita a avaliação genérica dos resultados 

alcançados, acompanhada de uma análise crítica e prospetiva.  
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3. QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização

 

3.1. Resultados alcançados no âmbito do QUAR

 

Em 2014 foram apresentados

conforme previsto no Plano 

devido à sua maior pertinência e acuidade para 2014, 

(OOp). A aferição do alcance dos objetivos 

medida.  

Numa análise global, verifica

foram superados, oito totalmente atingidos.

16, cinco foram superados 

A avaliação final de desempenho do s

designadamente, da Eficácia, Ef

ponderada), tendo sido superada a execução global nos parâmetros

Qualidade, e totalmente alcançada no parâmetro Eficiência

base nas orientações do CCAS e nos termos no Art.º 18 da Lei n.º 66

Dezembro, os parâmetros e a Avaliação final do SICAD para 201

menção qualitativa de “Bom

alguns superados. 

QUAR 2014 – Resultados ponderados por parâmetros e Avaliação Final 

Eficácia

45,6%

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

II. Autoavaliação 

Quadro de Avaliação e Responsabilização

Resultados alcançados no âmbito do QUAR 

apresentados, em sede do QUAR, 18 Objetivos Estratégicos (OE), 

conforme previsto no Plano Estratégico 2013-2016, dos quais a Direção destac

devido à sua maior pertinência e acuidade para 2014, e 13 Objetivos Operacionais 

aferição do alcance dos objetivos foi feita através de 16

Numa análise global, verifica-se que dos 13 objetivos operacionais previstos, 

totalmente atingidos. Quanto aos indicadores de medida, dos 

 e 11 totalmente atingidos.  

avaliação final de desempenho do serviço quanto aos parâmetros de avaliação, 

designadamente, da Eficácia, Eficiência e Qualidade, foi de 112

ponderada), tendo sido superada a execução global nos parâmetros

talmente alcançada no parâmetro Eficiência. Neste sentido, e com 

base nas orientações do CCAS e nos termos no Art.º 18 da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de 

Dezembro, os parâmetros e a Avaliação final do SICAD para 2014

Bom”, pelo facto de todos os objetivos terem sido at

Resultados ponderados por parâmetros e Avaliação Final 

Realização 
Global

112%

Eficiência

10%

Qualidade

56,3%

as Dependências 

Quadro de Avaliação e Responsabilização 

18 Objetivos Estratégicos (OE), 

2016, dos quais a Direção destacou nove, 

bjetivos Operacionais 

 indicadores de 

objetivos operacionais previstos, cinco 

Quanto aos indicadores de medida, dos 

erviço quanto aos parâmetros de avaliação, 

12% (avaliação 

ponderada), tendo sido superada a execução global nos parâmetros Eficácia e 

ste sentido, e com 

B/2007, de 28 de 

4 inserem-se na 

de todos os objetivos terem sido atingidos e 

Resultados ponderados por parâmetros e Avaliação Final 

 

Qualidade

56,3%
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Numa análise detalhada por parâmetro, e como referido anteriormente, destaca-se 

que nos dois parâmetros Eficácia e Qualidade, a concretização foi superior ao 

previsto.  

 

Resultado ponderado por parâmetros 

 

  Eficácia Eficiência Qualidade 

Resultado dos objetivos 114,0% 100,0% 112,6% 

Ponderação associada 40% 10% 50% 

Resultado ponderado 43,1% 10,0% 56,3% 

Resultado Final 112% 

 

Como se pode observar no gráfico seguinte, o cumprimento dos objetivos 

relacionados com a Eficácia e com a Qualidade é francamente positivo, tendo sido 

atingidos todas as metas dos indicadores previstos, destacando-se a superação de 

cinco destes indicadores. Quanto ao parâmetro da Eficiência, o objetivo operacional 

foi totalmente alcançado com o respetivo indicador atingido.  

 

Avaliação Global do QUAR (por parâmetros, por objetivos operacionais e por indicadores) 

 

 

 

 

100% 100%

135%

100%

135%

100% 100% 100%

135%

100% 100% 100% 100% 100%

132%
135%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OOp.2
135%

OOp.3
100%

OOp.4
135%

OOp.5
100%

OOp.6
100%

OOp.7
118%

OOp.8
100%

OOp.9
100%

OOp.10
100%

OOp.11
117%

OOp.12
132%

OOp.13
135%

EFICÁCIA
(114,0%)

QUALIDADE

(112,6%)

OOp.1
100%

EFICIÊNCIA
(100,0%)

Taxa de 

realização 

por 

Taxa de 

realização por 

indicador

Taxa de 

realização 

por 

Objetivo 
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Nos termos do ponto III da Orientação Técnica do Conselho Coordenador de 

Avaliação dos Serviços (CCAS), para efeitos de apuramento da avaliação final do 

desempenho os Organismos devem demonstrar quais os objetivos considerados mais 

relevantes, ou seja, aqueles que, somando os pesos por ordem decrescente de 

contribuição para a avaliação final, perfaçam uma percentagem superior a 50%, 

resultante do apuramento de, pelo menos, metade dos objetivos, 

independentemente da sua natureza (eficácia, eficiência e qualidade). No quadro 

seguinte são apresentados, destacados, os objetivos mais relevantes de 2014. 

 

Objetivos mais relevantes em 2014 

Parâmetros 
e respetivo 
peso na 
avaliação 

final 

Objetivos Operacionais  

Peso dos 
Objetivos 

Operacionais 
no parâmetro 

Peso dos 
objetivos 

operacionais na 
avaliação final 
e identificação 
dos Objetivos 
mais Relevantes 

Peso total 
dos 

Objetivos 
mais 

Relevantes 

Taxa de 
execução 

dos 
Objetivos 
Relevantes 

Resultados 
ponderados 

dos 
Objetivos 
mais 

Relevantes 

E 
F 
I 
C 
Á 
C 
I 
A 
 

(40%) 

OOp1. Definir as linhas de orientação técnicas e 
normativas para a intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) 
(OE2a, OE4a, OE4b, OE12) R 

24% 10% 10% 100% 10% 

OOp2. Desenvolver modelos e programas de 
intervenção adequados, de acordo com 
necessidades diagnosticadas, dirigidos a grupos 
e/ou contextos específicos (OE2a, OE4a, OE4b) R 

22% 9% 9% 135% 12% 

OOp3. Promover a criação de uma rede de 
recursos de saúde, numa lógica de proximidade do 
cidadão e à comunidade, com vista à definição 
das respostas prestadas ao nível dos CAD (OE2a, 
OE4a, OE4b, OE5) 

18% 7%   100%   

OOp4. Implementação de respostas integradas, no 
âmbito do PORI e de outras Intervenções (OE2a, 
OE4a, OE4b) 

18% 7%   135%   

OOp5. Desenvolver competências nos profissionais 
intervenientes na área dos CAD (OE4a, OE4b) 

18% 7%   100%   

E 
F 
I 
C 
I 
Ê 
N 
C 
I 
A 

(10%) 

OO6. Colaborar no desenvolvimento do SIM na 
recolha e tratamento de informação sobre o 
trabalho desenvolvido no âmbito dos CAD  (OE2a) 
R 

100% 10% 10% 100% 10% 

Q 
U 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
 

(50%) 

OOp7. Desenvolvimento de projectos em novas 
linhas de investigação (OE1, OE7) R 

15% 8% 8% 118% 9% 

OOp8. Divulgação e disponibilização de 
informação (OE1) R 

16% 8% 8% 100% 8% 

OOp9. Criar e implementar uma estratégia de 
comunicação (OE1) 

12% 6%   100%   

OOp10. Potenciar as novas tecnologias enquanto 
canais de partilha de informação, conhecimento e 
comunicação (OE1) 

12% 6%   100%   

OOp11. Promover relações de cooperação, de 
natureza bilateral ou multilateral, no âmbito das 
atribuições do SICAD (OE3) R 

15% 8% 8% 100% 8% 

OOp12. Planear, gerir e qualificar os recursos 
humanos (OE14) R 

16% 8% 8% 132% 11% 

OOp13. Coordenar e apoiar o funcionamento das 
CDT  (OE4a, OE4b) 

14% 7%   133%   

                  
100% 61% 

  
68% 
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Dos 13 objetivos operacionais considerados em QUAR 2014, sete são os mais 

relevantes. O peso total dos objetivos mais revelantes, inicialmente determinado, foi de 

61%. Verifica-se que três objetivos operacionais foram superados (OOp. 2, 7 e 12) e 

quatro foram concretizados a 100% (OOp. 1, 6, 8 e 11). No cômputo geral verifica-se  

um elevado grau de concretização destes objetivos uma vez que o peso total de 

realização dos objetivos mais relevantes foi superior ao inicialmente previsto, 

correspondendo a 68% da taxa de realização global do QUAR 2014 (112%). Esta 

elevada taxa de realização deve-se à superação de três dos sete OOp. mais 

relevantes, permitindo um resultado superior ao inicialmente previsto (61%). 

Considerando o QUAR na sua globalidade, a concretização dos restantes OOp. 

correspondeu a 41% da execução global, pelo que o balanço da execução dos 

objetivos mais relevantes evidencia um resultado positivo.    

No quadro seguinte apresenta-se a relação entre os OOp. e os OE previstos no QUAR 

2014. 

 

Relação entre os Objetivos Operacionais e os Objetivos Estratégicos QUAR 2014  
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OOp1. Definir as linhas de 
orientação técnicas e 
normativas para a intervenção 
nos CAD     

  

            

OOp2. Desenvolver modelos e 
programas de intervenção 
adequados, de acordo com 
necessidades diagnosticadas, 
dirigidos a grupos e/ou 
contextos específicos     

  

            

OOp3. Promover a criação de 
uma rede de recursos de 
saúde, numa lógica de 
proximidade do cidadão e à 
comunidade, com vista à 
definição das respostas 
prestadas ao nível dos CAD     

  

            

OOp4. Implementar respostas 
integradas, no âmbito do PORI 

    

  

            

OOp5. Desenvolver 
competências nos profissionais 
intervenientes na área dos CAD 

                  

OOp6. Colaborar no 
desenvolvimento do SIM na 
recolha e tratamento de 
informação sobre o trabalho 
desenvolvido no âmbito dos 
CAD                   
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OOp7. Desenvolver projetos em 
novas linhas de investigação 

                  

OOp8. Divulgar e disponibilizar 
informação 

                  
OOp9. Criar e implementar 
uma estratégia de 
comunicação                   

OOp10. Potenciar as novas 
tecnologias enquanto canais 
de partilha de informação, 
conhecimento e comunicação 

                  

OOp11. Promover relações de 
cooperação, de natureza 
bilateral ou multilateral, no 
âmbito das atribuições do 
SICAD 

                  

OOp12. Planear, gerir e 
qualificar os recursos humanos 

    

  

            

OOp13. Coordenar e apoiar o 
funcionamento das CDT 
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Nos gráficos seguintes apresenta-se a distribuição dos objetivos operacionais e dos 

indicadores, por parâmetro: 

  

 

 

 

 

 

Como se pode verificar, em 2014 

destacou-se o parâmetro da 

qualidade, numa lógica de 

continuidade do trabalho desenvolvido 

anteriormente, procurando-se garantir 

e melhorar o nível de capacidade de 

resposta do serviço. 

 

De seguida apresenta-se o quadro QUAR e a respetiva informação qualitativa sobre os 

objetivos. 

 

 

  

5

1

7

N.º de objetivos por parâmetro (n=13)

Eficácia

Eficiência

Qualidade

6

1

9

N.º de indicadores QUAR por parâmetro (n=16)

Eficácia

Eficiência

Qualidade

40%

10%

50%

Ponderações QUAR por parâmetro

Eficácia

Eficiência

Qualidade
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ANO: 2014 

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

O SICAD tem como missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos, a 

     

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

OE 1. Fomentar a partilha e a transmissão da informação e do conhecimento

OE 2.Potenciar a cooperação e convergência dos 
OE 2a. Garantir a articulação e cooperação entre os 

OE 3. Apoiar a Estrutura de Coordenação Nacional e assegurar as relações internacionais

OE 4a. Promover a qualidade e a eficácia das intervenções
OE 4b. Promover a eficiência das intervenções 

OE 5.Implementar a rede de referenciação/articulação

OE 6.Promover a harmonização das intervenções 

OE 7. Promover a implementação de medidas e intervenções para os problemas (re) emergentes

OE 8.Otimizar os recursos e reforçar a sustentabilidade financeira 

OE 9.Garantir a qualidade dos dados e a eficiência do processamento e interpretação da informação

OE 10.Desenvolver linhas de investigação prioritárias

OE 11.Estabelecer circuitos e procedimentos de articulação e comunicação 

OE 12. Emanar normas, orientações e outros instrumentos de intervenção

OE 13. Promover o planeamento, monitorização e avaliação das medidas e intervenções

OE 14. Formar recursos humanos 

OE 15. Melhorar as competências de comunicação e de articulação 

OE 16. Alinhar colaboradores para a visão do SICAD

OBJECTIVOS OPERACIONAIS 

EFICÁCIA        

OOp1. Definir as linhas de orientação técnicas e normativas para a intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) (OE2a, OE4a, OE4b, OE12) 

INDICADORES 09 10 11 12 

1. Desenvolvimento do 
documento sobre 
normas e orientações 
técnicas produzidas, 
específicas no âmbito 
da RRMD nos 
comportamentos 
aditivos (em meses) 

- - - - 

2. Produção de 
documento sobre 
normas e orientações 
técnicas em Unidades 
de Desabituação (em 
meses) 

- - - - 

 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

    

 

 

 

 

     

       

Ministério da Saúde 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências

  
O SICAD tem como missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos, a 

das dependências.  

       

OE 1. Fomentar a partilha e a transmissão da informação e do conhecimento 

OE 2.Potenciar a cooperação e convergência dos Stakeholders  
OE 2a. Garantir a articulação e cooperação entre os stakeholders estratégicos no âmbito da saúde 

OE 3. Apoiar a Estrutura de Coordenação Nacional e assegurar as relações internacionais 

a. Promover a qualidade e a eficácia das intervenções 

5.Implementar a rede de referenciação/articulação 

OE 6.Promover a harmonização das intervenções  

OE 7. Promover a implementação de medidas e intervenções para os problemas (re) emergentes 

OE 8.Otimizar os recursos e reforçar a sustentabilidade financeira        

OE 9.Garantir a qualidade dos dados e a eficiência do processamento e interpretação da informação 

OE 10.Desenvolver linhas de investigação prioritárias 

OE 11.Estabelecer circuitos e procedimentos de articulação e comunicação  

OE 12. Emanar normas, orientações e outros instrumentos de intervenção 

OE 13. Promover o planeamento, monitorização e avaliação das medidas e intervenções 

OE 15. Melhorar as competências de comunicação e de articulação          

OE 16. Alinhar colaboradores para a visão do SICAD         

                 

OOp1. Definir as linhas de orientação técnicas e normativas para a intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) (OE2a, OE4a, OE4b, OE12) R 

      

13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado

- 10 2 7 50% Dez 12 

- 10 1 8 50% Dez 11 

as Dependências 

   

  

   

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

O SICAD tem como missão promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos, a diminuição 

   

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

    

    

    

    

      

      

   40,0 

 Peso:  24,0 

Resultado 
Taxa de 

Realização 
Classificação 

 100% Atingiu 

 100% Atingiu 
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OOp2. Desenvolver modelos e programas de intervenção adequados, de acordo com necessidades 
diagnosticadas, dirigidos a grupos e/ou contextos específicos (OE2a, OE4a, OE4b) R 

  Peso:  22,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

3. Renovação e 
dinamização dos 
compromissos no 
âmbito dos Problemas 
Ligados ao Álcool (PLA) 
(em meses) 

- - - - - 12 0 11 100% Dez 5 135% Superou 

OOp3. Promover a criação de uma rede de recursos de saúde, numa lógica de proximidade ao cidadão e à 
comunidade, com vista à definição das respostas prestadas ao nível dos CAD (OE2a, OE4a, OE4b, OE5) 

Peso:  18,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

4. Produção de 
Resumos 
Executivos/Relatório 
Anual da Rede de 
Referenciação/Articula
ção (n.º) 

- - - - - 1 0 3 100% Dez 1 100% Atingiu 

OOp4. Implementação de respostas integradas, no âmbito do PORI e 
de outras Intervenções (OE2a, OE4a, OE4b) 

            Peso:  18,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

5. Projetos financiados 
e acompanhados ao 
abrigo do Programa 
Operacional de 
Respostas Integradas 
(PORI) (nº) 

- - - - 36 50 7 58 100% Dez 77 135% Superou 

OOp5. Desenvolver competências nos profissionais 
intervenientes na área dos CAD (OE4a, OE4b) 

              Peso:  18,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

6. Aumento da oferta 
formativa (nº de cursos) 

- - - - 3 6 2 9 100% Dez 8 100% Atingiu 

 

 

EFICIÊNCIA                         10,0 

OOp6. Colaborar no desenvolvimento do SIM na recolha e tratamento de informação 
sobre o trabalho desenvolvido no âmbito dos CAD (OE2a) R 

        Peso:  100,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

7. Produção de 
documentos de 
adaptação do SIM, 
visando a sua 
adequação à recolha 
e monitorização de 
indicadores no âmbito 
das intervenções 
nacionais e 
internacionais em CAD, 
das Normas de 
Orientação Clínica, das 
Novas substâncias 
Psicoativas e dos 
Fenómenos Emergentes 
(nº) 

- - - - - 4 3 8 100% Dez 4 100% Atingiu 
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QUALIDADE                         50,0 

OOp7. Desenvolvimento de projetos em novas 
linhas de investigação (OE1, OE7) R 

                Peso:  15,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

8. Sinopse dos 
resultados do estudo 
relativo ao consumo de 
álcool na gravidez 

- - - - - 1 0 1 50% Dez 1 100% Atingiu 

9. ALICE-RAP: Relatórios 
dos projetos “Counting 
Addictions" e “Costing 
Addictions” (nº) 

- - - - - 2 0 2 50% Dez 3 135% Superou 

OOp8. Divulgação e 
disponibilização de informação 
(OE1) R 

                    Peso:  16,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

10. Conclusão do 
Relatório Anual sobre a 
Situação do País em 
matéria de Drogas e 
Toxicodependências – 
2013 (em meses) 

- - - - 12 11 0 11 50% Dez 11 100% Atingiu 

11. Conclusão do 
Relatório Anual sobre a 
Situação do País em 
matéria de Álcool – 
2013 (em meses) 

- - - - - 12 0 12 50% Dez 12 100% Atingiu 

OOp9. Criar e implementar uma estratégia 
de comunicação (OE1) 

                  Peso:  12,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

12. Definição de uma 
estratégia de 
comunicação externa 
no âmbito do Plano de 
Comunicação 
Integrada (em meses) 

- - - - - 7 1 5 100% Dez 8 100% Atingiu 

OOp10. Potenciar as novas tecnologias enquanto canais de partilha de 
informação, conhecimento e comunicação (OE1) 

          Peso:  12,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

13. Consolidação do 
site SICAD (migração 
dos conteúdos do site 
IDT e inserção de novos 
conteúdos) (em meses) 
 

- - - - - 6 1 4 100% Dez 5 100% Atingiu 
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OOp11. Promover relações de cooperação, de natureza bilateral ou 
multilateral, no âmbito das atribuições do SICAD (OE3) R 

          Peso:  15,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

14. Assegurar a 
implementação  do 
workpackage 
Coordenação (WP1) da 
Joint Action  to support 
Member States in taking 
forward work on 
common priorities in 
line with the EU alcohol 
strategy - RARHA (nº de 
reuniões) 

- - - - - 5 1 7 100% Dez 5 100% Atingiu 

OOp12. Planear, gerir e qualificar os 
recursos humanos (OE14) R 

                  Peso:  16,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

15. Proporção 
acumulada de 
trabalhadores que 
frequentaram pelo 
menos uma ação de 
formação (%)) 

- - 68% 88% 
100
% 

75% 10% 86% 100% Dez 89% 132% Superou 

OOp13. Coordenar e apoiar o 
funcionamento das CDT (OE4a, OE4b) 

                  Peso:  14,0 

INDICADORES 09 10 11 12 13 
Meta 
2014 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

16. Implementar o 
modelo da dissuasão, 
com orientação 
técnica produzida, nas 
CDT (nº de CDT) 

- - - - 4 8 1 10 100% Dez 18 135% Superou 
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3.2. Notas explicativas sobre cada objetivo operacional e 

justificação de desvios verificados no âmbito do QUAR 

 

PARÂMETRO EFICÁCIA 

Objetivo Operacional 1. 

Definir as linhas de orientação técnicas e normativas para a intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) (OE2a, OE4a, OE4b, OE12) R  

O propósito deste objetivo pretende com a promoção da qualidade, da eficiência e 

da eficácia das intervenções, por via da normalização e harmonização das respostas 

aos cidadãos. Sistematizar e harmonizar um conjunto de orientações comuns, que 

guiem e sustentem as intervenções desenvolvidas, garante ao universo dos cidadãos 

idênticas possibilidades ao nível das respostas disponibilizadas. Simultaneamente a 

existência de bases comuns de intervenção facilita a monitorização e avaliação, num 

processo de melhoria contínua. 

Neste sentido foram elaborados documentos orientadores, um sobre normas e 

orientações técnicas específicas no âmbito da RRMD e outro sobre normas e 

orientações técnicas em Unidades de Desabituação. 

A meta do indicador 1, Desenvolvimento do documento sobre normas e orientações 

técnicas produzidas, específicas no âmbito da RRMD nos comportamentos aditivos 

(em meses) foi atingida em dezembro (mês 12), dentro do intervalo de tolerância.  

A meta do indicador 2, Produção de documento sobre normas e orientações técnicas 

em Unidades de Desabituação (em meses) foi atingida em novembro (mês 11), dentro 

do intervalo de tolerância. 

 

Objetivo operacional 2. 

Desenvolver modelos e programas de intervenção adequados, de acordo com 

necessidades diagnosticadas, dirigidos a grupos e/ou contextos específicos (OE2a, 

OE4a, OE4b) R 

Pretendeu-se com este objetivo apostar na continuidade do Fórum Nacional Álcool e 

Saúde, incentivando a que todos os parceiros se comprometessem a desenvolver 

projetos e ações tendentes à resolução dos problemas ligados ao consumo nocivo de 

álcool.  

A meta do indicador 3, Renovação e dinamização dos compromissos no âmbito dos 

Problemas Ligados ao Álcool (PLA) (em meses) foi superada. A meta traçada para 

esta atividade foi definida em meses apontando para dezembro a renovação dos 

compromissos assumidos no âmbito do FNAS. A superação justifica-se pelo facto da 

aprovação dos compromissos em 2014 ter ocorrido no decurso da reunião do Fórum 
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que teve lugar em Maio, antecipando em muito a meta definida. Igualmente o 

número de compromissos renovados (75 compromissos em 2014) que superou 

largamente o número de compromissos assumidos no decurso de anos anteriores (47 

compromissos entre 2010 e 2012).   

 

Objetivo operacional 3. 

Promover a criação de uma rede de recursos de saúde, numa lógica de proximidade 

ao cidadão e à comunidade, com vista à definição das respostas prestadas ao nível 

dos CAD (OE2a, OE4a, OE4b, OE5) 

Com este objetivo pretendeu-se dar início à implementação da Rede de 

Referenciação/Articulação no âmbito dos Comportamentos Aditivos e das 

Dependências, por via da coordenação e participação em iniciativas de 

acompanhamento deste processo, em articulação com a DGS, a ACSS, o SPMS, e as 

ARS, bem como a avaliação da sua evolução.  

A meta do indicador 4, Produção de Resumos Executivos/Relatório Anual da Rede de 

Referenciação/Articulação (em n.º) foi atingida. 

 

Objetivo operacional 4. 

Implementação de respostas integradas, no âmbito do PORI e de outras Intervenções 

(OE2a, OE4a, OE4b) 

Neste âmbito estava previsto para 2014 o acompanhamento e monitorização dos 

projetos em execução, inseridos nos Programas de Respostas Integradas e decorrentes 

dos procedimentos concursais realizados em 2013 e a abertura de procedimentos 

concursais para o financiamento de projetos que constituam ou integrem os 

Programas de Respostas Integradas dos territórios identificados como prioritários, pelas 

Administrações Regionais de Saúde, I.P.  

A meta do indicador 5, Projetos financiados e acompanhados ao abrigo do Programa 

Operacional de Respostas Integradas (PORI) (em nº) foi superada. A superação do 

número de projetos previstos acompanhar no âmbito do PORI deveu-se à necessidade 

de se prorrogarem as intervenções a decorrer no âmbito da RRMD, junto de 

populações com necessidades específicas e em territórios de elevada problemática, 

até à conclusão dos procedimentos concursais previstos que iniciaram no segundo 

semestre de 2014. 

 

Objetivo operacional 5. 

Desenvolver competências nos profissionais intervenientes na área dos CAD (OE4a, 

OE4b) 
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Pretendeu-se colocar ao serviço dos parceiros e dos profissionais com 

responsabilidades nestas matérias, uma oferta formativa diversificada, tendo em vista 

a melhoraria continua dos níveis de eficácia das intervenções. Pretendeu-se assim, 

melhorar a informação, o conhecimento e assegurar o desenvolvimento de 

competências técnicas que permitissem aumentar a qualificação e especialização 

dos profissionais, das respostas e serviços disponíveis. 

A meta do indicador 6, Aumento da oferta formativa (nº de cursos) foi atingida. 

 

Objetivo operacional 6. 

Colaborar no desenvolvimento do SIM na recolha e tratamento de informação sobre o 

trabalho desenvolvido no âmbito dos CAD (OE2a) R 

Com este objetivo pretendeu-se promover a adaptação do SIM (Sistema de 

Informação Multidisciplinar), no sentido de o adequar à captura de informação e 

monitorização de indicadores no âmbito das intervenções em CAD, no que respeita às 

novas substâncias psicoativas, às adições sem substância, aos fenómenos 

(re)emergentes, bem como à avaliação da implementação de normas e linhas de 

orientação técnica. 

A meta do indicador 7, Produção de documentos de adaptação do SIM, visando a sua 

adequação à recolha e monitorização de indicadores no âmbito das intervenções 

nacionais e internacionais em CAD, das Normas de Orientação Clínica, das Novas 

substâncias Psicoativas e dos Fenómenos Emergentes (nº) foi atingida. 

 

PARÂMETRO EFICIÊNCIA 

 

Objetivo operacional 7. 

Desenvolvimento de projetos em novas linhas de investigação (OE1, OE7) R  

As novas linhas de investigação inscrevem-se numa lógica de identificação e análise 

de fenómenos específicos, seja no que diz respeito à população-alvo, ao tipo de 

comportamento aditivo ou dependência, aos padrões de utilização de substâncias ou 

aos contextos em que estes sucedem, à realização de diagnósticos de necessidades e 

avaliação de intervenções, bem como numa perspetiva de participação em projetos 

inovadores a nível europeu que contribuirão para a avaliação das políticas. 

O desenvolvimento do estudo O Consumo de Álcool na Gravidez, em parceria com a 

ARSLVT, tem como objetivo a caraterização do consumo de bebidas alcoólicas na 

gravidez e a identificação de fatores associados, com vista a basear a definição de 

recomendações neste domínio e prevenir a ocorrência de anomalias, como são 

exemplo as que se enquadram no espetro da Síndrome Alcoólica Fetal.  
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No âmbito do Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe - Reframing Addictions 

Project/ALICE-RAP, assegurou-se a participação portuguesa a nível de 2 projetos: o 

Costing Addictions e o Counting Addictions. Na área da avaliação das políticas, o 

Costing Addictions tem por objetivo a análise dos custos sociais e de saúde associados 

aos consumos de álcool, tabaco e drogas e à prática de jogo, na Polónia, Catalunha 

e Portugal. 

A meta do indicador 8, Sinopse dos resultados do estudo relativo ao consumo de 

álcool na gravidez (nº) foi atingida. 

A meta do indicador 9, ALICE-RAP: Relatórios dos projetos “Counting Addictions" e 

“Costing Addictions” (nº) foi superada. Esta superação ficou a dever-se à elaboração 

de 3 relatórios em vez dos 2 inicialmente previstos, em virtude de se ter avaliado que a 

oportunidade do tema no contexto europeu justificava a realização de um relatório 

autónomo sobre o jogo 

 

PARÂMETRO QUALIDADE 

 

Objetivo operacional 8. 

Divulgação e disponibilização de informação (OE1) R  

Os relatórios anuais sobre a situação do país permitem a sistematização e 

problematização dos dados recolhidos a partir de múltiplas fontes (sistemas de 

informação de rotina dos serviços que intervêm nestes domínios e de diversos estudos 

realizados), e inscrevem-se na perspetiva da coordenação nacional das políticas 

nestes domínios, proporcionando um retrato holístico e exaustivo da situação e da 

evolução do fenómeno em Portugal, cada vez mais fiável e comparável nos contextos 

nacional e internacional, configurando um elemento imprescindível para o 

desenvolvimento das políticas e sua avaliação. 

A meta do indicador 10, Conclusão do Relatório Anual sobre a Situação do País em 

matéria de Drogas e Toxicodependências – 2013 (em meses) foi atingida. 

A meta do indicador 11, Conclusão do Relatório Anual sobre a Situação do País em 

matéria de Álcool – 2013 (em meses) foi atingida. 

 

Objetivo Operacional 9. 

Criar e implementar uma estratégia de comunicação (OE1) 

Manter o tema dos comportamentos aditivos e das dependências na esfera pública, é 

garantir um espaço de discussão onde se debatem questões, que interessam à 

comunidade e aos seus membros e, ao mesmo tempo, de uma forma transparente e 

tecnicamente válida, garantir a mediação entre estes e o Estado, numa área por si só 
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reconhecida como fundamental nas sociedades modernas. Neste sentido e dando 

continuidade ao trabalho que já vinha sendo realizado nesta área, em 2014 elaborou-

se o anexo II ao Plano de Comunicação Integrada que diz respeito aos aspetos da 

Comunicação Externa do SICAD. 

A meta do indicador 12, Definição de uma estratégia de comunicação externa no 

âmbito do Plano de Comunicação Integrada (em meses) foi atingida. 

 

Objetivo Operacional 10. 

Potenciar as novas tecnologias enquanto canais de partilha de informação, 

conhecimento e comunicação (OE1)  

O acesso à informação em tempo real e a disseminação do conhecimento 

representam, hoje, fatores incontornáveis nas sociedades modernas. Nesse sentido o 

SICAD, ciente da sua responsabilidade e do seu papel no que respeita à partilha de 

informação e conhecimento na área de intervenção nos comportamentos aditivos e 

nas dependências, procurou desenvolver uma política de incremento da utilização de 

novas tecnologias nesta área. 

A meta do indicador 13, Consolidação do site SICAD (migração dos conteúdos do site 

IDT e inserção de novos conteúdos (em meses) foi atingida. 

 

Objetivo Operacional 11. 

Promover relações de cooperação, de natureza bilateral ou multilateral, no âmbito das 

atribuições do SICAD (OE3) R  

Em matéria específica de política de álcool, em 1 de janeiro de 2014 iniciou-se a 

vigência da Ação Comum RARHA – Reducing Alcohol Related Harm, com o objetivo 

de apoiar os Estados Membros na minimização dos efeitos nocivos do álcool. Portugal 

foi incentivado pelos demais Estados Membros representados no CNAPA[1] a assumir o 

papel de parceiro principal nesta Ação Comum, tendo, por isso, liderado a 

apresentação da proposta e a coordenação da execução. 

A meta do indicador 14, Assegurar a implementação  do workpackage Coordenação 

(WP1) da Joint Action  to support Member States in taking forward work on common 

priorities in line with the EU alcohol strategy - RARHA (nº de reuniões) foi atingida. 

 

 

 

                                                      
[1]

 Comité de Política Nacional e Ação sobre o Álcool no qual estão representados todos os Estados 
Membros da UE. Este Comité tem por objetivo coordenar as políticas desenvolvidas para reduzir os efeitos 
nocivos do álcool a nível nacional e local, com base nas boas práticas identificadas na Estratégia da UE 
para apoiar os Estados membros na minimização dos efeitos nocivos do álcool; 
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Objetivo Operacional 12. 

Planear, gerir e qualificar os recursos humanos (OE14) R 

Configura uma prioridade para o SICAD a qualificação profissional através da 

formação, enquanto investimento no desenvolvimento dos profissionais, dotando-os 

de competências e conhecimento para melhorarem continuamente o desempenho. 

A meta do indicador 15, Proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram 

pelo menos uma ação de formação (%) foi superada. Considerando as ações de 

formação constantes do Plano de Formação de 2014 verificou-se um maior número de 

profissionais a frequentar formação. 

 

Objetivo Operacional 13. 

Coordenar e apoiar o funcionamento das CDT (OE4a, OE4b) 

No âmbito deste objetivo deu-se continuidade à implementação do Modelo de 

Intervenção em Dissuasão contemplado nas LOID. A harmonização de práticas e 

procedimentos nas CDT, configura uma prioridade na construção de uma identidade 

comum que preste um serviço idêntico aos cidadãos que a ele acedem, com 

qualidade, consistência e reconhecimento do ponto de vista técnico. 

Independentemente das diferenças que caracterizam cada CDT, cada local, cada 

indiciado, importa assegurar a equidade na resposta e eficácia na intervenção 

baseada nas necessidades biopsicossociais do cidadão com processo de 

contraordenação, numa perspetiva de promoção da saúde e de bem-estar social.  

A meta do indicador 16, Implementar o modelo da dissuasão, com orientação técnica 

produzida, nas CDT (nº de CDT) foi superada. Em 2014, dezasseis em dezoito CDT 

incorporaram o modelo de intervenção em dissuasão na prática diária das suas 

funções e na abordagem aos indiciados, desenvolvendo dinâmicas de diagnóstico, 

motivação e encaminhamento dos consumidores/dependentes de substâncias 

psicoativas, superando amplamente as metas definidas. 
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3.3. Recursos humanos e financeiros 

 

Em matéria de recursos utilizados, humanos e financeiros, estes serão analisados com 

mais pormenor no ponto 5. do capítulo II.  

Importa, no entanto, salientar que em 31.12.2014 o SICAD e as 18 Comissões para a 

Dissuasão da Toxicodependência (CDT) contavam com 171 trabalhadores, sendo que 

86 pertencem ao SICAD e 85 às CDT.  

Durante o corrente ano houve um decréscimo de 10 efetivos face ao planeado, pelos 

motivos de saída por aposentação, comissão de serviço e mobilidade para outros 

serviços.  

 

RECURSOS HUMANOS - 2014 
        

DESIGNAÇÃO   
EFETIVOS € 
PLANEADOS 
31-12-2014 

PONTUAÇÃO 
RH 

PLANEADOS 

EFETIVOS 

REALIZADOS 

RH 

REALIZADOS 
DESVIO 

DESVIO 

EM % 

Dirigentes - Direção Superior 
 

2 20 40 2 40 0 0% 

Dirigentes - Direção Intermédia (1ª 
e 2ª) e Chefes de Equipa 

9 16 144 9 144 0 0% 

Médicos 1 12 12 1 12 0 0% 

Técnicos Superiores (inclui 
Especialistas de Informática) 

73 12 876 73 876 0 0% 

Técnicos Superiores de Saúde 3 12 36 3 36 0 0% 

Coordenadores Técnicos (inclui 
Chefes de Secção) 

2 10 20 2 20 0 0% 

Informáticos 6 10 60 6 60 0 0% 

Assistentes Técnicos  45 8 360 40 320 -40 -11% 

Assistentes Operacionais 4 5 20 2 10 -10 -50% 

Outros, especifique        

 
Membros das CDT 35 16 560 32 512 -48 -9% 

 
Encarregados Pessoal Auxiliar - 
carreira subsistente 

1 5 5 1 1 0 0% 

Totais 31-12-2014 
 

181 
 

2133 171 2035 -98 -5% 

    

 

Efetivos no Organismo   31-12-2008 31-12-2009 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 

 
Organismo 

 
IDT IDT IDT IDT SICAD SICAD SICAD 

 
Nº de efetivos a exercer funções 

 
1810 1821 1760 1608 216 181 171 
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No âmbito da elaboração do Orçamento para o ano 2014, o SICAD, efetuou uma 

previsão no montante de 16.910.150,00€, o qual foi aprovado pela tutela. Após 

efetuada a Reserva de 929.990€ e de um reforço de 90.814€ no âmbito das Rescisões 

por Mutuo Acordo, valor disponível ficou em 16.070.974€. 

Este orçamento sofreu uma ligeira alteração durante a sua execução, 

nomeadamente, pelos reforços de 409.269€ para cumprimento ao Acórdão do 

Tribunal Constitucional n.º 413/2014 e de 68.998€ por via das Rescisões, ficando no 

montante final de 16.549.241,00€. 

O valor executado foi de 12.546.669,00€, apresentando-se uma justificação sucinta de 

alguns desvios, que ficam a dever-se a vários fatores;  

1. Relativamente às despesas com pessoal, o reforço efetuado para 

cumprimento do referido Acórdão foi superior à necessidade; 

2.  Nas aquisições de bens e serviços verificou-se a existência de atrasos nas 

respostas aos pedidos de autorização efetuados ao Ministério das Finanças, 

impedindo a execução de várias aquisições de serviços. 

3. A não execução plena da rubrica orçamental relativa a Projetos no valor de 

1.059.416,00€, deveu-se à existência de alguns constrangimentos, 

nomeadamente, à tramitação e articulação que envolvem várias Entidades 

exteriores ao SICAD, nomeadamente as DICAD das ARS,I.P., e aos pedidos de 

autorização para a assunção de compromissos plurianuais, nos termos da Lei 

nº8/2012, de 21 de Fevereiro, bem como a autorização de portaria de 

extensão de encargos, que são processos por vezes morosos. 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS - 2014 (Euros) 
    

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

Planeado 
ORÇAMENTO EXECUTADOS DESVIO 

Orçamento de Funcionamento             9.700.184,00 €        10.028.216,00 €     7.132.730,00 €  - 2.895.486,00 €  

      Despesas com Pessoal             5.163.401,00 €          5.642.753,00 €      5.336.397,00 €  - 306.356,00 €  

      Aquisições de Bens e Serviços             4.536.783,00 €          4.385.463,00 €      1.796.333,00 €  - 2.589.130,00 €  

      Outras Despesas Correntes                  33.290,00 €             183.525,00 €         135.885,00 €  - 47.670,00 €  

      Transferências Correntes-Projetos (*)             6.337.500,00 €          6.337.500,00 €      5.278.084,00 €  - 1.059.416,00 €  

PIDDAC                                 -   €                             -   €                         -   €                               -   €  

TOTAL (OF+PIDDAC)           16.070.974,00 €       16.549.241,00 €    12.546.669,00 €        -4.002.572,00 €  
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4. Atividades desenvolvidas, previstas e não previstas no 

Plano de Atividades  

4.1. Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI) 

4.1.1. Atribuições da DPI (Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT) e 

Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) 

 

À Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT) é atribuído o exercício das competências 

designadas nas alíneas a), b), c), d), e), f),h), i) e j) do artigo 2.º da Portaria do SICAD: 

a) Desenvolver as metodologias, requisitos e normas de atuação, de modo a 

garantir a qualidade da intervenção terapêutica, participando no planeamento, 

na monitorização e na avaliação dos programas de reinserção social e de 

tratamento do consumo de substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e 

das dependências; 

b) Participar no planeamento e no desenvolvimento da intervenção no âmbito dos 

comportamentos aditivos e das dependências, em articulação com as ARS, IP, 

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; 

c) Desenvolver atividades de promoção do planeamento e coordenação, 

orientados para a definição das políticas no âmbito das intervenções da reinserção 

social e do tratamento dos comportamentos aditivos e das dependências, nos 

diferentes contextos; 

d) Realizar estudos diagnóstico de identificação das necessidades de intervenção, 

de âmbito nacional, estabelecendo as prioridades e o tipo de intervenção nas 

áreas do tratamento e da reinserção e desenvolver metodologias e instrumentos 

facilitadores da planificação; 

e) Apoiar a coordenação das atividades realizadas pelas entidades responsáveis 

pela operacionalização das políticas de intervenção, ao nível da reinserção social 

e do tratamento; 

f) Definir as linhas de orientação técnica e normativa, para a intervenção no 

tratamento, reinserção e redução de riscos e minimização de danos, baseadas na 

evidência científica; 
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g) Definir os requisitos para o licenciamento de unidades privadas prestadoras de 

cuidados de saúde na área das dependências e comportamentos aditivos; 

h) Definir as componentes e procedimentos técnicos das Comissões para a 

Dissuasão da Toxicodependência, no domínio dos consumos de substâncias 

psicoativas, das dependências e dos comportamentos aditivos; 

i) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 

gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 

grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências.  

 

À Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) é atribuído o exercício das 

competências designadas nas alíneas a), c), d), e), f), e h), do artigo 2.º da Portaria do 

SICAD: 

a) Definir práticas, normas e requisitos a satisfazer, para garantir a qualidade da 

intervenção comunitária, de forma a permitir o planeamento e a avaliação dos 

programas de prevenção, de redução de riscos e minimização de danos, do 

consumo de substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e das 

dependências; 

b) Desenvolver metodologias de planeamento e coordenação, que visem a 

definição das políticas para as intervenções preventivas e de redução de riscos e 

minimização de danos, no âmbito dos comportamentos aditivos e das 

dependências; 

c) Apoiar a coordenação das atividades realizadas pelas entidades responsáveis 

pela operacionalização das políticas preventivas e de intervenção, ao nível da 

prevenção e redução de riscos e minimização de danos, nos diferentes contextos; 

d) Definir as linhas de orientação técnicas e normativa para a intervenção em 

prevenção, baseadas na evidência científica; 

e) Elaborar estudos diagnóstico de identificação das necessidades de intervenção, 

de âmbito nacional, estabelecendo as prioridades e o tipo de intervenção nas 

áreas da prevenção e redução de riscos e minimização de danos e desenvolver 

metodologias e instrumentos de apoio à planificação; 

f) Assegurar um serviço de apoio individualizado, anónimo, gratuito e confidencial, 

de informação, aconselhamento, orientação e encaminhamento na área dos 

comportamentos aditivos e dependências, nomeadamente por via telefónica e ou 

outras tecnologias de comunicação. 
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g) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 

gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 

grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências. 

4.1.2. Análise qualitativa e quantitativa das atividades desenvolvidas 

 

Objetivo Operacional 1. Definir as linhas de orientação técnicas e normativas para a 

intervenção nos CAD 

 

Tendo as abordagens em CAD assumido um espaço e relevância específica, a DPI no 

âmbito das suas atribuições, em 2014 entendeu desenvolver para as diferentes áreas 

de intervenção normas e orientações técnicas, enquanto  instrumentos operacionais 

para os profissionais que intervêm nas mesmas.  

Neste enquadramento, foi entendido como fundamental que as referidas normas e 

orientações técnicas para a intervenção em CAD fossem construídas num trabalho 

articulado com stakeholders estratégicos, destacando-se as ARS,I.P., como forma de 

garantir a eficácia, a qualidade das intervenções bem como a sustentabilidade dos 

ganhos em saúde.  

 

Prevenção 

No âmbito da produção, em 2013, do documento Linhas Gerais de Orientação à 

Intervenção Preventiva nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, na 

sequência do qual foi sentida a necessidade de sistematizar um conjunto de 

estratégias para operacionalizar a intervenção, foi criado o documento Estratégias de 

Suporte à Intervenção Preventiva nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. 

Esta necessidade baseou-se na constatação de que era fundamental fomentar a 

consistência e coerência das intervenções preventivas; aumentar a qualidade das 

intervenções a partir de um referencial comum que harmonizasse conceitos e práticas 

e promovesse a concentração e acessibilidade da informação e documentação 

existente, nomeadamente em termos de instrumentos e metodologias, contribuindo 

deste modo para a consolidação da rede nacional de intervenção em prevenção. 

Nesse sentido, foi constituído pela DPIC, um Grupo de Trabalho com técnicos em 

representação de cada Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (DICAD), das Administrações Regionais de Saúde (ARS). Foi 

consensualizado que o documento devia assumir um formato digital, o que implicará 

a construção de uma plataforma online, que se pretende dinâmica e de livre acesso 
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aos profissionais, passível de permanente atualização. A operacionalização da 

construção da plataforma está prevista para 2015.  

Para a elaboração das Linhas Orientadoras para a Implementação do Programa Eu e 

os Outros, seguiu-se a mesma metodologia do documento anterior, tendo como 

objetivo fornecer diretrizes para a implementação do Programa Eu e os Outros, ao 

nível dos seus circuitos e procedimentos de implementação, gestão de materiais de 

suporte e avaliação do mesmo. Estas Linhas Orientadoras focam ainda os 

procedimentos para a produção de documentos científicos, como estudos, artigos, 

comunicações e definem os circuitos de comunicação 

Em 2014 procedeu-se, também à elaboração das Linhas Orientadoras para a 

Implementação de uma Intervenção no contexto das Forças Armadas, no âmbito do 

Dia da Defesa Nacional (DDN). Dando-se continuidade à atividade iniciada em 2013, 

o Grupo de Trabalho, anteriormente constituído pela DPIC e representantes das ARS, 

I.P. do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, entendeu pela necessidade da inclusão 

de representantes das ARS,I.P., do Alentejo e do Algarve e pelo suporte adicional da 

EMPECO. Foi, também, realizada uma articulação com a Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. O documento pretende definir a linha de ação estratégica e 

metodológica para a abordagem dos CAD a integrar num Programa do DNN. 

Posteriormente foi difundido pelas ARS,I.P.  

 

Redução de Riscos e Minimização de Danos  

O desenvolvimento de normas e orientações técnicas na área da Redução de Riscos 

e Minimização de Danos (RRMD) constituiu uma mais-valia, quer para as instituições e 

profissionais que aplicam na prática estratégias de RRMD no âmbito do seu trabalho 

com pessoas com CAD, quer para o desenvolvimento do conhecimento científico 

neste domínio. Neste âmbito, um Grupo de Trabalho, constituído pela DIT com 

representantes das DICAD das ARS,I.P. elaborou o documento sobre Normas e 

Orientações Técnicas para Intervenções de RRMD no âmbito dos CAD (objetivo QUAR) 

que, ao centrar-se num dos vetores primordiais da intervenção - nas competências 

pessoais e profissionais, pretende ser um instrumento orientador de práticas para os 

profissionais das referidas estruturas e programas, assim como para os profissionais de 

outras estruturas de saúde e de apoio social que intervém diretamente com as 

populações-alvo no âmbito da RRMD, complementando o trabalho desenvolvido até 

ao momento e contribuindo para o reforço da construção de um modelo sólido de 

intervenção.  

Finda esta primeira fase, e revelando-se fundamental  que, a esta iniciativa, sejam 

aportados os contributos baseados na evidência  científica e na prática, suportados 

por um conhecimento dos CAD e das questões específicas relativas à intervenção no 
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âmbito da RRMD, através de outros Peritos, nomeadamente de Instituições promotoras 

de projetos e de investigação nesta área específica, perspetiva-se dar continuidade e 

desenvolver este trabalho no decorrer do próximo ano. 

 

Tratamento 

No âmbito das respostas ao nível do tratamento, atendendo-se à pertinência de se 

congregar um conjunto de recomendações adaptadas às necessidades dos utentes 

em regime de internamento, foi elaborado, por um outro Grupo de Trabalho 

constituído pela DPI e representantes das Unidade de Desabituação Norte, do Centro 

e do Algarve, um documento de Normas e Orientações Técnicas para as Unidades de 

Desabituação (objetivo. QUAR) enquanto instrumento operacional para os profissionais 

que intervêm nestas unidades.     

Atendendo à génese e especificidade desta área de intervenção, conclui-se da 

necessidade de dar continuidade e aprofundar o trabalho já desenvolvido no 

decorrer do próximo ano. 

Relevando a complementaridade das várias abordagens num processo terapêutico, 

considerou-se contemplar as intervenções em Fisioterapia que dispõem de inúmeras 

possibilidades terapêuticas capazes de aprimorar a funcionalidade motora, de auxiliar 

a reestruturação de aspetos físicos e psíquicos da pessoa e de promover o seu 

processo de reabilitação. Assim sendo, foi criado um Grupo de Trabalho constituído 

pela DPI e representantes das Unidade de Desabituação - Centro das Taipas e da 

Unidade de Desabituação do Algarve, respetivamente das Administrações Regionais 

de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, I.P. Por outro lado, revelou-se fundamental 

 que, a esta iniciativa, fossem aportados os contributos baseados na evidência 

 científica, suportados por um conhecimento dos CAD e das questões específicas que 

estes fenómenos colocam à intervenção em Fisioterapia, o que ocorreu através da 

participação neste Grupo de Trabalho de uma docente e investigadora na área da 

Fisioterapia em Saúde Mental e CAD, da Escola Superior de Saúde do Alcoitão da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Foram assim elaboradas as Linhas Orientadoras para a Intervenção em Fisioterapia no 

Âmbito dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, que visam disponibilizar 

um conjunto de orientações técnicas, reunindo, recomendações de boas práticas, 

sistematizadas a partir da experiência adquirida ao longo do tempo, bem como 

orientações que permitam uma melhoria da sua avaliação, constituindo-se enquanto 

ferramenta útil para desenvolver e (re)desenhar a intervenção integrada no âmbito 

dos CAD. 

Importando a sua divulgação junto dos profissionais das ARS,I.P., nomeadamente das 

DICAD e das UIL, bem como dos profissionais das unidades privadas de saúde de 
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tratamento no âmbito dos CAD, de instituições universitárias e de as

fisioterapeutas, procedeu-se à elaboração de um plano de difusão do documento.

Na perspetiva da intervenção psicofarmacológica 

Atualização das Linhas de Orientação Técnica para Programas de Tratamento de 

Manutenção com Cloridrato de Metadona

DPI/DIT, com representantes das Unidades de Intervenção Local da ASR,I.P. Norte e da 

ARSLVT. Tendo sido atualizado o trabalho 

Científica, a sua adoção enquanto instrumento de harmonização de prá

garantia da qualidade dos cuidados prestados está dependente da necessária 

apreciação e validação por órgão com competência de gestão científica, a ser 

constituído no âmbito do SICAD.

 

Reinserção 

 

 

 

Na sequência da atividade desenvolvida em 2013

G

das DICAD 

Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no 

âmbito da Reinserção de Pessoas com Comportamentos 

Aditivos e Dependências

de uma 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra

Este documento pretendeu, sistematizar e harmonizar os procedimentos na

reinserção de pessoas com CAD.

Posteriormente foi efetuada a difusão e divulgação alargada destas Linhas 

Orientadoras, considerando 

documento foi publicado no formato digital, tendo sido divulgado junt

assim como disponibilizado na página da internet do SICAD e, posteriormente, 

editados 500 exemplares do mesmo. Prevê

para dar continuidade à difusão do documento, e consequente implementação do 

Modelo.  

Ainda em 2014 foi concretizada, pelo mesmo Grupo de Trabalho, uma 

Monitorização do Modelo de Intervenção em Reinserção (MIR)

as fases principais do modelo, nomeadamente: o diagnóstico; o planeamento e a 

construção com o cidadão com CAD de percursos de inserção, consubstanciado na 

contratualização de um Plano Individual de Inserção (PII); a resolução das 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

tratamento no âmbito dos CAD, de instituições universitárias e de as

se à elaboração de um plano de difusão do documento.

Na perspetiva da intervenção psicofarmacológica foi concebido 

Atualização das Linhas de Orientação Técnica para Programas de Tratamento de 

Manutenção com Cloridrato de Metadona, por um grupo de trabalho 

DPI/DIT, com representantes das Unidades de Intervenção Local da ASR,I.P. Norte e da 

Tendo sido atualizado o trabalho anteriormente realizado, à luz da evidência 

adoção enquanto instrumento de harmonização de prá

garantia da qualidade dos cuidados prestados está dependente da necessária 

apreciação e validação por órgão com competência de gestão científica, a ser 

constituído no âmbito do SICAD. 

 

Na sequência da atividade desenvolvida em 2013

Grupo de Trabalho, constituído pela DIT e 

das DICAD das ARS,I.P. produziu o documento 

Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no 

âmbito da Reinserção de Pessoas com Comportamentos 

Aditivos e Dependências, tendo contado co

de uma docente e investigadora na área, da 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – Observatório da Cidadania e Intervenção Social

Este documento pretendeu, sistematizar e harmonizar os procedimentos na

reinserção de pessoas com CAD. 

foi efetuada a difusão e divulgação alargada destas Linhas 

Orientadoras, considerando a sua relevância para a área da reinserção. O 

documento foi publicado no formato digital, tendo sido divulgado junt

assim como disponibilizado na página da internet do SICAD e, posteriormente, 

editados 500 exemplares do mesmo. Prevê-se para 2015 um conjunto de iniciativas 

para dar continuidade à difusão do documento, e consequente implementação do 

Ainda em 2014 foi concretizada, pelo mesmo Grupo de Trabalho, uma 

Monitorização do Modelo de Intervenção em Reinserção (MIR) que pretende abranger 

as fases principais do modelo, nomeadamente: o diagnóstico; o planeamento e a 

cidadão com CAD de percursos de inserção, consubstanciado na 

contratualização de um Plano Individual de Inserção (PII); a resolução das 

as Dependências 

tratamento no âmbito dos CAD, de instituições universitárias e de associações de 

se à elaboração de um plano de difusão do documento. 

foi concebido o documento 

Atualização das Linhas de Orientação Técnica para Programas de Tratamento de 

 constituído pela 

DPI/DIT, com representantes das Unidades de Intervenção Local da ASR,I.P. Norte e da 

à luz da evidência 

adoção enquanto instrumento de harmonização de práticas e 

garantia da qualidade dos cuidados prestados está dependente da necessária 

apreciação e validação por órgão com competência de gestão científica, a ser 

Na sequência da atividade desenvolvida em 2013 um 

rupo de Trabalho, constituído pela DIT e representantes 

documento Linhas 

Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no 

âmbito da Reinserção de Pessoas com Comportamentos 

com a consultoria 

na área, da Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Observatório da Cidadania e Intervenção Social,  

Este documento pretendeu, sistematizar e harmonizar os procedimentos na área da 

foi efetuada a difusão e divulgação alargada destas Linhas 

da reinserção. O 

documento foi publicado no formato digital, tendo sido divulgado junto das ARS,I.P., 

assim como disponibilizado na página da internet do SICAD e, posteriormente, 

se para 2015 um conjunto de iniciativas 

para dar continuidade à difusão do documento, e consequente implementação do 

Ainda em 2014 foi concretizada, pelo mesmo Grupo de Trabalho, uma Proposta de 

que pretende abranger 

as fases principais do modelo, nomeadamente: o diagnóstico; o planeamento e a 

cidadão com CAD de percursos de inserção, consubstanciado na 

contratualização de um Plano Individual de Inserção (PII); a resolução das 
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necessidades diagnosticadas e a avaliação do Plano e da Alta Social. Esta proposta 

define os indicadores de monitorização, assim como os procedimentos atinentes à sua 

recolha, nomeadamente através do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM).  

 

Qualidade  

Em 2014, na perspetiva da cultura da qualidade nos serviços prestados aos cidadãos 

pelas instituições públicas no âmbito dos CAD, o Grupo de Trabalho para a Qualidade, 

constituído por elementos do SICAD (Assessoria e DPI), das ARS,I.P., Norte e Centro, 

consensualizou e acordou com a Direção- Geral da Saúde – Departamento de 

Qualidade em Saúde (DGS/DQS) os Standards de Qualidade referentes à 

adequabilidade das Unidades de Intervenção Local/ Centros de Respostas Integradas 

(UIL/CRI), no âmbito dos CAD, inseridos no Manual de Acreditação de Unidades de 

Saúde – Gestão Clínica, baseado no modelo ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de 

Andalucía). Na sequência desta articulação com a DGS/DQS, surgiu o desafio de se 

elaborar um Processo Assistencial Integrado (PAI) para os comportamentos aditivos e 

dependências. 

 

Objetivo Operacional 2. Desenvolver modelos e programas de intervenção 

adequados, de acordo com necessidades diagnosticadas, dirigidos a grupos e/ou 

contextos específicos 

 

Ao longo de 2014 foram desenvolvidas modelos e programas de intervenção em 

diversos contextos e para diferentes grupos, designadamente contexto institucional 

tutelar e educativo; recreativos; Escolar – Ensino Superior; Forças Armadas, laboral; 

Programa Eu e os Outros; Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS) e Linha Vida SOS 

Droga 1414. 

  

No que se refere à intervenção em contexto institucional tutelar e educativo, deu-se 

continuidade ao Projeto de Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas, um 

projeto de investigação-ação desenvolvido desde 2005 em parceria com a Casa Pia 

de Lisboa, I.P. (CPL, I.P.) O projeto enquadra-se no âmbito da intervenção seletiva e 

indicada em meio escolar junto de jovens institucionalizados e pretende contribuir 

para o desenvolvimento saudável dos educandos da CPL, I.P. numa perspetiva 

integrada e compreensiva. O objetivo do projeto é a implementação de um modelo 

de intervenção preventiva de caráter seletivo e indicado, adequada às necessidades 

e características dos grupos-alvo (educandos, famílias e agentes socioeducativos) dos 

oito Centros de Educação e Desenvolvimento (CED) da CPL. Apesar da extinção do 

IDT,I.P., deu-se continuidade à parceria, com o SICAD, através da DPI/DPIC e com a 
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Administração Regional de Saúde da ARLSLVT, IP.,

mantido a colaboração dos 

Por outro lado, na sequência

2012 nas Instituições parceiras que integram o programa

organizacional criada para a intervenção em CAD, que prevê 

partilhadas pelo SICAD e as ARS, 

Acordo de Cooperação. 

Assim, em 2014 verificou-se a necessidade 

redefinição do programa

CPL,I.P., SICAD e ARSLVT, I.P de um novo

prevê realizar em 2015.  

No que se refere à intervenção dirigida a crianças e jovens em risco foi elaborada

pela DIT, pela Comissão Nacional de Proteçã

(CNPCJR), pelas ARS,I.P. e DGS

públicas com intervenção dirigida a Crianças e Jovens em Risco

 

se pretende disponibilizar um lugar seguro e de apoio aos indivíduos que experienciam 

uma crise resultante do consumo de substâncias 

horas por dia, durante todos os dias do festival

serviço por uma equipa composta por cerca de 54 elementos, provenientes de vários 

países do mundo. Em 2014

atendidos no Kosmicare, por relação às edições anteriores, tendo

pessoas. Igualmente e comparativamente à

aumento da severidade dos casos em intensidade e duração da crise. 

 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Administração Regional de Saúde da ARLSLVT, IP., através da DICAD,

mantido a colaboração dos respetivos Centros de Respostas Integradas (CRI).

or outro lado, na sequência das alterações organizacionais que tiveram lugar em 

2012 nas Instituições parceiras que integram o programa e face à nova arquitetura 

organizacional criada para a intervenção em CAD, que prevê responsabilidades 

partilhadas pelo SICAD e as ARS, foi também sentida a necessidade de redefinir o 

se a necessidade de avaliar e elaborar uma proposta 

programa. Dessa reflexão resultou a elaboração conjunta entre 

CAD e ARSLVT, I.P de um novo Acordo de Cooperação, cuja assinatura se 

No que se refere à intervenção dirigida a crianças e jovens em risco foi elaborada

Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

), pelas ARS,I.P. e DGS proposta de Atualização do protocolo com entidades 

públicas com intervenção dirigida a Crianças e Jovens em Risco.  

No que se refere à intervenção em contextos 

recreativos, em 2014 deu-se continuidade ao 

projeto Kosmicare, tendo sido estabelecido um 

novo acordo. Este é um projeto de

ação desenvolvido no Boom Festival, entre 4 e 11 

de Agosto em Idanha-a-Nova, que resulta da 

parceria estabelecida entre o SICAD, a Produtora 

do Festival e a Universidade Católica do Porto 

Faculdade de Educação e Psicologia. 

O Kosmicare é um serviço do festival, com o qual 

se pretende disponibilizar um lugar seguro e de apoio aos indivíduos que experienciam 

uma crise resultante do consumo de substâncias psicoativas. O Kosmicare

horas por dia, durante todos os dias do festival. Assegura-se o funcionamento 

serviço por uma equipa composta por cerca de 54 elementos, provenientes de vários 

países do mundo. Em 2014, verificou-se um aumento em 100% do número de casos 

por relação às edições anteriores, tendo sido atendidas 

pessoas. Igualmente e comparativamente às edições anteriores, assistiu

aumento da severidade dos casos em intensidade e duração da crise. 

 

as Dependências 

através da DICAD, tendo-se 

s de Respostas Integradas (CRI). 

das alterações organizacionais que tiveram lugar em 

e face à nova arquitetura 

responsabilidades 

sentida a necessidade de redefinir o 

elaborar uma proposta de 

elaboração conjunta entre 

cuja assinatura se 

No que se refere à intervenção dirigida a crianças e jovens em risco foi elaborada, 

o de Crianças e Jovens em Risco 

Atualização do protocolo com entidades 

intervenção em contextos 

se continuidade ao 

tendo sido estabelecido um 

Este é um projeto de investigação – 

desenvolvido no Boom Festival, entre 4 e 11 

, que resulta da 

parceria estabelecida entre o SICAD, a Produtora 

do Festival e a Universidade Católica do Porto - 

Faculdade de Educação e Psicologia.  

é um serviço do festival, com o qual 

se pretende disponibilizar um lugar seguro e de apoio aos indivíduos que experienciam 

Kosmicare funciona 24 

se o funcionamento do 

serviço por uma equipa composta por cerca de 54 elementos, provenientes de vários 

se um aumento em 100% do número de casos 

sido atendidas 394 

assistiu-se a um 

aumento da severidade dos casos em intensidade e duração da crise.   
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outros eventos), denominada 

Emergencies at BOOM: Kosmicare and

do Festival, a qual contou com a participação das coordenadoras do 

Check-In e do Diretor-Geral do SICAD.

 

Intervenção em Contexto Escolar 

No âmbito Intervenção em Contexto Esc

conjunto de Ações de sensibilização dirigidas a estudantes do Ensino Superior e ou 

outros agentes do contexto universitário, sobre os riscos associados aos CAD

sentido, como já vem sendo hábito em anos 

em contexto universitário,

ensino, nomeadamente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

como no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE

articulação tiveram lugar com o ensino superior,

o Conselho Nacional da Juventude no desenvolvimento do seu compromisso 

“ComSUMOS Académicos

Portuguesas (CRUP), com o Instituto Português do Desporto e Juventude no âmbito do 

Programa Cuida-te e ainda com o Instituto Superior Técnico no âmbito do DPIP 

centrado sobre o desenvolvimento de abordagens de redução de riscos

a tecnologia digital para smartphones 

 
Intervenção em contexto laboral

Os objetivos estratégicos da intervenção em meio laboral consistem em apoiar os 

trabalhadores e as empresas na minimização desta problemática, quer através da 

sensibilização para que se

quer na ajuda na elaboração e implementação de medidas efetivas tendentes à 

prevenção, redução e controle do problema.

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Na sequência do projeto de investigação em curso, 

durante o ano de 2014 foi elaborado um artigo cientifico 

com o título “Intervention Related to the Use of 

Psychoactive Substances in Recreational Settings 

Evaluating the Kosmicare Project at Boom Festival

resposta a um convite endereçado pela 

Abuse Reviews, que se prevê que venha a ser publicado no 

inicio de 2015.  

O Kosmicare foi ainda apresentado numa sessão que 

decorreu no Liminal Vilage (espaço de conferências e 

s eventos), denominada “Prevention and Management of Psychedelic 

Emergencies at BOOM: Kosmicare and Check-In,” no dia 4 de Agosto, dia de abertura 

do Festival, a qual contou com a participação das coordenadoras do 

Geral do SICAD. 

Intervenção em Contexto Escolar – Ensino Superior  

Intervenção em Contexto Escolar – Ensino Superior, foram desenvolvidas um 

Ações de sensibilização dirigidas a estudantes do Ensino Superior e ou 

outros agentes do contexto universitário, sobre os riscos associados aos CAD

sentido, como já vem sendo hábito em anos anteriores, foram concretizadas 

, quer ao primeiro, quer ao segundo ciclo

nomeadamente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa

ersitário de Lisboa (ISCTE-IUL), ligadas Outras formas de 

articulação tiveram lugar com o ensino superior, designadamente a colaboração com 

o Conselho Nacional da Juventude no desenvolvimento do seu compromisso 

ComSUMOS Académicos” e do apoio ao Conselho de Reitores das Universidades 

tuguesas (CRUP), com o Instituto Português do Desporto e Juventude no âmbito do 

te e ainda com o Instituto Superior Técnico no âmbito do DPIP 

centrado sobre o desenvolvimento de abordagens de redução de riscos

smartphones e redes sociais.  

Intervenção em contexto laboral 

Os objetivos estratégicos da intervenção em meio laboral consistem em apoiar os 

trabalhadores e as empresas na minimização desta problemática, quer através da 

sensibilização para que se dinamizem políticas de segurança e saúde das empresas, 

quer na ajuda na elaboração e implementação de medidas efetivas tendentes à 

prevenção, redução e controle do problema. 

as Dependências 

Na sequência do projeto de investigação em curso, 

o um artigo cientifico 

“Intervention Related to the Use of 

Psychoactive Substances in Recreational Settings - 

Evaluating the Kosmicare Project at Boom Festival”, em 

resposta a um convite endereçado pela Current Drug 

venha a ser publicado no 

foi ainda apresentado numa sessão que 

(espaço de conferências e 

Prevention and Management of Psychedelic 

no dia 4 de Agosto, dia de abertura 

do Festival, a qual contou com a participação das coordenadoras do Kosmicare, do 

Ensino Superior, foram desenvolvidas um 

Ações de sensibilização dirigidas a estudantes do Ensino Superior e ou 

outros agentes do contexto universitário, sobre os riscos associados aos CAD. Neste 

anteriores, foram concretizadas 5 ações 

quer ao segundo ciclo deste nível de 

nomeadamente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, bem 

Outras formas de 

a colaboração com 

o Conselho Nacional da Juventude no desenvolvimento do seu compromisso 

e do apoio ao Conselho de Reitores das Universidades 

tuguesas (CRUP), com o Instituto Português do Desporto e Juventude no âmbito do 

te e ainda com o Instituto Superior Técnico no âmbito do DPIP 

centrado sobre o desenvolvimento de abordagens de redução de riscos, com recurso 

Os objetivos estratégicos da intervenção em meio laboral consistem em apoiar os 

trabalhadores e as empresas na minimização desta problemática, quer através da 

dinamizem políticas de segurança e saúde das empresas, 

quer na ajuda na elaboração e implementação de medidas efetivas tendentes à 
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 Na sequência do trabalho realizado no

intervenção em

 

Este documento de Linhas Orientadoras é genericamente aceite como um ganho no 

âmbito da intervenção neste contexto específico ao integrar as preocupações e 

sensibilidades do meio laboral, refletindo um conjunto de sugestões que visam dotar as 

organizações de um referencial técnico

diferentes situações.  

Esse material resultou do 

representantes das Confederações Patronais, Confederações Sindicais, Autoridade 

para as Condições de Trabalho, Direção Geral da Saúde, Sociedade Portuguesa de 

Medicina no Trabalho, UTITA 

de Dados.  

A intervenção em contexto laboral continuou a desenvolver

Câmara Municipal do Seixal e de Palmela, numa empresa do sector público 

empresarial, e em empresas ligadas á industr

planeadas e realizadas 5 

trabalhadores. Parte dessas

EURIDICE (European Research and Intervention on Dependency a

Companies and Employment

Na sequência do protocolo existente 

entre o ex-IDT, I.P e a Autoridade para 

as Condições de Trabalho 

(posteriormente renovado SICAD/ACT) 

e do trabalho desenvolvido com os 

parceiros do Grupo Restrito de 

Intervenção em Meio Laboral, foi 

realizado o Encontro Técnico

“Consumos Aditivos em Meio Laboral. 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Na sequência do trabalho realizado no

intervenção em  contexto laboral ao abrigo do Protocolo 

SICAD e Autoridade para as Condições do

editado e posteriormente divulgado a edição do 

documento “Segurança e Saúde do Trabalho e a 

Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas: 

“Linhas Orientadoras para a Intervenção em Meio 

Laboral”, um material de Informação para 

Empregadores e Trabalhadores de Micro, Pequenas e 

Médias Empresas no que se relaciona com os CAD. 

Este documento de Linhas Orientadoras é genericamente aceite como um ganho no 

neste contexto específico ao integrar as preocupações e 

sensibilidades do meio laboral, refletindo um conjunto de sugestões que visam dotar as 

organizações de um referencial técnico-legal que responde a generalidade das 

resultou do trabalho de uma Equipa liderada pelo SICAD

representantes das Confederações Patronais, Confederações Sindicais, Autoridade 

para as Condições de Trabalho, Direção Geral da Saúde, Sociedade Portuguesa de 

Medicina no Trabalho, UTITA - Marinha Portuguesa e a Comissão Nacional de Proteção 

A intervenção em contexto laboral continuou a desenvolver-se tal como previsto na 

Câmara Municipal do Seixal e de Palmela, numa empresa do sector público 

empresarial, e em empresas ligadas á industria agropecuária e serviços,

5 ações de sensibilização que abrangeram cerca de 

Parte dessas ações desenvolveram-se ao abrigo do projeto europeu 

European Research and Intervention on Dependency a

Companies and Employment).  

Na sequência do protocolo existente 

IDT, I.P e a Autoridade para 

as Condições de Trabalho 

(posteriormente renovado SICAD/ACT) 

e do trabalho desenvolvido com os 

parceiros do Grupo Restrito de 

Intervenção em Meio Laboral, foi 

Técnico-Científico 

“Consumos Aditivos em Meio Laboral. 

Estratégias de Prevenção e 

Intervenção”.  

 

as Dependências 

Na sequência do trabalho realizado no  âmbito da  

oral ao abrigo do Protocolo 

do Trabalho, foi 

editado e posteriormente divulgado a edição do 

“Segurança e Saúde do Trabalho e a 

Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas: 

venção em Meio 

aterial de Informação para 

Empregadores e Trabalhadores de Micro, Pequenas e 

Médias Empresas no que se relaciona com os CAD.  

Este documento de Linhas Orientadoras é genericamente aceite como um ganho no 

neste contexto específico ao integrar as preocupações e 

sensibilidades do meio laboral, refletindo um conjunto de sugestões que visam dotar as 

legal que responde a generalidade das 

quipa liderada pelo SICAD, com 

representantes das Confederações Patronais, Confederações Sindicais, Autoridade 

para as Condições de Trabalho, Direção Geral da Saúde, Sociedade Portuguesa de 

a Portuguesa e a Comissão Nacional de Proteção 

se tal como previsto na 

Câmara Municipal do Seixal e de Palmela, numa empresa do sector público 

ia agropecuária e serviços, tendo sido 

que abrangeram cerca de 100 

se ao abrigo do projeto europeu 

European Research and Intervention on Dependency and Diversity in 

Estratégias de Prevenção e 
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A DPI/DPIC com a DMI mantêm uma equipa de trabalho com o objetivo de prestar 

apoio técnico e científico a entidades empregadoras, tendo respondido a 100% das 

solicitações das entidades. Assim foram apoiadas pelo SICAD empresas da área da 

piscicultura e aquacultura, da produção e distribuição elétrica, da distribuição de 

água e saneamento básico, da metalurgia e da indústria eletromecânica. 

 

Intervenção em Contexto militar 

Coordenado pela DPIC foi realizada uma intervenção no contexto Militar, no âmbito 

do Dia da Defesa Nacional (DDN), sobre o qual foi produzido um documento que 

relata a experiência.  

 

Programa Eu e os Outros 

Na sequência da elaboração em 2013 do documento “Modelo de Avaliação da 

Intervenções Preventivas com base no Programa Eu e os Outros” foi prevista para 2014 

a validação do modelo de avaliação de intervenções preventivas.  

Para esse efeito, foram produzidas Linhas Orientadoras para os Procedimentos 

Avaliativos que Integraram o Documento Linhas Orientadoras para a Implementação 

do Programa Eu e os Outros.  

Ainda no que diz respeito ao Programa “Eu e os Outros”, em 2014 teve continuidade o 

processo de articulação com as Administrações Regionais de Saúde que resultou na 

organização de formações.  

Em 2014, o trabalho de validação da 9ª narrativa evoluiu para uma segunda etapa no 

processo de validação, com a implementação, em regime alargado, da narrativa 

dedicada ao álcool, em catorze turmas no concelho de Odivelas, com base num 

grupo de 24 aplicadores, distribuídos em partes iguais em docentes e não docentes. A 

formação do grupo de docentes foi creditada. Foram abrangidos um total de 248 

alunos, distribuídos por 5 escolas do concelho.  

 

Fórum Nacional Álcool e Saúde  

 No âmbito do FNAS, em relação à Renovação e dinamização dos compromissos no 

âmbito dos Problemas Ligados ao Álcool (objetivo QUAR), foram apresentados no 

Encontro Anual do Fórum Nacional Álcool e Saúde, um conjunto de 75 novos 

compromissos apresentado por 52 entidades. Foi igualmente desenvolvido trabalho de 

Consultoria e validação das intervenções a desenvolver no âmbito dos PLA, tendo sido 

concretizadas reuniões com 21 entidades.  

Em 2014 promoveu-se a participação em grupos de discussão interinstitucionais, com 

a concretização de várias reuniões que permitiram o envolvimento de 43 instituições 

representadas por 74 pessoas. Os temas centraram-se sobre Informação/Sensibilização 
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64%

34%

2%

Género de quem telefona

Feminino Masculino Desconhecido

sobre os problemas ligados ao álcool, Prevenção/Formação centrada sobre esta 

temática, Tratamento/Reinserção de pessoas com Problemas Ligados ao Álcool, a 

Redução de Riscos e intervenções no Domínio da Oferta e Linhas de Investigação e 

Produção Científica no âmbito desta problemática. O esforço desenvolvido traduziu-

se na submissão de 21 Compromissos envolvendo a parcerias entre 35 Entidades das 

quais 25 são membros do FNAS e 10 são entidades externas a esta estrutura. 

Produziu-se o Relatório de Monitorização do Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS)  

 

Linha Vida SOS Droga 1414 

No que se refere à Linha Vida - serviço de aconselhamento, informação e 

encaminhamento telefónico, foram atendidas 7860 chamadas no ano de 2014. 

Concretamente, no que concerne aos cidadãos que procuram o Serviço, foram 

categorizados como Próprios – aqueles que ligam para expor um problema seu ou 

pedir informação, e Outros, sendo que nesta última categoria se inserem todos os que 

telefonam para expor um problema de outra pessoa ou a pedir uma informação para 

outrem. 

A grande maioria das chamadas 

pertence à categoria Próprio. Da 

restante categoria, destacam-se as 

chamadas efetuadas por pais, com 

dúvidas sobre possíveis consumos e/ou 

dificuldades de relacionamento com os 

filhos, seguindo-se os outros familiares e 

companheiros/namorados. 

 

 

 

No que respeita à distribuição do género, 

verifica-se que existe uma predominância 

do género feminino.  

 

 

 

 

 

2% 3%
1%1%

7%

14%

70%

2%

Quem telefona

Amigo Companheiro/Namorado

Filho (a) Outros

Outro Familiar Pais

Próprio Técnicos
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1%1%2% 5%

28%

53%

10%

Idade de quem telefona

[<13] [14-16] [17-19] [20-25] [26-35] [36-49] [>50]

Relativamente às idades, verifica-se 

que foi na faixa etária dos 36-49 anos 

que se situou a maioria dos utentes da 

Linha, seguindo a faixa etária dos 26-35 

anos como aquela que procurou mais 

o serviço. 

 

 

 

 

Acerca dos conteúdos das chamadas 

verifica-se que a maioria diz respeito à 

apresentação de um problema ou a 

um pedido de informação relacionado 

com substâncias psicoativas.

 

A maioria das chamadas atendidas, 

estão relacionadas com a 

problemática da droga, uma vez que é 

essa a área de atuação da Linha Vida. 

Estas chamadas estão associadas quer 

a pedidos de informação e 

esclarecimento de dúvidas quer a 

pedidos de apoio ou 

encaminhamento. 
 

 

 

37%

33%

17%

13%

Tipo de Pedido

Apoio/Aconselhamento Informação Apoio/Acons/Inf

63%

37%

Tipo de Assunto

Droga Outro
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Especificamente em relação aos 

utentes que efetuam pedidos ao 

serviço de e-mail counselling, 

apresentam-se como sendo os próprios 

quem na grande maioria coloca 

questões por esta via, seguindo-se os 

pais, os outros familiares e os técnicos. 

 

 
 

Relativamente ao tipo de pedidos 

verificamos que são pedidos de 

informação, os que motivam a maioria 

da procura do e-mail counselling, 

seguindo-se os de 

apoio/aconselhamento.  

 

 

 

Relativamente às temáticas das questões colocadas, a maioria refere-se a questões 

relacionadas com o tratamento, seguindo-se a temática das substâncias, quer sejam 

pedidos de informação, quer sejam pedidos de apoio/aconselhamento ou 

encaminhamento). 

 

 

O serviço disponibiliza também um site destinado a jovens que complementa o 

trabalho de aconselhamento e informação que o Serviço disponibiliza à comunidade. 

8%
3%

4%
6%

13%

22%

32%

12%

Quem faz o pedido

Amigo Companheiro/Namorado

Filho (a) Outros

Outro Familiar Pais

Próprio Técnicos

15%

4%

46%

7%

6%

2%

7%

13%

Tema

Substâncias

Prevenção

Tratamento

Pedidos de materiais/ações formação

Análises e outras questões relacionadas 
com os consumos

Legislação/Políticas de Drogas

Agradecimentos à Linha Vida

37%

33%

17%

13%

Tipo de Pedido

Apoio/Aconselhamento Informação Apoio/Acons/Inf Outros
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No ano de 2014 foram realizadas 68.235 visitas ao site www.tu-alinhas.pt, Realizaram-se 

125 atualizações. Semanalmente são atualizados conteúdos do site Tu-Alinhas, 

referentes aos itens “interessante” e notícias. 

No âmbito da Linha, foram realizadas 3 iniciativas de divulgação do Serviço durante o 

ano de 2014. 
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Objetivo Operacional 3. Promover a criação de uma rede de recursos de saúde, 

numa lógica de proximidade do cidadão e à comunidade, com vista à definição das 

respostas prestadas ao nível dos CAD

 

Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos Comportament

Dependências 

 

assegurar uma execução eficaz e uma gestão adequada da implementação e do 

acompanhamento da Rede.

Assim, e considerando como condição intrínseca para a implementação da Rede, a 

inclusão das suas diretrizes no quotidiano das diferentes estruturas que a integram

nomeadamente no âmbito dos cuidados de saúde primários, dos cuidados de saúde 

especializados e dos cuidados de saúde hospitalares, 

reuniões da Comissão de Coordenação da Rede de Referenciação/Articulação

 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Objetivo Operacional 3. Promover a criação de uma rede de recursos de saúde, 

numa lógica de proximidade do cidadão e à comunidade, com vista à definição das 

respostas prestadas ao nível dos CAD 

Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos Comportamentos Aditivos e das

 Decorrente da definição, em 2013, da

Referenciação/Articulação no âmbito dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências

2014 foi elaborado, pela DPI/DIT,

Implementação e de Acompanhamento da Rede 

de Referenciação/Articulação no qual foram 

definidas as metodologias de divulgação e de 

organização, bem como o 

planeamento das ações a 

desenvolver, incluindo a 

informação, a formação, a operacionalização, a 

monitorização e a avaliação, no sentido de se 

urar uma execução eficaz e uma gestão adequada da implementação e do 

acompanhamento da Rede.  

Assim, e considerando como condição intrínseca para a implementação da Rede, a 

inclusão das suas diretrizes no quotidiano das diferentes estruturas que a integram

nomeadamente no âmbito dos cuidados de saúde primários, dos cuidados de saúde 

especializados e dos cuidados de saúde hospitalares, em 2014 foram realizadas 

reuniões da Comissão de Coordenação da Rede de Referenciação/Articulação

 

as Dependências 

Objetivo Operacional 3. Promover a criação de uma rede de recursos de saúde, 

numa lógica de proximidade do cidadão e à comunidade, com vista à definição das 

os Aditivos e das 

definição, em 2013, da Rede de 

Referenciação/Articulação no âmbito dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências, em 

, pela DPI/DIT, o Plano de 

Implementação e de Acompanhamento da Rede 

no qual foram 

definidas as metodologias de divulgação e de 

organização, bem como o 

planeamento das ações a 

desenvolver, incluindo a 

informação, a formação, a operacionalização, a 

monitorização e a avaliação, no sentido de se 

urar uma execução eficaz e uma gestão adequada da implementação e do 

Assim, e considerando como condição intrínseca para a implementação da Rede, a 

inclusão das suas diretrizes no quotidiano das diferentes estruturas que a integram, 

nomeadamente no âmbito dos cuidados de saúde primários, dos cuidados de saúde 

foram realizadas 2 

reuniões da Comissão de Coordenação da Rede de Referenciação/Articulação. 
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Foram ainda realizadas as seguintes atividades no âmbito da 

Referenciação/Articulação:

• Participação na elaboração do questionário para o diagnóstico de 

necessidades de formação, em consonância com o perspetivado na Rede; 

• Revisão do Algoritmo da Rede e disponibilização da sua nova versão na 

página da internet do SICAD; 

• Articulação com a DGS 

Prevenção e Controlo do Tabagismo no âmbito da inserção de contributos no 

documento Rede de 

Cessação Tabágica; 

• Elaboração de uma nota de apresentação da Rede de Referenciação para a 

Newsletter COPOLAD

• Atualização dos conteúdos referentes à Rede de Referenciação no Diretório 

do Álcool;  

• Apresentação da Rede

Mental do Hospital Beatriz Ângelo, SA.

 

Recursos e respostas no âmbito da Reinserção Social

A contínua melhoria das respostas 

monitorização das atividad

entendida enquanto atividade fundamental para o suporte à planificação e 

adequação das respostas. Assim, foi elaborado

das Intervenções de Reinserção 

nos dados do ano anterior,

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Por outro lado, a DIT elaborou o

Relatório de Desenvolvimento da Rede de 

Referenciação/Articulação no âmbito dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências

(objetivo QUAR), que procurou caracterizar o 

trabalho realizado no ano de 2013

análise das iniciativas desenvolvidas que 

tenham concorrido para o alcance dos 

objetivos definidos, da 

responsabilidade do SICAD

sendo que, no âmbito 

regional, o acompanhamento e 

monitorização compete às r

Administrações Regionais de Saúde, I.P.

das as seguintes atividades no âmbito da 

Referenciação/Articulação: 

Participação na elaboração do questionário para o diagnóstico de 

necessidades de formação, em consonância com o perspetivado na Rede; 

Revisão do Algoritmo da Rede e disponibilização da sua nova versão na 

página da internet do SICAD;  

Articulação com a DGS - Coordenação do Programa Nacional para a 

Prevenção e Controlo do Tabagismo no âmbito da inserção de contributos no 

documento Rede de Prestação de Cuidados e de Referenciação em 

Cessação Tabágica;  

Elaboração de uma nota de apresentação da Rede de Referenciação para a 

Newsletter COPOLAD;  

Atualização dos conteúdos referentes à Rede de Referenciação no Diretório 

Rede na Reunião do Departamento de Psiquiatria e Saúde 

Mental do Hospital Beatriz Ângelo, SA. 

Recursos e respostas no âmbito da Reinserção Social 

melhoria das respostas no âmbito da reinserção está relacionada com a

das atividades desenvolvidas nesta área junto dos cidadãos com CAD

entendida enquanto atividade fundamental para o suporte à planificação e 

adequação das respostas. Assim, foi elaborado, pela DIT, o Relatório de Monitorização 

das Intervenções de Reinserção do ano 2013. Este relatório foi construído com base 

nos dados do ano anterior, recolhidos junto dos Centros de Respostas Integradas das 

as Dependências 

DIT elaborou o primeiro 

Relatório de Desenvolvimento da Rede de 

Referenciação/Articulação no âmbito dos 

e das Dependências 

que procurou caracterizar o 

trabalho realizado no ano de 2013, com uma 

as desenvolvidas que 

tenham concorrido para o alcance dos 

objetivos definidos, da 

responsabilidade do SICAD, 

endo que, no âmbito 

regional, o acompanhamento e 

monitorização compete às respetivas 

Administrações Regionais de Saúde, I.P.  

das as seguintes atividades no âmbito da Rede de 

Participação na elaboração do questionário para o diagnóstico de 

necessidades de formação, em consonância com o perspetivado na Rede;  

Revisão do Algoritmo da Rede e disponibilização da sua nova versão na 

Coordenação do Programa Nacional para a 

Prevenção e Controlo do Tabagismo no âmbito da inserção de contributos no 

Prestação de Cuidados e de Referenciação em 

Elaboração de uma nota de apresentação da Rede de Referenciação para a 

Atualização dos conteúdos referentes à Rede de Referenciação no Diretório 

na Reunião do Departamento de Psiquiatria e Saúde 

no âmbito da reinserção está relacionada com a 

es desenvolvidas nesta área junto dos cidadãos com CAD, 

entendida enquanto atividade fundamental para o suporte à planificação e 

Relatório de Monitorização 

. Este relatório foi construído com base 

recolhidos junto dos Centros de Respostas Integradas das 
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ARS,I.P. referentes à intervenção desenvolvida no âmbito da reinserção. Desta forma, 

foi possível evidenciar quais as principais necessidades dos cidadãos que são alvo de 

acompanhamento social, assim como a capacidade dos serviços (CRI e outros 

parceiros) para satisfazer as mesmas através da disponibilização de respostas 

adequadas a cada situação. 

 

Gestão do Medicamento - Cloridrato de Metadona 

 Na sequência da implementação da Experiência Piloto da distribuição das saquetas 

Unidose de Cloridrato de Metadona, em 2013, a DPI/DPIC deu continuidade, em 2014, 

aos procedimentos inerentes ao desenvolvimento e sedimentação da implementação 

plena do Programa de Distribuição de Cloridrato de Metadona em Saquetas Unidose, 

pelas cinco ARS,I.P.,  

Foram realizadas reuniões com os representantes das 5 ARS,I.P., e com os responsáveis 

do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos com o objetivo de 

acompanhar todo o processo e introduzir os aperfeiçoamentos que se mostraram 

necessários, designadamente adequação da quantidade e uniformização do sabor 

do soluto e atualização da informação apresentada no exterior das saquetas. Neste 

processo de monitorização foram também identificadas, numa primeira fase, algumas 

dificuldades na adesão ao programa de tratamento por parte dos utentes face à 

necessária coexistência de dois sistemas de apresentação de dose unitária de 

cloridrato de metadona (fracos e saquetas) nas Equipas Especializadas de 

Tratamento. Com o intuito de uma maior abrangência de utentes e para tornar mais 

possível o recurso aos frascos numa utilização tendencialmente residual foi proposto a 

produção de saquetas com doses de cloridrato de metadona ainda não presentes no 

programa, designadamente de 70 mg, 80 mg e 90 mg.  

Neste ano a DPI/DPIC deu continuidade a monitorização dos circuitos e 

procedimentos atinentes às atividades que decorrem da utilização de cloridrato de 

metadona na prática clínica, em articulação com a DGR, nomeadamente a 

aquisição anual deste medicamento, em função da receção das previsões estimadas 

pelas ARS,I.P., bem como pelas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira; a garantia, 

ao nível macro (global), do cumprimento normativo relativo às vertentes: 

organizacional; infraestruturas; processos e sistemas de informação, associadas à 

aquisição e distribuição de cloridrato de metadona e o acompanhamento do 

cumprimento, das disposições legais em vigor em matéria de substâncias controladas.  

É ainda da responsabilidade da DPI preparar, anualmente, a solicitação do pedido de 

Autorização de Utilização Especial de Estupefacientes (AUE), nos termos do Decreto-Lei 

n.º 176/2006, de 30 de Agosto e da Deliberação do INFARMED N.º 105/CA/2007, 1 de 

Março.   
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Objetivo Operacional 4. Implementação de respostas integradas, no âmbito do PORI 

e de outras Intervenções  

 

Plano Operacional de Respostas Integradas 

No âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas

diferentes atividades relacionadas com 

designadamente: 

 

Guião e Instrumentos para a Realização de Diagnósticos 

O conhecimento aprofundado e atualizado de uma 

problemática sobre a qual se pretende atuar é 

fundamental e possível de obter,

de um diagnóstico atualizado, realista e bem direcionado. 

Assim, e considerando que a 

público dos projetos que constituem os Programas de 

Respostas Integradas (PRI), ao abrigo do nº2 do artigo 3º 

da Portaria nº27/2013 de 24 de janeiro, tem como ponto 

de partida os “territórios selecionados e com um 

diagnóstico local participado, em 20

procedeu à Adaptação do Guião e dos Instrumentos para a Realização de 

Diagnósticos. Decorrente da adaptação 

a DPIC/DIT concebeu um

Intervenção (atividade não prevista)

 

Circuito de Procedimentos 

Ao longo do ano de 2014 foi necessário definir e atualizar 

os procedimentos em vigor para as várias fases de 

implementação do PORI, tendo em conta o novo 

quadro orgânico e os vários stakeholders envolv

DICAD, CRI e Entidades Promotoras.

Assim, foram elaborados pela DPIC/DIT os seguintes 

novos módulos/circuitos de procedimentos:

•  Circuito de procedimentos para a 

elaboração do Diagnóstico do Território;

•  Circuito de procedimentos para a monitorização

cofinanciados;  

• Circuito de procedimentos para o acompanhamento dos projetos 

cofinanciados; 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

4. Implementação de respostas integradas, no âmbito do PORI 

 

Plano Operacional de Respostas Integradas  

Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) foram desenvolvidas 

atividades relacionadas com várias etapas relativas à sua implementação, 

Guião e Instrumentos para a Realização de Diagnósticos  

O conhecimento aprofundado e atualizado de uma 

problemática sobre a qual se pretende atuar é 

e possível de obter, através da elaboração 

atualizado, realista e bem direcionado. 

ssim, e considerando que a atribuição de financiamento 

público dos projetos que constituem os Programas de 

Respostas Integradas (PRI), ao abrigo do nº2 do artigo 3º 

da Portaria nº27/2013 de 24 de janeiro, tem como ponto 

de partida os “territórios selecionados e com um 

diagnóstico local participado, em 2014, a DPIC/DIT, 

daptação do Guião e dos Instrumentos para a Realização de 

Decorrente da adaptação do “Guião para o Diagnóstico do Território”

/DIT concebeu um documento para a Priorização dos Territórios para 

(atividade não prevista).  

 

Ao longo do ano de 2014 foi necessário definir e atualizar 

os procedimentos em vigor para as várias fases de 

implementação do PORI, tendo em conta o novo 

quadro orgânico e os vários stakeholders envolvidos: 

DICAD, CRI e Entidades Promotoras. 

Assim, foram elaborados pela DPIC/DIT os seguintes 

novos módulos/circuitos de procedimentos: 

Circuito de procedimentos para a 

elaboração do Diagnóstico do Território; 

Circuito de procedimentos para a monitorização 

 

Circuito de procedimentos para o acompanhamento dos projetos 

 

as Dependências 

4. Implementação de respostas integradas, no âmbito do PORI 

foram desenvolvidas 

várias etapas relativas à sua implementação, 

daptação do Guião e dos Instrumentos para a Realização de 

“Guião para o Diagnóstico do Território”, 

Priorização dos Territórios para 

 dos projetos 

Circuito de procedimentos para o acompanhamento dos projetos 
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•  Circuito de procedimentos para a renovação dos projetos cofinanciados;

Posteriormente, efetuou-se a compilação destes procedimentos num único 

documento, Manual de Procedimentos

associados às várias fases de implementação do PORI

 

Sistema Integrado de Programas de Apoio Financeiro em Saúde 

O Sistema Integrado dos Programas de Apoio Financeiro em Saúde (SIPAFS) é uma 

plataforma informática para a 

candidaturas, passando pela monitorização e

intervenções desenvolvidas por pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos, 

apoiadas pelos vários serviços e organismos da saúde.

Em 2014, deu-se continuidade à realização de testes à plataforma SIPAFS

sido possível a sua conclusão

A DPIC/DIT elaborou o Manual de utilização do SIPAFS para as entidades beneficiárias,

no sentido de facilitar a utilização da aplicação pelas entidades candidatas. 

 

Monitorização e avaliação das intervenções

Em 2014 foram finalizados os 

monitorização das intervenções

redução de danos, do tratamento e da reinserção, e foi 

elaborado, pela DPIC/DIT o “

Monitorização das Intervenções 

acordo com os procedimentos definidos e os instrumentos de 

monitorização disponibilizados neste Guia, ao longo do ano 

de 2014 foi possível a recolha de indicadores dos projetos em 

funcionamento. A análise agregada destes indicadores, irá 

permitir evidenciar a intervenção desenvolvida pelos 

projetos, nomeadamente os grupos

quais foram abrangidos, por tipo de intervenção.

Foram ainda elaborados os 

Avaliação Intermédia das I

 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Circuito de procedimentos para a renovação dos projetos cofinanciados;

se a compilação destes procedimentos num único 

Manual de Procedimentos que incluiu os demais procedimentos 

várias fases de implementação do PORI.  

Sistema Integrado de Programas de Apoio Financeiro em Saúde  

O Sistema Integrado dos Programas de Apoio Financeiro em Saúde (SIPAFS) é uma 

para a gestão dos projetos online, desde a fase de 

candidaturas, passando pela monitorização e avaliação técnica e financeira das 

intervenções desenvolvidas por pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos, 

apoiadas pelos vários serviços e organismos da saúde. 

se continuidade à realização de testes à plataforma SIPAFS

possível a sua conclusão devido a constrangimentos de vária natureza.

Manual de utilização do SIPAFS para as entidades beneficiárias,

no sentido de facilitar a utilização da aplicação pelas entidades candidatas. 

liação das intervenções 

Em 2014 foram finalizados os instrumentos para a 

monitorização das intervenções nas áreas da prevenção, da 

redução de danos, do tratamento e da reinserção, e foi 

elaborado, pela DPIC/DIT o “Guia e Instrumentos para a 

ntervenções – Indicadores Mensais”. De 

acordo com os procedimentos definidos e os instrumentos de 

monitorização disponibilizados neste Guia, ao longo do ano 

a recolha de indicadores dos projetos em 

álise agregada destes indicadores, irá 

permitir evidenciar a intervenção desenvolvida pelos 

projetos, nomeadamente os grupos-alvo e as ações pelas 

quais foram abrangidos, por tipo de intervenção. 

Foram ainda elaborados os Modelos para a Renovação dos Proje

Intervenções.  

 

as Dependências 

Circuito de procedimentos para a renovação dos projetos cofinanciados; 

se a compilação destes procedimentos num único 

que incluiu os demais procedimentos 

O Sistema Integrado dos Programas de Apoio Financeiro em Saúde (SIPAFS) é uma 

desde a fase de 

avaliação técnica e financeira das 

intervenções desenvolvidas por pessoas coletivas privadas sem fins lucrativos, 

se continuidade à realização de testes à plataforma SIPAFS, não tendo 

a constrangimentos de vária natureza. 

Manual de utilização do SIPAFS para as entidades beneficiárias, 

no sentido de facilitar a utilização da aplicação pelas entidades candidatas.  

rojetos e para a 
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No âmbito da RRMD, e no sentido de se assegurar a inserção de novos parâmetros, 

especialmente consistentes com as orientações emanadas quer no PNRCAD 2013-

2020 quer no Plano de Ação 2013-2016, bem como de se acautelar o disposto no 

Decreto-lei n.º 54/2013, de 17 abril, que define o regime jurídico da prevenção e 

proteção contra a publicidade e o comércio das novas substâncias psicoativas (NSP), 

concluiu-se da necessidade de se readequar vários instrumentos e minutas interligados 

e que se complementam. Assim, a DPIC/DIT procederam a: 

• Alteração da ficha de recolha de indicadores de monitorização na área 

da RRMD; 

•  Elaboração de um plano de revisão de instrumentos e minutas na área da 

RRMD;  

• Elaboração de formulários de verificação do cumprimento dos requisitos 

para a criação e funcionamento de programas e estruturas sócio sanitárias 

de RRMD. 

 

Procedimentos concursais 

Em 2014, no sentido de dar resposta às 

necessidades identificadas, foram 

abertos procedimentos concursais para 

15 territórios, distribuídos por todas as 

regiões, com o total de 20 áreas 

lacunares. Os procedimentos são abertos 

por território, podendo incluir uma ou 

mais áreas lacunares, dos diferentes eixos 

de intervenção (Prevenção, RRMD, 

Tratamento e Reinserção).  

 

 

Na região Norte foi onde se verificou o 

maior número de territórios com 

procedimentos concursais abertos (8), 

para um total de 9 áreas lacunares, 

sendo 8 do eixo de intervenção da 

RRMD e 1 área lacunar no eixo da 

reinserção. Na região Centro foram 3 os 

territórios a concurso, para colmatar 4 

áreas lacunares no eixo da RRMD e 1 

no eixo da prevenção. Em Lisboa e 

Vale do Tejo, foram 2 os territórios a 

concurso, para 3 áreas lacunares de 

RRMD. Por último, nas regiões do 

Alentejo e do Algarve foi aberto 1 

procedimento concursal por região, 

sendo que no Alentejo previa-se o 

financiamento de 2 áreas lacunares 

53%

20%

13%

7%
7%

Nº de territórios com procedimentos concursais, por 
região (N=15)

Norte (8)

Centro (3)

Lisboa e Vale do Tejo (2)

Alentejo (1)

Algarve (1)

10%

80%

0%
10%

Nº de áreas lacunares, por eixo de intervenção 
(N=20)

Prevenção

RRMD

Tratamento

Reinserção
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(prevenção e reinserção) e no Algarve 1 área lacunar para o eixo da RRMD.

Em 2014, dos procedimentos concursais abertos, 10 foram concluídos, tendo 2 

territórios ficado a descoberto porque não houve candidaturas que cumprissem os 

requisitos solicitados, e 8 foram concluídos com a seleção e atribuição de 

financiamento a 9 projetos. Para 2015, transitaram 5 concursos, prevendo-se a sua 

conclusão nos primeiros meses desse ano. 

 

Financiamento previsto 

A atribuição de financiamento aos projetos que constituem os PRI para os territórios 

colocados a concurso é efetuada através da Portaria n.º 27/2013 de 24 de janeiro, 

que prevê o financiamento das intervenções para 24 meses, podendo ser renovadas 

por período igual.   

 

Para os procedimentos concursais de 

2014, foi previsto um investimento total 

de 2.536.540,00 €, com a seguinte 

distribuição por área lacunar:  

 

 

 

Grande parte do financiamento 

atribuído destina-se a colmatar 

necessidades identificadas no eixo da 

Redução de Riscos e Minimização de 

Danos (RRMD), que representa 87% do 

financiamento previsto. O eixo da 

prevenção representa 5% do 

financiamento e o eixo da reinserção 

8% do valor total.

Para a região Norte, com o maior número de procedimentos concursais abertos (8), foi 

afeto 43% do financiamento previsto, seguindo-se a região Centro com 29% do 

montante previsto.  

À semelhança dos anos anteriores, estes procedimentos concursais foram realizados 

em estreita articulação com as 5 Administrações Regionais de Saúde, IP (ARS,IP), tendo 

sido designada, para cada procedimento concursal, uma Comissão de Seleção, 

5%

87%

8%

Financiamento previsto por área lacunar

Prevenção

RRMD

Reinserção

43%

29%

14%

11%

3%

Financiamento previsto, por região

Norte

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Alentejo

Algarve
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constituída por três elementos, dois (DPIC/DIT) dos quais são designados por despacho 

do Diretor-Geral do SICAD e um designado pela Administração Regional de Saúde I.P. 

respetiva. Também na preparação dos avisos de abertura foi necessária a articulação 

com as ARS,I.P.  

Ainda no âmbito dos concursos, importa referir a elaboração de instrumentos de 

suporte aos procedimentos concursais, nomeadamente o Guia de Apoio às Entidades 

Proponentes, que foi disponibilizado na página da internet do SICAD. 

Projetos financiados e acompanhados no âmbito do PORI 

Decorrente dos procedimentos concursais realizados em 2013 e na sequência da 

renovação de algumas intervenções, em 2014 estiveram em execução 77 projetos a 

nível nacional, com a seguinte distribuição por quatro das cinco regiões. 

 

 

A maioria dos projetos (41) foi 

implementada na região Norte, o que 

corresponde a 53% do total de projetos 

em funcionamento em 2014.  

 

 

Ao nível do tipo de intervenção a desenvolver, a área da Redução de Riscos e 

Minimização de Danos foi a que teve mais projetos em funcionamento (38), seguindo-

se da reinserção com 21 projetos, da prevenção com 16 e, por último, do tratamento 

com 2 projetos em execução. 
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O funcionamento destes 77 projetos, 

em 2014, implicou um financiamento 

do SICAD de 4.644.357,20 € com a 

seguinte distribuição por eixo de 

intervenção: 

 

A redução de riscos e minimização de danos é a intervenção que tem a maior 

percentagem de financiamento atribuído (70%), uma vez que é o eixo com maior 

número de projetos em execução (38). A prevenção representa 13% do 

financiamento, distribuídos por 16 projetos. Também no eixo da reinserção o 

financiamento atribuído representa 13% do total, o que corresponde a 21 projetos em 

implementação. 

 

 

 

 

A distribuição do financiamento por 

região apresenta-se no gráfico 

seguinte: 

 

 

Verifica-se que as regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo representam 78% do total de 

financiamento atribuído pelo SICAD. 

De seguida apresentam-se os principais dados relativos ao número de pessoas 

abrangidas e ao tipo de atividades em que participaram em 2014. Sobre esta 

informação é importante referir que os indicadores de execução recolhidos 

mensalmente dizem respeito exclusivamente às ações desenvolvidas nos projetos junto 

dos beneficiários, isto é, não tem por objetivo refletir todo o trabalho que a 

implementação de um projeto implica, mas reportar alguns números mais importantes. 

  

13%

70%

4%
13%

Financiamento por eixo de intervenção
(N=4.644.357,20€)

Prevenção

RRMD

Tratamento

Reinserção

46%

19%

32%

3%

Financiamento por região (N=4.644.357,20€)

Norte

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Algarve



Relatór io de Ativ idades 2014 

 60 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

No gráfico seguinte apresenta-se o número total de indivíduos abrangidos pelos 

projetos por eixo de intervenção, à exceção dos indivíduos abrangidos em contextos 

recreativos e/ou festivos.   

 

 

Especificidades por Área de Intervenção 

 

Prevenção 

No âmbito dos PRI foram implementados 16 projetos, cofinanciados pelo SICAD, tendo 

sido abrangidas um total de 21.143 pessoas em 14 dos 16 projetos em execução. 

 

 

 

A maioria da população alvo abrangida 

situa-se na região Centro (63%), uma vez que 

é a região que tem o maior número de 

projetos em execução.  

 

 

 

No que se refere à intervenção em Contextos 

Recreativos e/ou festivos foram 5 os projetos (3 na 

região Norte e 2 na região Centro) que 

desenvolveram atividades nestes contextos, 

tendo sido contactadas 7.915 pessoas. A maioria 

das pessoas contactadas (91%) foi em contexto 

de festa/festival e 9% em contexto de 

bar/discoteca.. 
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No seguinte gráfico são apresentados os tipos de ações desenvolvidas nos 14 projetos 

em execução. 

 

A maioria dos projetos (11) desenvolve ações do tipo Sensibilização/Informação e de 

Treino de competências, 9 de Atividades educativas-culturais/lúdico-pedagógica e 10 

projetos desenvolvem, ações do tipo Acompanhamento/psicossocial.   

De seguida, apresenta-se o número de pessoas abrangidas por categoria de grupo-

alvo nos diferentes tipos de ação dos projetos. Salienta-se que em cada um dos 

projetos, a mesma pessoa pode ter sido abrangida por mais do que um tipo de ação.  

 

Os tipos de ação onde foram abrangidos mais indivíduos foram as Campanhas de 

Prevenção (7178) e Sensibilização/Informação (2599), que habitualmente se dirigem a 

grupos mais alargados. No que respeita a intervenções dirigidas a grupos mais 

específicos, destacam-se as ações do tipo Treino de Competências (2525), 
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atendimento/encaminhamento (540) e Acompanhamento psicossocial (357). Em 2014, 

a intervenção na área da prevenção, continua a promover o reforço de ações 

dirigidas a grupos específicos, nomeadamente crianças, adolescentes e jovens, 

manteve-se o enfoque da intervenção ao nível da prevenção seletiva e indicada. 

 

Redução de Riscos e Minimização de Danos 

 

No caso da Redução de Riscos e 

Minimização de Danos, decorreram 38 

projetos nas regiões do Norte, Centro, 

Lisboa e Vale do Tejo e Algarve. 

Cada projeto de RRMD apresenta diferentes respostas (definidas no Decreto-Lei n.º 

183/2001 de 21 de junho), consoante as necessidades identificadas, criando e 

mantendo em funcionamento diferentes programas ou estruturas de RRMD. Os 38 

projetos de RRMD em execução abrangeram 27 territórios identificados como 

prioritários, 14 dos quais na região Norte, 8 na região Centro, 4 na região de Lisboa e 

Vale do Tejo e um na região do Algarve. A seguinte tabela espelha o tipo de resposta 

de RRMD, consoante os Programas e as Estruturas que estiveram em funcionamento 

durante o ano de 2014, por região. 
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Foram abrangidos pelos projetos de 

RRMD um total de 24.244 indivíduos, 

conforme o gráfico seguinte: 

 

Note-se que a intervenção em Contextos Recreativos, nomeadamente através da 

criação e funcionamento de Pontos de Contacto e Informação, abrange um maior 

número de indivíduos comparativamente a outros tipos de respostas (Programa de 

Substituição em Baixo Limiar de Exigência, Equipa de Rua, Gabinete de Apoio, Centro 

de Abrigo, Centro de Acolhimento ou Programa de Troca de Seringas),uma vez que o 

tipo de resposta preconizada pressupõe contactos pontuais. Esta especificidade da 

intervenção em Contextos Recreativos justifica a maior abrangência de utentes, 

evidenciada na região Centro do país, região que apresenta mais projetos com este 

tipo de intervenção.  

 

Tratamento 

No âmbito do Tratamento foram desenvolvidos, na região de Lisboa e Vale do Tejo e 

na região Norte, dois projeto cofinanciados. A sua operacionalização foi  concretizada 

através de Centros de Consultas, prosseguindo o acompanhamento aos utentes, em 

Vila Franca de Xira e em Barcelos, respetivamente, por via de  uma intervenção 

integrada, consubstanciada na forma de Consultas Individuais realizadas  por Médico/ 

Psiquiatra, por Psicólogos, bem como outros tipos de Atendimentos. 

 

 

 

Com base nos indicadores recolhidos ao 

longo do ano, verificou-se que estes 

projetos abrangeram um total de 1.044 

utentes, tendo 270 destes recorrido aos 

serviços pela primeira vez.
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Foram realizadas ao longo do ano um 

total de 6.587 consultas. Destas, 975 foram 

realizadas por Médico ou Psiquiatra; 4.546 

por Psicólogo. Foram ainda realizadas 

1.066 consultas, relativas a outras 

valências, nomeadamente consultas a 

famílias e de serviço social.  
 

 

Foram igualmente desenvolvidos, em 

estreita articulação com as respetivas UIL, 

Programas de Tratamento com Agonista 

Opiáceos, tendo estado inseridos nesta 

modalidade terapêutica 396 utentes. Em 

termos médios diários, verificou-se que 

268 utentes estiveram em programa com 

cloridrato de metadona e 117 em 

programa com buprenorfina. 
 

 Nestas unidades foram rastreados 217 utentes para o HIV, 198 para a hepatite B,  210 

para a hepatite C, 190 para a tuberculose e 176 para a sífilis. 

 

Reinserção 

No ano de 2014 estiveram em desenvolvimento 21 projetos cofinanciados no eixo da 

Reinserção, distribuídos pelas regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Na região 

Norte concentram-se 76% do total de projetos de reinserção em implementação em 

2014. Estes projetos abrangeram um total de 2.457 pessoas, que foram alvo de 

intervenções no âmbito da reinserção. 

Projetos de reinserção em execução em 

2014, por região (N=21) 

 

População-alvo abrangida pelos projetos 
em 2014 (N=2.457) 
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Metade da população abrangida pelos projetos de reinserção são cidadãos com 

comportamentos aditivos e dependências (CAD), sendo que 26% apresentam 

consumos de substâncias ilícitas (SI) e 24% problemas ligados ao álcool (PLA). Uma vez 

que os modelos em vigor na área da reinserção preconizam que a intervenção deve 

ser dirigida ao indivíduo com comportamentos aditivos e dependências (CAD) e, 

simultaneamente, aos diversos elementos dos sistemas sociais existentes, verifica-se 

que esta premissa está subjacente à intervenção desenvolvida pelos projetos, já que 

50% dos grupos-alvo abrangidos pertencem aos sistemas sociais. Destaca-se a família, 

os técnicos das várias entidades parceiras e as entidades empregadoras. 

No que se refere à intervenção desenvolvida, foram promovidas estratégias e ações 

diversas, que procuram ter resultados relevantes na esfera da vida das pessoas 

abrangidas pelos projetos. No gráfico seguinte apresenta-se a tipologia das ações, 

identificadas de acordo com categorias comuns. 

 
Tipos de ações desenvolvidas nos projetos, por região (N= 21 projetos) 

 

 
 

O Acompanhamento Psicossocial constitui a base das estratégias de intervenção em 

reinserção, o que se verifica também no âmbito dos projetos, já que todos 

desenvolvem este tipo de ação (21). Destacam-se também as ações de Treino de 

Competências e Treino de Competências Pré-Profissionais, desenvolvidas em 15 e 13 

dos projetos, respetivamente, que visam o desenvolvimento das aptidões e 

capacidades individuais, quer ao nível das competências de vida, quer ao nível das 

competências necessárias para o exercício de uma profissão. As atividades 

educativas-culturais, lúdicas ou pedagógicas também contribuem para a aquisição 

de competências e estão presentes em 13 dos projetos.  
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Como já foi referido anteriormente, as ações desenvolvidas envolveram diferentes 

grupos-alvo, como sejam os cidadãos com CAD, familiares, entidades empregadoras 

e outros elementos dos sistemas sociais, que desempenham um papel importante na 

concretização dos itinerários de inserção. No gráfico seguinte apresentam-se as 

pessoas abrangidas em cada tipo de ação, por grupo-alvo 

 
Pessoas abrangidas por ação, por tipo de grupo-alvo 

 

 
 

A maioria das ações desenvolvidas foi dirigida aos cidadãos com CAD (inclui PLA e SI) 

e os seus familiares, com destaque para as ações de Acompanhamento Psicossocial 

(1045 utentes e 332 familiares). As ações de Sensibilização/Informação abrangeram 

também um elevado número de pessoas, incluindo vários elementos dos sistemas 

sociais, num total de 1079 pessoas. A intervenção dirigida aos sistemas sociais 

caracterizou-se também pelas ações de Mediação Social, que abrangeram entidades 

empregadoras, técnicos da área social, educação, saúde, emprego, formação, 

técnicos de autarquias e ainda outros grupos como associações, entidades da 

sociedade civil e comunidade em geral. A intervenção neste nível prevê o 

estabelecimento de canais de comunicação e parcerias com diferentes estruturas de 

apoio, de forma a construir uma rede de suporte ao processo de inserção das pessoas 

com CAD. Esta intervenção apresenta um carácter estratégico no âmbito da 

reinserção: se por um lado permite favorecer o estabelecimento de vínculos entre o 

cidadão e o contexto em que se insere, facilitando o acesso às respostas disponíveis, 

por outro lado contribui para a alteração das representações negativas associadas 

aos CAD, contribuindo para a mudança dos sistemas sociais e para a melhoria das 

condições de inserção. 
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Outras Intervenções nos processos de Implementação de Respostas Integradas 

 

Harmonização de estratégias de intervenção e respostas em CAD com o Instituto da 
Segurança Social, I.P. 

Decorrente da necessidade identificada em anos anteriores de se elaborar um 

protocolo “chapéu” que permita a adaptação das especificidades e 

condicionalismos regionais bem como a definição de competências partilhadas entre 

o SICAD e o Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS,I.P.) na problemática dos CAD, 

foram criados grupos de trabalho, por áreas temáticas da articulação 

interinstitucional. 

Assim, concorrendo para a prossecução da Participação nos Grupos de Trabalho 

Interinstitucionais para a elaboração e operacionalização de Protocolo de 

Harmonização de estratégias de intervenção e respostas em CAD com o Instituto da 

Segurança Social, I.P. e para além da criação de um grupo de trabalho alargado, 

procedeu-se à criação de subgrupos de trabalho, divididos por áreas temáticas da 

articulação interinstitucional. 

No âmbito destes grupos de trabalho, foram discutidas e apresentadas propostas de 

articulação relativas a um conjunto significativo de respostas sociais, nomeadamente: 

• Protocolo Tripartido – SICAD, ISS,I.P. e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 

• Comunidades Terapêuticas / Apartamentos de Reinserção / RSI; 

• Centros de Abrigo e Equipas de Rua (Estruturas de Redução de Riscos e 

Minimização de Danos) / Equipas de Intervenção Direta. 

 

Respostas integradas no âmbito da Reinserção Social 

O envolvimento deste serviço na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas 

Sem-Abrigo (ENIPSA) sempre se caraterizou por uma presença ativa e dinamizadora 

em todas as fases do processo, considerando que esta Estratégia representa uma 

dimensão muito relevante da atuação na área dos comportamentos aditivos e 

dependências, pois uma parte significativa dos utentes atendidos nas unidades de 

intervenção local das ARS, I.P. encontram-se em risco ou em situação de sem-abrigo.  

Ainda no âmbito da reinserção e na sequência do trabalho iniciado, em 2014, foi 

constituída uma Equipa Técnica para a condução dos trabalhos para a melhoria de 

alguns dos procedimentos constantes do Protocolo de Articulação Interinstitucional 

celebrado, em 28 de junho de 2007, com o Instituto de Segurança Social (ISS,I.P.) e a 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, devendo também ser feitos os ajustamentos 

decorrentes das alterações ocorridas na área dos CAD. No entanto, e por falta de 

indicação de representantes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, apesar das 

várias diligências desenvolvidas nesse sentido, esta equipa técnica deu início aos 
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trabalhos em 2014 apenas com a participação dos elementos deste Serviço, do ISS, I.P. 

e as ARS, I.P.  

 

Adaptação de Instrumento de Diagnóstico  

Atendendo-se à importância da disponibilização de instrumento adaptado à 

população portuguesa deu-se início em 2014 à Adaptação para a População 

Portuguesa do Instrumento “ASSIST – The Alcohol, Smoking and Substance Involvement 

Screening Test”, da Organização Mundial de Saúde - Department of Mental Health 

and Substance Abuse, na sua versão recomendada para fins clínicos – Versão 3.1  

As características deste instrumento em termos de validade e precisão, o carater 

universal da sua aplicabilidade em múltiplas culturas e contextos (sendo neste último 

caso de salientar a sua especial orientação para o apoio à deteção da gravidade de 

consumo de substâncias psicoativas nos Cuidados de Saúde Primários) aconselhavam 

a sua escolha enquanto elemento de suporte à avaliação do nível de risco de 

consumos e a sua correspondência em termos de intervenção a prestar aos cidadãos 

com CAD. É ainda de valorizar a facilidade e objetividade da sua aplicação, a 

possibilidade de fornecer informação sobre a história de consumos ao longo da vida e 

nos últimos três meses e a compatibilidade dos seus resultados com os critérios da 

Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão  

No âmbito da realização desta atividade, verificou-se a necessidade de se contactar 

com o Department of Mental Health and Substance Abuse, da Organização Mundial 

de Saúde, OMS, para a identificação das versões existentes deste instrumento em 

língua portuguesa (identificando-se, apenas, a existência de uma versão em 

português do Brasil) e para a obtenção de indicações precisas sobre os 

procedimentos a seguir para a concretização desta adaptação. 

Assim, será no quadro da implementação da Rede de Referenciação / Articulação no 

âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências que este instrumento 

assumirá a sua maior relevância. No entanto, devido às já referidas características do 

ASSIST, será de prever que este se torne uma ferramenta igualmente útil noutros 

contextos de intervenção que visem prover respostas integradas para os cidadãos 

com CAD – prevenção, RRMD.  
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Objetivo Operacional 5. Colaborar no desenvolvimento do SIM na recolha e 

tratamento de informação sobre o trabalho desenvolvido no âmbito dos CAD 

No ano de 2014 foi possível concluir as tarefas já encetadas no ano anterior, e que 

visavam reformular e readaptar os parâmetros e circuitos de monitorização dos dados 

relativos as intervenções no âmbito do tratamento dos CAD, necessárias e decorrentes 

da reorganização do dispositivo de resposta aos Comportamentos Aditivos e às 

Dependências (CAD) estabelecida no Decreto- Lei nº 124/2011, de 29 de dezembro, e 

consubstanciada nas Leis Orgânicas do SICAD e das Administrações Regionais de 

Saúde (ARS, I.P). Nesse sentido, foram criados Grupos de Trabalho, pela DIT que, 

consubstanciaram a colaboração com as ARS, I.P, dando lugar à representação das 

especificidades regionais através das instituições que gerem as Unidades de 

Intervenção Local, enriquecendo deste modo as propostas que visavam agilizar o 

processo de monitorização dos dados através do desenvolvimento do SIM em todas as 

suas potencialidades, promovendo a melhoria da sua qualidade, eficiência e 

eficácia, reforçando por essa via a sustentabilidade dos ganhos em saúde.  

Esta metodologia de trabalho aplicada ao desenvolvimento de ferramentas no 

âmbito da recolha de dados pelo SIM, visavam potenciar este Sistema, expandindo o 

seu quadro de operação à recolha de indicadores das intervenções em CAD relativa 

aos fenómenos emergentes – Jogo e Novas Substâncias Psicoativas, bem como 

dotando este Sistema dos mecanismos que possibilitassem a avaliação da 

implementação de Normas de Orientação Clínica. Deste modo, a DPI/DIT elaborou os 

seguintes documentos:  

• Definição dos critérios e parâmetros de recolha de informação no âmbito 

do tratamento, para adaptar e adequar o Sistema de Informação 

Multidisciplinar (SIM) ao acompanhamento dos comportamentos aditivos e 

dependências;  

• Instrumento de análise da informação constante no SIM no âmbito do 

estudo e monitorização da evolução dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências, elaborada no âmbito da monitorização dos Fenómenos 

Emergentes relativo às adições comportamentais sem substância, com 

particular enfoque no Jogo; 

• Definição, a partir do SIM, de rede de recolha e sistematização de 

informação sobre consumo das novas substâncias psicoativas e outros 

CAD, no âmbito do tratamento, elaborada no âmbito das alterações que 

resultam do exercício das competências legalmente atribuídas ao SICAD, 
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em termos da monitorização e planeamento dos Comportamentos Aditivos 

e nas Dependências nomeadamente as Novas Substancias Psicoativas; 

• Alteração ao Sistema de Informação Multidisciplinar – área da Reinserção, 

visando a definição de indicadores a partir da informação recolhida pelo 

SIM nesta área que permitissem a avaliação da implementação do Modelo 

de Intervenção em Reinserção (MIR). 

Estes quatro documentos definem e concretizam as propostas de Adaptação e 

adequação dos indicadores de monitorização do SIM (objetivo QUAR), que resultaram 

das conclusões dos Grupos de Trabalho.   

 

 

Objetivo Operacional 6. Dinamizar a intervenção nos problemas (re)emergentes, no 

âmbito dos CAD 

 

Considerando as necessidades de intervenção a nível dos fenómenos emergentes, em 

termos de CAD, em diferentes contextos, exprimindo-se de variadas formas e 

envolvendo riscos que devem ser avaliados à luz da realidade global do cidadão com 

CAD e das suas necessidades assistenciais, a DIT elaborou uma proposta de 

Metodologia de intervenção e de planeamento de respostas no âmbito do tratamento, 

focalizada na problemática do Jogo. Tratando-se de uma abordagem metodológica, 

que envolve a articulação de respostas diferenciadas, requer desenvolvimento e 

aprofundamento no decurso do próximo ano.  

 Conforme o já referido as atividades conducentes à adaptação dos mecanismos e 

instrumentos de recolha de informação sobre tratamento à nova realidade dos CAD 

determinariam que o fenómeno emergente das Novas Substâncias Psicoativas 

devesse de ser alvo de atenção. Nesse sentido, e aproveitando os mecanismos de 

articulação e colaboração existentes entre SICAD e ARS, I.P. no âmbito das iniciativas 

de adaptação e adequação dos indicadores de monitorização, foi criado um Grupo 

de Trabalho, pela DIT, tendo sido produzida a reflexão científica e metodológica que 

se consubstanciou numa proposta de Instrumento de análise da informação constante 

no SIM no âmbito do estudo e monitorização dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências - Novas Substâncias Psicoativas. Este instrumento construído enquanto 

modelo de monitorização de dados do tratamento permitirá a obtenção de 

informação crítica no âmbito dos CAD, nomeadamente no domínio das Novas 

Substâncias Psicoativas. 
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Outras atividades desenvolvidas 

 

Ao nível da Representação Nacional do SICAD, a direção da DPI assegura as 
seguintes participações: 

 

Conselho Nacional de Saúde Mental (CNSM). Este Conselho é presidido pelo Prof. Dr. 

António Leuschner, funciona junto da Secretaria Geral do Ministério da Saúde (desde 

maio de 2013) e reúne, ordinariamente, pelo menos duas vezes por ano, mediante 

convocatória do seu presidente, e, extraordinariamente, por iniciativa daquele ou a 

pedido de metade dos seus membros. Ao longo de 2014 o CNSM reuniu 5 vezes, tendo 

a Direção da DPI participado em todas as reuniões, e destacando alguns temas 

relevantes abordados: atualização do Regulamento Interno deste Conselho, Cuidados 

Continuados Integrados de Saúde Mental, definição das competências dos 

profissionais de saúde mental, ponto de situação do Programa Nacional de Saúde 

Mental, Plataforma de dados em Saúde e outras aplicações e questões éticas 

inerentes, ponto de situação do trabalho das Subcomissões, criadas no âmbito das 

competências deste Conselho, apresentação da estratégia de Intervenção nos 

Comportamentos Aditivos e nas Dependências pelo Diretor Geral do SICAD, entre 

outros.  

Subcomissão de “Cuidados de Saúde Mental e Cuidados de Saúde Primários”, do 

CNSM, continuou a participar nas reuniões de trabalho. Considerando as áreas de 

desenvolvimento previstas no Plano para Saúde Mental e Cuidados de Saúde 

Primários, no decurso das 3 reuniões realizadas em 2014, foram abordados vários 

aspetos: diagnóstico de situação regional a nível de Saúde Mental e Cuidados de 

Saúde Primários e Identificação de prioridades, proposta de Criação dos indicadores 

Saúde mental e Cuidados de Saúde Primários, a discussão do modelo de questionário 

para caraterizar a realidade da intervenção nos Cuidados de Saúde Primários e da 

metodologia para a sua operacionalização,  

Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) é presidido pelo Presidente da ADoP. Em 

2014 foram realizadas 9 reuniões, tendo participado na apreciação e decisão de 

pareceres relativos a violações de normas antidopagem; apreciação e decisão de 

pareceres relativos a resultados atípicos de relações testosterona/epitestosterona 

superiores a 4; discussão dos resultados do Programa Nacional Antidopagem em 2013; 

análise da 1.ª versão da proposta de alteração legislativa quanto à lei antidopagem 

face à nova versão do Código Mundial Antidopagem a entrar em vigor em 1 de 

janeiro de 2015; apresentação do motor de busca “JOGO LIMPO – Medicamentos e 

Desporto; Ponto da situação quanto à implementação do Programa ADAMS - The 

Anti-Doping Administration & Management System; implementação da estratégia do 

Passaporte Biológico da ADoP; apreciação de incumprimentos do Sistema de 
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Localização do Praticante Desportivo; análise do Regimento do Conselho Nacional 

Antidopagem.  

Foi, igualmente garantida a resposta célere às solicitações pelo Presidente da ADoP, 

de apreciação de pareceres prévios relativos a violações de norma antidopagem, 

necessariamente emitidos e com o dever de cumprimento do prazo legal de 10 dias 

estabelecidos para o efeito.  

Conselho Nacional Consultivo do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA 

presidido pelo Diretor do Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA foi realizada 

uma reunião em 2014. No âmbito das atribuições deste Conselho Consultivo foi feito o 

ponto da situação do Programa Troca de Seringas e abordagem competências dos 

profissionais nas Equipas de Rua, no âmbito da Intervenção em RRMD. 

Comissão de Acompanhamento do Funcionamento e Desempenho dos Serviços 

inerentes aos programas de Saúde Pública a desenvolver pelas Farmácias, presidida 

pelo Presidente da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. – 

INFARMED, foi criada no âmbito do acordo entre o Ministério da Saúde e os 

representantes das farmácias. Em 2014 foram realizadas duas reuniões, tendo sido 

apresentado a missão e o funcionamento desta comissão. Foi solicitado aos 

representantes dos Serviços que integram esta comissão a apreciação da proposta de 

Estudo para a avaliação do Programa Nacional de Troca de Seringas, desenvolvido 

por uma equipa da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP). 

Concretização do acompanhamento da proposta de Serviços Farmacêuticos 

(Programa Troca de Seringas; Autovigilância da Diabetes; Adesão à Terapêutica; 

Administração da Vacina contra a Gripe; Programas Terapêuticos de Substituição 

Opiácea e Teste Rápido VIH) pela Associação Nacional das farmácias. 

Grupo de Trabalho relativo ao Regime Jurídico aplicável aos atos de Publicidade 

Praticados pelos Prestadores de Cuidados de Saúde  

De acordo com o Despacho nº 11344/2014, de 10 de setembro foi criado um Grupo 

de Trabalho (GT), coordenado pela Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., 

de natureza multidisciplinar e constituído por representantes de várias instituições com 

vista à análise do regime jurídico aplicável aos atos de publicidade pelos prestadores 

de cuidados de saúde. Ao referido GT incumbiu: 

• Analisar o regime jurídico aplicável aos atos de publicidade pelos prestadores 

de cuidados de saúde; 

• Elaborar uma compilação da legislação existente, relacionada com esta 

matéria; 

• Apresentar uma proposta de regulamentação e/ou alterações/aditamentos 

ao(s) regime(s) jurídico(s) vigente(s) no que respeita aos atos de publicidade 

praticados pelos prestadores de qualquer tipo de cuidados de saúde. 



Relatór io de Ativ idades 2014 

 73 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Os documentos elaborados foram enviados para o Gabinete do Senhor Secretário de 

Estado Adjunto do Senhor Ministro da Saúde, tendo tido aprovação com despacho 

para preparação do diploma em conjunto com o Ministério ad Economia. 

Grupo de Trabalho Interinstitucional na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
- Ministério da Administração Interna 

Colaboração com o Grupo de Trabalho GT4 (Núcleo de Fiscalização e Trânsito - 

Unidade de Prevenção Rodoviária) para elaboração de Regulamento do concurso 

de apoio financeiro destinado a promover a realização de ações ou iniciativas de 

sensibilização destinadas à prevenção do Consumo de bebidas alcoólicas pelos 

jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos; Integração no júri do 

Concurso Álcool, como vogal, tendo sido realizadas 5 reuniões. No âmbito do 

Regulamento  do Concurso de atribuição de apoio financeiro realizou a conveniente 

apreciação aos conteúdos da ação ou iniciativa, no prazo legalmente previsto (20 

dias).    

Grupo de Trabalho 'Consenso Estratégico para a Gestão Integrada da Hepatite C em 

Portugal' – Universidade Católica Portuguesa  

Participação com a DIT, enquanto membros do Think Tank, em 3 reuniões, tendo-se 

produzido o documento “Consenso Estratégico para a Gestão Integrada da Hepatite 

C em Portugal”, que foi apresentado publicamente a 13 de Maio. 

 

Atividades não previstas 

 

Ao longo de 2014 foram desenvolvidas pela DPI/DPIC/DIT atividades não previstas no 

Plano de Atividades de 2014, mas que pela sua relevância merecem destaque: 

 

Articulação interinstitucional 

 

• Contratos de Convenção para apoio ao Tratamento e Reinserção Social de 

utentes dependentes de substâncias psicoativas lícitas e/ou ilícitas, em 

Instituições Privadas: 

Por força da publicação do Despacho dos Ministérios das Finanças e da Saúde nº 

16938 / 2013, a 31 de dezembro e das disposições nele constantes nomeadamente a 

designação do SICAD enquanto entidade através da qual o Estado estabelece 

convenções com as Unidades Privadas no âmbito do tratamento dos 

comportamentos aditivos e das dependências, resultaram para a DPI/DIT um conjunto 

de atividades que visavam adequar e atualizar estes acordos ao novo 

enquadramento legal. Destas salientam-se: 
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� Estabelecimento de um circuito de informação e articulação entre 

o  SICAD e os stakeholders neste domínio (ARS, I.P., a Inspeção 

Geral das  Atividades em Saúde e as Entidades Privadas que 

já dispunham destes  contratos com o ex – IDT, I.P., bem como 

de outras que os pretendiam  estabelecer – no seu total, 

perfaziam 59 unidades tratamento privadas; 

� Produção e disseminação entre os stakeholders acima referidos, de 

um  documento: “Revisão e atualização dos procedimentos, 

mecanismos e  critérios de financiamento dos serviços prestados 

em regime de  convenção  entre o estado e as unidades 

privadas de saúde”, que  servisse de guia à implementação 

destes acordos, à luz das novas  disposições legais; 

� Realização de reunião com os stakeholders, públicos e privados, a 

qual  ocorreu a 20 de junho de 2014, nas instalações do SICAD.  

• Comissão de Acompanhamento do Programa Troca de Seringas “Diz não a 

uma seringa em segunda mão”. Esta Comissão de Acompanhamento tem 

como competências o acompanhamento e monotorização do programa e, 

em 2014, integrou representantes do  Programa Nacional para a Infeção 

VIH/SIDA,  do SICAD, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, das 

Administrações Regionais de Saúde, do Fórum Nacional da Sociedade Civil 

para o VIH/SIDA, que realizaram um total de 11 reuniões.  

• Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária no âmbito do Fórum 

Nacional Álcool e Saúde. Tendo por base o Programa Eu e os Outros, foram 

introduzidas alterações à narrativa dedicada ao álcool no sentido de poder 

abordar temas ligados à prevenção rodoviária junto a jovens entre os 12 e os 

18 anos. Deste trabalho resultou igualmente a alteração ao manual de suporte 

ao programa o qual recebeu informação adicional sobre o tema da 

prevenção rodoviária. Foi definido um procedimento de testagem dos 

conteúdos introduzidos que será implementado em 2015. 

• Ministério da Educação – Resultando de um protocolo entre Direção Geral da 

Saúde e a Direção Geral da Educação, a DIT, participou no Grupo de trabalho 

para a construção de um Referencial sobre Promoção e Educação para a 

Saúde, no Grupo de Trabalho dos Comportamentos Aditivos. Este Referencial 

visou incluir, no contexto pedagógico dos currículos do pré-escolar, Ensino 

Básico e Ensino Secundário,  as principais questões de saúde, nomeadamente 

saúde mental, alimentação e atividade física, educação sexual e VIH/SIDA e 

consumo de substâncias psicotrópicas; 



Relatór io de Ativ idades 2014 

 75 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

•  Instituto Civil da Autodisciplina da Comunicação Comercial (ICAP) que 

permitiu a elaboração de um protocolo para uma abordagem conjunta aos 

problemas ligados ao álcool no âmbito da comunicação comercial e saúde. 

Este protocolo foi assinado em outubro de 2014 e prevê a definição anual de 

linhas de ação a concretizar conjuntamente; 

• Cooperação com entidades/organismos internacionais: participação em 

Painel Delphy para a definição de padrões de qualidade para a acreditação 

de programas de redução da procura de drogas, iniciativa que faz parte 

integrante do Programa de Cooperação entre América Latina e a União 

Europeia no âmbito das políticas sobre drogas (COPOLAD);  

• Sessão de Lançamento das candidaturas aos projetos na área programática 

de saúde - Programa “Iniciativas de Saúde Pública”, no âmbito do EEA Grants, 

da responsabilidade da ACSS e da DGS, foi assegurada a representação do 

SICAD pela DIT e a EMSI; 

• Reunião Plenária da Rede Telemática de Informação Comum (RTIC), dirigida 

pela Direção-geral do Consumidor (DGC). Esta reunião teve por objetivo 

realizar o balanço da atividade da RTIC, apresentar o Classificador 

Harmonizado Europeu – Recomendação 2010/304/EU da Comissão, de 12 de 

maio, assim como as alterações ao regime jurídico do livro de reclamações – 

Decreto-lei n.º 156/2005, de 15 de setembro; 

• Projecto Alternative – PROMOTING ALTERNATIVES TO IMPRISONMENT FOR DRUG  

OFFENDERS - Cruz Vermelha Portuguesa -  a DPI/ DIT participou neste projeto de 

cooperação transnacional, desenvolvido e apoiado financeiramente no 

âmbito do Programa Específico de Apoio à Justiça Criminal (doravante o 

Programa) da Direção Geral da Justiça da Comissão Europeia.  (CE). O âmbito 

geral do Projeto visava melhorar as condições de vida dos reclusos e/ou 

condenados, pela promoção e o aumento da eficácia das medidas penais 

alternativas ao encarceramento aplicadas a toxicodependentes.  

• Assessoria Jurídica do Gabinete do SEAMS e o Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, a Assessoria participou na redação da argumentação relativa às 

“Observações escritas do Estado Português no Processo C-333/14 – Scotch 

Whisky Association, sobre a fixação de um preço mínimo por unidade de álcool 

na Escócia, e que se transmitirá desde já ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia”. 

 

Formação 

• Dinamização do Módulo “Modelos de intervenção em prevenção, Programas 

de prevenção: contextos e grupos alvo, nas três edições do II Curso – 
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Problemas Ligados a Comportamentos Aditivos e Dependências: Prev

Diagnóstico, Referenciação e Tratamento, organizado pela ARS, I.P. Centro, 

para os destinatários Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde, 

Técnicos Superiores (21 horas)

 

Consultoria/Supervisão 

• Suporte técnico, pela DPIC ao 

conjunta da Unidade de Alcoologia de Lisboa e do Centro das Taipas e DICAD 

da ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Este apoio traduziu

supervisão à equipa do projeto.  

•  

Participação em Eventos Técnicos e Científicos

• ¨Encuentro bi-regional COPOLAD: Calidad y evidencia en Reducción de la 

Demanda de Drogas (RDD)

Cidade do México, México.

/DIT colaborou no Programa de Coope

Europeia na Política sobre Drogas, COPOLD

• HCV 2020 Conference

for addictive behaviours and dependencies:

• Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS),  com 

rede para um mar de oportunidades’

• 15º Congresso Nacional de Pediatria

adolescência: a visão do SICAD’, 

• “Prevenção dos Comportamentos Aditivo

Família” apresentada no XXIV Workshop sobre Políticas para a Família, 

organizado pela Prosális, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

• “Família, comportamentos aditivos, dependências e envelhecimento”, ” 

apresentada no X E

• O Conselho Nacional de Juventude em parceria com a 

Students Association

SICAD e Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) lançou 

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

Problemas Ligados a Comportamentos Aditivos e Dependências: Prev

Diagnóstico, Referenciação e Tratamento, organizado pela ARS, I.P. Centro, 

para os destinatários Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde, 

Técnicos Superiores (21 horas). 

Suporte técnico, pela DPIC ao Projeto Corda Bamba da responsabilidade 

conjunta da Unidade de Alcoologia de Lisboa e do Centro das Taipas e DICAD 

da ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Este apoio traduziu-se em 8 sessões de 

supervisão à equipa do projeto.   

Participação em Eventos Técnicos e Científicos 

regional COPOLAD: Calidad y evidencia en Reducción de la 

Demanda de Drogas (RDD)¨, que teve lugar de 8 a 10 de dezembro de 2014 

xico, México. No âmbito da colaboração interinstitucional

/DIT colaborou no Programa de Cooperação entre a América Latina e a União 

Europeia na Política sobre Drogas, COPOLD; 

HCV 2020 Conference, pela DIT, foi apresentado a comunicação “

for addictive behaviours and dependencies: SICAD”, em Oxford, 

Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS),  com a comunicação

rede para um mar de oportunidades’, Loures; 

15º Congresso Nacional de Pediatria, com a comunicação ‘

adolescência: a visão do SICAD’, Albufeira; 

“Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências: O Papel da 

Família” apresentada no XXIV Workshop sobre Políticas para a Família, 

organizado pela Prosális, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

“Família, comportamentos aditivos, dependências e envelhecimento”, ” 

apresentada no X Encontro da FPAT, na Fundação Luso-Americana, em Lisboa

O Conselho Nacional de Juventude em parceria com a European Medical 

Students Association (EMSA), o Instituto do Desporto e da Juventude (IPDJ

SICAD e Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) lançou 

oficialmente em maio, a 

Campanha 100 % ZERO,

a sensibilização dos jovens 

menores para os efeito

do consumo do álcool;

as Dependências 

Problemas Ligados a Comportamentos Aditivos e Dependências: Prevenção, 

Diagnóstico, Referenciação e Tratamento, organizado pela ARS, I.P. Centro, 

para os destinatários Médicos, Enfermeiros, Técnicos Superiores de Saúde, 

da responsabilidade 

conjunta da Unidade de Alcoologia de Lisboa e do Centro das Taipas e DICAD 

em 8 sessões de 

regional COPOLAD: Calidad y evidencia en Reducción de la 

de 8 a 10 de dezembro de 2014 na 

colaboração interinstitucional, a DPI 

rica Latina e a União 

a comunicação “Interventions 

em Oxford, Inglaterra. 

a comunicação ‘Uma 

, com a comunicação ‘Alcoolismo na 

s e Dependências: O Papel da 

Família” apresentada no XXIV Workshop sobre Políticas para a Família, 

organizado pela Prosális, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. 

“Família, comportamentos aditivos, dependências e envelhecimento”, ” 

Americana, em Lisboa;  

European Medical 

o Instituto do Desporto e da Juventude (IPDJ, IP),o 

SICAD e Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) lançou 

oficialmente em maio, a 

% ZERO, que visa 

a sensibilização dos jovens 

menores para os efeitos nocivos 

do consumo do álcool; 
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• 4ª edição do Congresso “Vertentes e Desafios da Se

Leiria e no “FORUM RICOT 

Trabalho” do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto; Congresso Internacional

Cidade do México

Substances Use Prevention, Prevention of the use of Alcohol And Drug in the 

Workplace, Estrasburgo

comunicações, no âmbito da intervenção em CAD, em contexto l

•  Apresentação do estudo “Consumos 

em Meio Laboral” Este estudo permitiu 

conhecer, pela primeira vez, a 

realidade dos consumos em meio 

laboral permitindo, assim, uma melhor 

adequação das políticas de 

prevenção e intervenção no local de 

trabalho, bem como, a adequação das 

ações à especificidade deste contexto

 

Avaliação qualitativa global 

Ao longo de 2014 foi possível sedimentar o compromisso com o Serviço e Valor Público, 

num quadro de referência de exigência, em termos de objetivos, indicadores e 

respetivas metas, tendo tido a DPI/DPIC/DIT a capacidade de disponibilizar e orientar 

os seus recursos no sentido de privilegiar a resposta às suas atribuições específicas 

(produção de Linhas Orientadoras e harmonização das intervenções técnicas à luz da 

qualidade em saúde, a gestão da implementação das medidas estruturantes do 

PNRCAD - PORI e Rede de referenciação/articulação, entre outras). A consecução 

dos objetivos e metas estabelecidas motivaram muitas vezes a articulação, a 

implicação e o comprometimento de 

grandes desafios e benefícios por este

a taxa de execução das metas definidas. 

O balanço global das atividades desenvolvidas foi bastante positivo, resultante do 

empenho, responsabilidade e competência dos profissionais que fazem parte deste 

serviço, que revelaram significativa capacidade de inovar e de reagir às possibilidades 

que surgem nas diversas situações. 

Um ponto que não se pode deixar de referir, enquanto a

com a dimensão das solicitações a estas Unidades Orgânicas que resulta em 

atividades não previstas e que interfere na possibilidade de dar atemp

algumas respostas.  

2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas

4ª edição do Congresso “Vertentes e Desafios da Segurança” (VDS2014) ISLA 

Leiria e no “FORUM RICOT - Rede de Investigação sobre Condições de 

Trabalho” do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto; Congresso Internacional “La Salud Mental un Problema de Todos”, 

o, Conference Safety and Health at work Psychoactive 

Substances Use Prevention, Prevention of the use of Alcohol And Drug in the 

Estrasburgo, pela DPI /DPIC e a DMI, foram 

, no âmbito da intervenção em CAD, em contexto l

estudo “Consumos 

em Meio Laboral” Este estudo permitiu 

conhecer, pela primeira vez, a 

realidade dos consumos em meio 

laboral permitindo, assim, uma melhor 

adequação das políticas de 

prevenção e intervenção no local de 

m como, a adequação das 

ações à especificidade deste contexto; 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Ao longo de 2014 foi possível sedimentar o compromisso com o Serviço e Valor Público, 

num quadro de referência de exigência, em termos de objetivos, indicadores e 

respetivas metas, tendo tido a DPI/DPIC/DIT a capacidade de disponibilizar e orientar 

recursos no sentido de privilegiar a resposta às suas atribuições específicas 

(produção de Linhas Orientadoras e harmonização das intervenções técnicas à luz da 

qualidade em saúde, a gestão da implementação das medidas estruturantes do 

e de referenciação/articulação, entre outras). A consecução 

dos objetivos e metas estabelecidas motivaram muitas vezes a articulação, a 

implicação e o comprometimento de stakeholders estratégicos, implicando à partida 

grandes desafios e benefícios por este envolvimento com aqueles, e que mais valoriza 

a taxa de execução das metas definidas.  

O balanço global das atividades desenvolvidas foi bastante positivo, resultante do 

empenho, responsabilidade e competência dos profissionais que fazem parte deste 

serviço, que revelaram significativa capacidade de inovar e de reagir às possibilidades 

urgem nas diversas situações.  

de deixar de referir, enquanto aspeto a adequar, tem a ver 

com a dimensão das solicitações a estas Unidades Orgânicas que resulta em 

atividades não previstas e que interfere na possibilidade de dar atemp

as Dependências 

gurança” (VDS2014) ISLA 

Rede de Investigação sobre Condições de 

Trabalho” do Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade 

“La Salud Mental un Problema de Todos”, 

Conference Safety and Health at work Psychoactive 

Substances Use Prevention, Prevention of the use of Alcohol And Drug in the 

foram apresentadas 

, no âmbito da intervenção em CAD, em contexto laboral; 

Ao longo de 2014 foi possível sedimentar o compromisso com o Serviço e Valor Público, 

num quadro de referência de exigência, em termos de objetivos, indicadores e 

respetivas metas, tendo tido a DPI/DPIC/DIT a capacidade de disponibilizar e orientar 

recursos no sentido de privilegiar a resposta às suas atribuições específicas 

(produção de Linhas Orientadoras e harmonização das intervenções técnicas à luz da 

qualidade em saúde, a gestão da implementação das medidas estruturantes do 

e de referenciação/articulação, entre outras). A consecução 

dos objetivos e metas estabelecidas motivaram muitas vezes a articulação, a 

estratégicos, implicando à partida 

envolvimento com aqueles, e que mais valoriza 

O balanço global das atividades desenvolvidas foi bastante positivo, resultante do 

empenho, responsabilidade e competência dos profissionais que fazem parte deste 

serviço, que revelaram significativa capacidade de inovar e de reagir às possibilidades 

speto a adequar, tem a ver 

com a dimensão das solicitações a estas Unidades Orgânicas que resulta em 

atividades não previstas e que interfere na possibilidade de dar atempadamente 
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21%

64%

15%

DPI - Taxa de execução das metas definidas 
(n=62)

Superadas

Atingidas

Não atingidas
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) 

OE 2a. Garantir a articulação e cooperação entre os stakeholders estratégicos no âmbito da saúde 

OE 4a. Promover a qualidade e a eficácia das intervenções 
OE 4b. Promover a eficiência das intervenções 

OE 5.Implementar a rede de referenciação/articulação 

OE 6.Promover a harmonização das intervenções 

OE 7. Promover a implementação de medidas e intervenções para os problemas (re) emergentes 

OE 11.Estabelecer circuitos e procedimentos de articulação e comunicação 

OE 12. Emanar normas, orientações e outros instrumentos de intervenção 

OE 13. Promover o planeamento, monitorização e avaliação das medidas e intervenções 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 
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a
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s 
P
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vi
o
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(Q
A
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M
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ta
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4 
(O

) 
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A
) 
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r 
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O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4a) 
OE12 

OOp1. Definir 
as linhas de 
orientação 
técnicas e 
normativas 
para a 
intervenção 
nos CAD 

 I 1.1.5. Produção de 
documento sobre linhas 
de orientação técnica e 
normativa, para a 
intervenção em reinserção 
(em meses) 

Realização - 4 1 2 4 100% Atingiu 
Informação nº26/2014/DPI/DIT de 22 de 
abril. Documento "Linhas Orientadoras 
para Mediação Social e Comunitária". 

- - 

 I 1.1.7. Desenvolvimento 
do documento sobre 
normas e orientações 
técnicas, específicas no 
âmbito da RRMD nos 
comportamentos aditivos 
(em meses) QUAR 

Realização 
11 

(2013) 
10 2 7 12 100% Atingiu 

Proposta N.º 35/2014/DPI/DIT, de 23 de 
dezembro 
Documento sobre normas e orientações 
técnicas para intervenções de redução 
de riscos e minimização de danos no 
âmbito dos comportamentos aditivos e 
das dependências 

- - 

 I 1.1.8. Produção de 
documento sobre 
estratégias para 
intervenção preventiva 
nos CAD (em meses) 

Realização - 11 1 9 12 100% Atingiu 

Proposta nº 5/2014/DPI de 03/12/2014 - 
Documento - Estratégias de Suporte à 
Intervenção Preventiva nos 
Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências.. 

- - 

I 1.1.9. Produção de um 
documento orientador 
para a implementação do 
Programa Eu e os Outros 
(em meses)  

Realização - 9 1 7 7 125% 
Superou 

[1] 

Proposta 54/2014/DPI/DPIC de 
31/7/2014. Doc. "Linhas  Orientadoras 
para a implementação do Programa Eu 
e os Outros" 

- - 

I 1.1.10. Produção de 
documento sobre normas 
e orientações técnicas 
para intervenções ao nível 
da Fisioterapia (em meses)  

Realização - 6 1 4 7 100% Atingiu 

Proposta 29/2014/DIT/DPI de 31 de julho. 
Doc. "Linhas Orientadoras para a 
Intervenção em Fisioterapia noâmbito 
dos Comportamentos Aditivos e das 
Dependências" 

- - 

I 1.1.11. Produção de 
documento sobre normas 
e orientações técnicas em 
Unidades de 
Desabituação (em meses)  
QUAR 

Realização - 10 1 8 11 100% Atingiu 

Proposta nº 32/DPI/DIT de 28 de 
novembro 
"Normas e orientações técnicas para as 
Unidades de Desabituação" 

- - 

Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 



Relatór io de Ativ idades 2014  

 80 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

OE (O) 
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Operacional 
(O) 

Indicadores PA 2014 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4a) 
OE12 

OOp1. Definir 
as linhas de 
orientação 
técnicas e 
normativas 
para a 
intervenção 
nos CAD 
(continuação) 

I 1.1.12. Atualização das 
Linhas de orientação 
técnica para programas de 
tratamento de manutenção 
com Cloridrato de 
metadona (em meses) 

Realização - 9 1 7 10 100% Atingiu 

Informação nº 53/DIT/DPI/2014 de 30 de 
Outubro -  Linhas de orientação técnica para 
programas de tratamento de manutenção com 
Cloridrato de Metadona de Outubro de 30 de 
Outubro 

- - 

I1.1.13. Produção de linhas 
orientadoras para a 
implementação de uma 
intervenção no âmbito do 
Dia da Defesa Nacional 
(documento inicial e 
documentos de avaliação 
do processo) 

Realização - 2 1 4 7 135% 
Superou 

[2] 

Memorandos:  n.º 11/2014/DPIC da reunião de 
15 janeiro; n.º12/2014/DPIC da reunião de 3 de 
fevereiro; n.º09/2014/DPIC/EMPECO da reunião 
de 6 de março;  n.º13/2014/DPIC da reunião de 
31 de março; n.º14/2014/DPIC da reunião de 11 
de Abril; n.º15/2014/DPIC da reunião de 14 de 
Maio 

- - 

I1.1.14. Aplicação de 
instrumento de 
monitorização e avaliação 
da implementação de 
Normas de orientação 
clínica (nº) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Informação nº 57/2014/DPI/DPIC de 28 de 
novembro 

- - 

I1.1.15. Definição dos 
requisitos e standards de 
qualidade para acreditação 
das UIL, no âmbito dos CAD 
(nº de reuniões e Proposta 
de Documento) (em meses) 

Realização - 11 1 9 9 125% 
Superou 

[3] 

Reuniões a 26 março e 2 de junho do DPI e 
Assessoria com a DGS. 
E-mail de 3 de junho para a DGS com propostas 
de conteúdo para inserir no Manual de 
standards das UIL. 
E-mail de 30 de setembro para DGS – 
Documento conclusões do GT constituído por 
elementos do SICAD, das ARS Norte e Centro e 
pelo SICAD referentes à adequabilidade do 
Manual de Acreditação de Unidades de Saúde 
– Gestão Clínica. 

- - 

I 1.2.3.Produção de 
documento para a difusão 
de Linhas de orientação 
técnica e normativa para a 
Mediação Social (em meses)  

Resultado - 5 1 3 5 100% Atingiu Informação nº34/2014/DPI/DIT de 28 de maio. - - 

I1.2.5. Produção de 
instrumento de recolha de 
informação para a 
monitorização da 
implementação das Linhas 
de Orientação Técnica (nº)  

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Informação nº30/2014/DIT-DPI de 19 de maio - 
“Produção de instrumento de recolha de informação 
para a monitorização da implementação das Linhas de 
Orientação Técnica”. 
Informação nº56/2014/DIT-DPI  de 28 de novembro  - 
Proposta de monitorização do Modelo de Intervenção 
em Reinserção (Orientação Técnica nº1/2009/DTR/NR) 

- - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

 

OE 
 (O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
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Indicador 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4a) 
e b) 
OE13 

OOp2. 
Desenvolver 
modelos e 
programas de 
intervenção 
adequados, 
de acordo 
com 
necessidades 
diagnosticadas
, dirigidos a 
grupos e/ou 
contextos 
específicos 

I 2.1.2. Validação de 
documento de modelo 
de avaliação de 
intervenções preventivas 
(em meses) 

Resultado 
11 

(2013) 
11 1 9 - 50% Não atingiu - a) - 

I 2.2.1. Planificação e 
realização de ações de 
sensibilização dirigidas a 
trabalhadores sobre os 
riscos associados aos 
CAD (nº de ações) 

Realização 
10 

(2013) 
8 2 12 5 83% Não atingiu 

1.  21 de fevereiro - Formação na SHAEFFLER 
2.  10 de julho -  Formação a EURIDICE - Seixal 
(Inf. 101/2014/ de 17 de junho  
3. 6 de Novembro - Formação a EURIDICE - 
Seixal 
4. 4 de Dezembro - Formação EURIDICE – Seixal 
5. 11 de Dezembro - Formação EURIDICE – Seixal 

b) - 

I 2.2.3. Renovação/ 
dinamização de 
protocolos no contexto 
do meio laboral (nº)    

Resultado 
1 

(2013) 
2 0 3 2  1  Atingiu 

Protocolo EURIDICE/ARSLVT - 7 
fevereiroProtocolo EURIDICE CM Palmela – 5 
março 

- - 

I 2.2.4. Participação em 
grupos de discussão 
interinstitucionais de 
âmbito nacional e 
internacional, no 
contexto dos CAD em 
meio laboral (nº de 
participações com a 
elaboração de um 
relatório final) 

Resultado 
3 

(2013) 
3 1 5 5 125% 

Superou 
[4] 

8 maio - Memorando da  Reunião organizada 
pela ACT na Casa Pia de Lisboa (Memo 
16/DPI/2014) . 
25 Junho - Apresentação pública Consumos em 
Meio Laboral - dos Resultados do III Inquérito 
Nacional ao Consumo de Substâncias 
Psicoativas na População Geral. 
(http://intranetsicad/acontecimentos/fotografia
s/Paginas/Consumos-em-Meio-Laboral-
Resultados-do-III-Inquérito-Nacional.aspx ) 
Inf.100 de 17 de junho 
17 de julho -Apresentação da Conferência 
Ricot Lisboa  
2 de Dezembro -  2 Apresentações no Encontro 
Técnico-Cientifico do Meio Laboral – (Dr. Carlos 
Cleto e Dra Graça Vilar) 

- - 

I 2.2.5. Ações de 
sensibilização dirigidas a 
estudantes do Ensino 
Superior e ou outros 
agentes do contexto 
universitário, sobre os 
riscos associados aos 
CAD (n.º ações) 

Resultado 
4 

(2013) 
3 1 5 4 100% Atingiu 

(28-04-2014) Formação na Faculdade de 
Psicologia de Lisboa;  
(29-05-2014) Sessão de formação no ISCTE;   
(30 maio) Participação no Encontro da RESAPES 
(Rede de serviços de apoio psicológico no 
ensino superior). 

- - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4a) 
e b) 
OE13 

OOp2. 
Desenvolver 
modelos e 
programas de 
intervenção 
adequados, de 
acordo com 
necessidades 
diagnosticadas, 
dirigidos a 
grupos e/ou 
contextos 
específicos 
(continuação) 

I 2.2.7. Apoio técnico e 
científico a entidades 
empregadoras e ou 
profissionais de 
segurança e saúde, 
relativamente aos CAD 
(nº de entidades 
empregadoras com 
apoio) 

Resultado 
7 

(2013) 
8 1 10 7 100% Atingiu 

Câmara Municipal do Seixal - 6 fevereiro 
SHAEFLER - 21 fevereiro 
AQUALVOR - 22 Abril 
BOCH - 22 maio 
EP Aguas de Portugal - 21 Julho 
Halla Visteon Portugal, S.S. - 7 de Novembro 
 Câmara Municipal de Palmela – 9 dezembro 

- - 

I 2.2.8. Ações de 
divulgação de boas 
práticas a entidades 
empregadoras (n.º 
ações) 

Resultado 
4 

(2013) 
3 1 5 3 100% Atingiu 

BOCH - 22 maio 
Halla Visteon Portugal, S.S. - 7 de Novembro 
CM Palmela - 9 Dezembro  

-  

I 2.2.12. Documentos de 
informação e suporte 
técnico-científico, 
dirigidos aos agentes do 
meio laboral 
relativamente aos CAD 
(desdobrável e manual 
de intervenção em CAD 
para as PME) (em 
meses)  

Realização - 11 1 9 5 135% 
Superou 

[5] 

9 de maio - e-mail com pedido e validação de 
um desdobrável para trabalhadores da 
Empresa Águas do Alentejo EPE. 

- - 

I2.2.13. Realização de 
Encontro Científico no 
âmbito dos  CAD, em  
contexto Laboral (nº. de 
Encontros) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Encontro técnico-científico: 
Consumos Aditivos em Meio Laboral: Estratégias 
de prevenção e intervenção - 2 de Dezembro – 
Lisboa  
Programa 

- - 

I2.2.16. Relatório de 
Avaliação da 
Intervenção em Meio 
Laboral (nº) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Informação  Conjunta  Nº 23 /2014/ DPI/DMI 
/EMPECO -  Relatório de Motorização da 
Intervenção em Meio Laboral de 18-12-2014 

- - 

I2.2.10. Participação nas 
Reuniões de 
planeamento, 
coordenação e 
avaliação de 
intervenções dirigidas a 
crianças e jovens em risco 
numa perspetiva de 
prevenção seletiva / 
indicada em instituições 
tutelares e/ou outras (nº 
de sumários 
executivos/relatório final) 

Realização 5 (2013) 2 1 4 3 100% Atingiu 

29 maio -  Encontro anual de Avaliação da 
atividade das comissões de proteção de crianças 
e jovens em 2013 (Memorando 10).  
26 junho -Participação na reunião para 
apresentação dos trabalhos finais as turmas de 
aprendizagem, sobre o impacto do consumo de 
drogas nos diferentes contextos, na sequência do 
trabalho que o DPIC tem desenvolvido com o 
CENFIN. (Inf. 103 DPI/DPIC de 17 junho de 2014). 
22 outubro - reunião para delineamento e 
planificação das atividades  entre a CNPCJR e as 
ARS,I.P. – Memorando nº 27 de 22-10-2014 

- - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4a) 
e b) 
OE13 

OOp2. 
Desenvolver 
modelos e 
programas de 
intervenção 
adequados, 
de acordo 
com 
necessidades 
diagnosticadas
, dirigidos a 
grupos e/ou 
contextos 
específicos 
(continuação) 

I2.2.15. Atualização do 
protocolo com 
entidades públicas com 
intervenção dirigida a 
Crianças e Jovens em 
Risco (nº) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Proposta nº 11/2014/DPI/DIT de 14/fevereiro - 
Protocolo entre o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências, a Comissão Nacional de 
Proteção de Crianças e Jovens em Risco, a 
Direção Geral da Saúde e as Administrações 
Regionais de Saúde, I.P. 

- - 

I2.2.17. Relatório de 
Monitorização no âmbito 
do Programa Eu e os 
Outros (nº) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Informação nº 172/DPIC/DPI/2014 de 30 de 
dezembro- Relatório de Monitorização de Eu 
e os Outros 

- - 

I2.2.18. Relatório de 
Avaliação Do Dia da 
Defesa Nacional (nº) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Proposta nº 67 DPIC/DPI de 17 de Dezembro 
Relatório de Avaliação Do Dia da Defesa 
Nacional  

- - 

I 2.2.14. Consultoria e 
suporte técnico no 
âmbito do desenho, 
implementação e 
avaliação de 
intervenções preventivas 
de caráter 
seletivo/indicado, 
dirigidas a crianças e 
jovens em risco em 
instituições tutelares e/ou 
outras (memorandos das 
reuniões/ relatório final). 

Realização - 2 1 4 1 100% Atingiu 

Informação nº170/2014/DPI/DPIC de 30 de 
Dezembro - Relatório Final Dezembro 
Novo acordo de Cooperação com Casa Pia 
de Lisboa. 

- - 

I2.2.11. Consultoria e 
suporte técnico no 
âmbito da investigação, 
formação e avaliação a 
intervenções em 
contextos recreativos 
(n.º de relatórios). 

Realização 
1 

(2013) 
1 0 1 1 100% Atingiu 

Informação nº169/2014/DPI/DPIC de 30 de 
Dezembro – Relatório Kosmicare 

- - 

I2.3.1. Renovação e 
dinamização dos 
compromissos no âmbito 
dos Problemas Ligados 
ao Álcool (PLA) (meses) 
QUAR 

Resultado 
11 

(2013) 
12 0 11 5 135% 

Superou 
[6] 

 A 8 de maio de  2014, no Fórum  FNAS foram 
renovados e assumidos 75 compromissos de 
ação no âmbito dos Problemas ligados ao 
álcool, por 52 entidades.   
Ata e compromissos escritos 

- - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Entidades 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4a) 
e b) 
OE13 

OOp2. 
Desenvolver 
modelos e 
programas de 
intervenção 
adequados, 
de acordo 
com 
necessidades 
diagnosticadas
, dirigidos a 
grupos e/ou 
contextos 
específicos 
(continuação) 

I2.3.2. Consultoria e 
validação das 
intervenções a 
desenvolver no âmbito 
dos PLA, com a 
realização de um 
Relatório Final (meses) 

Resultado 
11 

(2013) 
12 0 11 12 100% Atingiu 

Foram realizadas em 2014  21 
reuniões de suporte a entidades 
membro. 
Relatório Anual do FNAS 2014 
Proposta nº 70 DPIC/DPI de 30  
de 12/2014 

- - 

I2.3.3. Participação em 
grupos de discussão 
interinstitucionais de 
âmbito nacional e 
internacional, no 
contexto dos PLA (nº de 
participações com a 
realização de sumários 
executivos) 

Resultado 
1 

(2013) 
5 1 7 13 135% 

Superou 
[7] 

Sumários executivos das 
reuniões do Grupo FNAS: 20, 22 e 
27  de janeiro; 22 de janeiro; 24 e 
29 de fevereiro;  
Atas das reuniões do Conselho 
Executivo do FNAS: 21 de 
fevereiro; 1 de abril; 7 julho; 29 
de Setembro; 24 de Outubro 
8 de maio -  FORUM do Álcool 
(agenda) 
6 de Novembro - Fórum Europeu 
do Álcool Luxemburgo – 
Memorando 
28 de Novembro - Conferência 
da EUROCARE–  Bruxelas 
(agenda) 

- - 

I2.3.4. Relatório de 
Monitorização do Fórum 
Nacional Álcool e Saúde 
(FNAS) (nº) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Proposta nº 70 DPIC/DPI de 30  
de 12/2014 –Relatório Anual do 
FNAS 2014 

- - 

I2.4.7. Chamadas 
respondidas no serviço 
de telefónico Linha Vida 
1414 (n.º) 

Resultado 
8155 
(2013) 

8.200 2.000 10.500 7860 100% Atingiu Sistema da Linha Vida - - 

I 2.4.2. Atualizações do 
sítio www.tu-alinhas.pt  
(nº) 

Realização 
146 

(2013) 
80 10 100 125 135% 

Superou 
[8] 

Base de dados do e-mail 
councelling Linha Vida.   
Pasta de Arquivo da Linha Vida. 

- - 

I 2.4.3. Número de visitas 
ao sítio www.tu-
alinhas.pt (nº.) 

Impacte 
60.000 
(2013) 

60.000 2.500 63.000 68.235 135% 
Superou 

[9] 
Aplicação Funnel  - - 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Entidades 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4a) 
e b) 
OE13 

OOp2. 
Desenvolver 
modelos e 
programas de 
intervenção 
adequados, 
de acordo 
com 
necessidades 
diagnosticadas
, dirigidos a 
grupos e/ou 
contextos 
específicos 
(continuação) 

I 2.4.4. Número de e-
mails respondidos no 
serviço de e-mail da 
Linha Vida, face ao 
número de e-mails 
recebidos (%) 

Impacte 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu Base de dados da Linha Vida - - 

I2.4.5. Realização de um 
questionário de 
satisfação dos utentes 
da Linha Vida (n.º) 

Realização 
1 

(2013) 
1 0 1 1 100% Atingiu 

Informação nº 171/DPIC/DPI, de 
30 de Dezembro - Relatório 
Satisfação Usuários da Linha 
Vida 

- - 

 I 2.4.6. Divulgação 
gratuita da Linha Vida 
com vista ao aumento 
da procura do serviço 
(nº de ações) 

Resultado 
7 

(2013) 
3 1 5 3 100% Atingiu 

Base de dados do e-mail 
councelling Linha Vida.   
Pasta de Arquivo da Linha Vida. 

- - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador (O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Ev
e
n
tu
a
is
 

d
e
p
e
n
d
ê
n
c
ia
s 

(Q
A
) 

OE2a) 
OE4 
a) e 
b) 
OE5  
OE11 

OOp3. 
Promover a 
criação de 
uma rede de 
recursos de 
saúde, numa 
lógica de 
proximidade 
do cidadão e 
à 
comunidade, 
com vista à 
definição das 
respostas 
prestadas ao 
nível dos CAD 

I 3.1.2. Coordenação e 
participação no Grupo 
Técnico de 
Acompanhamento da Rede 
de 
Referenciação/articulação 
(n.º reuniões com a 
realização de sumários 
executivos) 

Resultado - 2 1 4 2 100% Atingiu 

Memorando da reunião de 7 
abril com a Direção Geral do 
SICAD, Dra. Graça Vilar, DGS, 
ARS Norte e ARS Centro. 
Memorando nº 31 de 28/10 da 
reunião de 20 de Outubro 
com a Direção Geral do 
SICAD, DPI/DIT e as cinco ARS   

- ARS 

I 3.1.3. Participação nas 
reuniões de 
acompanhamento da Rede 
de 
Referenciação/articulação 
entre as ARS, as respetivas 
equipas técnicas e demais 
parceiros (nº reuniões com a 
realização de sumários 
executivos) 

Resultado - 1 0 2 0 0% Não atingiu - c) ARS 

I 3.1.4. Produção de 
Resumos 
Executivos/Relatório Anual 
da Rede de 
Referenciação/Articulação 
(nº) 
QUAR 

Realização - 1 0 3 1 100% Atingiu 

Relatório de Desenvolvimento 
da Rede de 
Referenciação/Articulação no 
âmbito dos CAD – Informação 
nº 48/DPI/DIT de 30 de 
Setembro 

 
ARS 

I 3.3.4. Relatório de 
monitorização das 
intervenções de reinserção 
no âmbito dos CAD (em 
meses) 

Realização - 8 1 6 6 125% 
Superou 
[10] 

Informação n.º 41/2014/DPI/DIT 
de 30 de junho de 2014. 

-   

I.3.3.5. Monitorização 
trimestral do movimento 
clínico pelo SIM (n.º 
relatórios por ARS) 

Realização - 15 0 15 0 0% Não atingiu - d)   

I3.4.2. Monitorização dos 
circuitos e procedimentos 
implementados relativos ao 
cloridrato de metadona (nº 
relatórios) 

Realização  - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Informação nº 5 /DPI/2014 de 
22 de Dezembro - Relatório 
Monitorização dos circuitos e 
procedimentos 
implementados relativos ao 
cloridrato de metadona 

- EMSI 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2014 
Tipo de 

Indicador 
(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2
a) 
OE4 
a) e 
b) 
OE6 
OE1
3 

OOp4. 
Implementação 
de respostas 
integradas, no 
âmbito do PORI 
e de outras 
Intervenções  

I 4.1.1. Adaptação de 
Guião e instrumentos para 
a realização de 
diagnósticos (em meses)  

Realização - 5 1 3 6 100% Atingiu 

Proposta Conjunta N.º 
07/2014/DIT/DPIC  de 12 de 
junho 2014. 
Doc. - "Fase 4 – Guião para o 
Diagnóstico do Território" 

- - 

I 4.1.3. Abertura de 
procedimentos concursais 
para dar respostas às 
necessidades identificadas 
(nº) 

Realização 
47 

(2013) 
20 5 26 15 100% Atingiu 

Concursos abertos em 2014: 15 
13 abriram em 02/09/2014, 1 
abriu  em 11/09/2014 e 1 em 
19 de Dezembro 

- - 

I4.1. 4.Projetos financiados 
e acompanhados ao 
abrigo do Programa 
Operacional de Respostas 
Integradas (PORI) (nº) 
QUAR 

Realização 
36 

(2013) 
50 7 58 77 135% 

Superou 
[11] 

Estão em execução 77 
projetos a nível nacional: 41 no 
Norte; 21 no Centro, 12 em 
Lisboa e Vale do Tejo e 3 no 
Algarve. 

- - 

I4.1.5. Adaptação do 
instrumento "ASSIST" para a 
população portuguesa 
(em meses) 

Realização  - 10 1 8 1 100% Atingiu 

Proposta nº 33/DPI/DIT de 28 
de novembro 
Adaptação do instrumento 
"ASSIST" para a população 
portuguesa 

- - 

 I4.2.9. Relatório de 
Monitorização do Plano 
Operacional em Respostas 
Integradas (nº) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Informação conjunta 
DPI/DIPC/DIT nº 22 de 
17/12/2014 - Relatório de 
Monitorização do Plano 
Operacional de Respostas 
Integradas (PORI) 

- - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

 

OE (O) 
Objetivo 

Operacional (O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4 a) 
e b) 
OE6 
OE13 

OOp4. 
Implementação 
de respostas 
integradas, no 
âmbito do PORI 
e de outras 
Intervenções  
(continuação) 

I 4.2.2. Ações de 
divulgação dos novos 
procedimentos junto das 
estruturas operacionais no 
terreno (nº.) 

Resultado 
2 

(2013) 
5 1 7 7 125% 

Superou 
[12] 

Março - Divulgação às ARS do 
Circuito de Procedimentos no 
âmbito do PORI.  
7 abril -  Disseminação das 
novas fichas de indicadores 
do PORI às ARS  
Maio - Disseminação das 
novas fichas de indicadores 
do PORI às entidades. 
Julho – Envio às ARS (Fase 4 
Elaboração do Diagnóstico do 
território – Guião de 
Instrumentos 
Setembro - Envio dos  4 
formulários de avaliação 
intermédia às entidades 
promotoras dos projetos 
(emails  em datas diferentes) 
Setembro - Envio dos 
formulários de avaliação 
intermédias às ARS  
Setembro – Envio da Matriz de 
Parecer da  Unidade  de  
Intervenção  Local/ Centro de  
resposta  Integradas,  sobre  o  
Relatório  intermédio  da  
Entidade Promotora e Envio 
da Matriz de Parecer da  
Divisão de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências (DICAD) sobre  
o  Relatório  intermédio da  
Entidade Promotora 

- - 

I 4.2.4. Participações nas 
reuniões da Estratégia 
Nacional para a 
Integração da Pessoa Sem 
Abrigo (ENIPSA) (nº de 
participações com a 
realização de sumários 
executivos) 

Resultado 
6 

(2013) 
5 2 8 0 0% Não atingiu - e) - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

OE (O) 
Objetivo 

Operacional (O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE4 a) 
e b) 
OE6 
OE13 

OOp4. 
Implementação 
de respostas 
integradas, no 
âmbito do PORI 
e de outras 
Intervenções  
(continuação) 

I4.2.6. Atualização dos 
circuitos de monitorização 
das intervenções em RRMD 
(em meses) 

Realização - 7 1 5 6 100% Atingiu 

Proposta conjunta 
nº1/2014/DPIC/DIT/DPI de 17 de 
fevereiro. Documento “Guia e 
Instrumentos para a monitorização 
das intervenções” 
Proposta conjunta nº 
2/2014/DIT/DPIC de 25 de fevereiro 
2014.. Reformulação da Proposta 
nº6/2014/DPI/DIT/DPIC de 17 de 
abril. 
Proposta 27/2014/DIT de 30 de 
junho de 2014 

- - 

I 4.2.7. Definição de novos 
módulos /circuitos de 
procedimentos para a 
harmonização das 
intervenções – Manual de 
Procedimentos (em meses) 

Impacte - 5 1 3 6 100% Atingiu 
Proposta Conjunta n.º 
11/2014/DPIC de 30 de junho. 

- - 

I4.2.10. Participação nos 
Grupos de Trabalho 
Interinstitucionais para a 
elaboração e 
operacionalização de 
Protocolo de Harmonização 
de estratégias de 
intervenção e respostas em 
CAD com Instituto de 
Segurança Social, I.P. (n.º de 
propostas apresentadas) 

Resultado - 2 1 4 5 135% 
Superou 
[13] 

Reunião (GT Alargado) - 
Memorando 2/2014/DIT da 
reunião entre SICAD e ISS,IP a 10 
de fevereiro, que teve como 
assunto - Articulação entre o ISS,IP 
e SICAD. 
Reuniões Específicas: 28 de 
março; 4 Abril; 11 agosto; 07 
novembro 

- - 

I 4.2.8. Atualização de 
protocolo com entidades 
públicas com intervenção 
na área da reinserção (nº de 
protocolos) 

Resultado - 1 0 1 0 0% Não atingiu - f) - 

I4.3.3. Finalização da 
componente de avaliação 
das intervenções - SIPAFS 
(em meses)  

Realização - 12 0 10 - 75% Não atingiu - 

g) 

EMSI 

I4.3.5. SIPAFS - Finalização da 
componente de 
monitorização dos projetos 
(em meses) 

Realização - 12 0 10 - 75% Não atingiu - EMSI 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2014 
Tipo de 

Indicador 
(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE13 

OOp5. 
Colaborar no 
desenvolvimento 
do SIM na 
recolha e 
tratamento de 
informação 
sobre o trabalho 
desenvolvido no 
âmbito dos CAD 

I5.2.4. Produção de 
documentos de adaptação 
do SIM, visando a sua 
adequação à recolha e 
monitorização de 
indicadores no âmbito das 
intervenções nacionais e 
internacionais em CAD, das 
Normas de Orientação 
Clínica, das Novas 
substâncias Psicoativas e 
dos Fenómenos Emergentes 
(nº) QUAR 

Realização - 4 3 8 4 100% Atingiu 

Proposta nº10/2014/DPI/DIT de 
14 de fevereiro - Documento 
“Instrumento de análise da 
informação constante no SIM 
no âmbito de estudos de 
monitorização da evolução 
dos comportamentos Aditivos 
e Dependências”. 
 
Proposta nº20/2014/DPI/DIT de 
28 de maio de 2014 - Doc. 
“Instrumento de análise da 
informação constante no SIM, 
no âmbito do estudo e 
monitorização da evolução 
dos comportamentos aditivos 
e dependências: Novas 
substâncias Psicoativas”. 
 
Proposta nº31/DPI/DIT de 11 de 
novembro 2014 - Proposta de 
agregação de documento 
que concorra para o objetivo 
QUAR  I5.2.4 –  
 
Informação nº57/2014/DIT-DPI  
- Proposta de alteração ao 
Sistema de Informação 
Multidisciplinar – área da 
Reinserção de 28-11-2014 

- EMSI/DRI/ARS 

I5.4.1. Promoção do 
preenchimento do SIM nos 
campos fundamentais (nº 
de ações de promoção e 
realização de sumários 
executivos do 
preenchimento do SIM) 

Realização - 10 0 10 - 0% Não atingiu - h) - 

 

  



Relatór io de Ativ idades 2014  

 91 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2014 
Tipo de 

Indicador 
(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE7 

OOp6. Dinamizar 
a intervenção 
nos problemas 
(re)emergentes, 
no âmbito dos 
CAD 

I6.1.1. Levantamento de 
necessidades e 
estabelecimento de 
metodologias para a 
criação de respostas 
preventivas no âmbito do 
jogo patológico, com a 
elaboração de um relatório 
(em meses) 

Realização  - 12 0 10 12 100% Atingiu 

Informação conjunta nº 
24/DPI/Assessoria/2014 de 22 
de Dezembro - Levantamento 
de necessidade para a 
criação de respostas 
preventivas no êmbito do jogo 
patológico - Relatório 

- - 

I6.1.2. Elaboração de 
proposta de metodologia 
de intervenção nos 
fenómenos (re) emergentes 
(nº) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Informação nº 68/DIT/DPI/ 2014 
de 31 de dezembro - Proposta 
de metodologia de 
intervenção nos fenómenos  
(Re)Imergentes 

- - 

I6.2.1. Definição, a partir do 
SIM, de rede de recolha e 
sistematização de 
informação sobre consumo 
das novas substâncias 
psicoativas e outros CAD, no 
âmbito do tratamento (em 
meses)  

Realização - 5 1 3 5 100% Atingiu 

Proposta nº20/2014/DPI/DIT de 
28 de maio de 2014. Doc. 
“Instrumento de análise da 
informação constante no SIM, 
no âmbito do estudo e 
monitorização da evolução 
dos comportamentos aditivos 
e dependências: Novas 
substâncias Psicoativas” 

- - 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

Notas: 

[[1] A superação desta atividade, mediante a sua concretização a 31 de julho, prendeu-se com a necessidade de dispor do Documento Orientador para o Programa Eu e os Outros para o processo formativo de formação de 
formadores dos profissionais das diferentes ARS,IP, que tinha o seu início previsto para setembro. Sendo este documento central no processo formativo a concretizar, a antecipação do prazo para a sua produção foi essencial 
para a concretização da segunda atividade. 

[2] A superação desta atividade prendeu-se com a adoção de uma estratégia de construção do procedimento de forma participada a par e passo com as Administrações Regionais de Saúde. Assim, cada momento de 
construção da intervenção – planeamento, formação, implementação e avaliação – envolveu reuniões de trabalho com os representantes nomeados ou com as suas equipas regionais, algumas das quais foram 
descentralizadas para permitir a participação do maior número de profissionais. Este desdobramento de reuniões resultou no ultrapassar do número definido como meta para a concretização desta atividade. 

[3] O prazo previsto foi possível ser antecipado pelo facto de, quer a DGS quer as duas ARS,IP implicadas no grupo de trabalho, terem aceite a adaptação dos critérios estabelecidos na revisão do Manual de Acreditação das 
Unidades de Saúde - Gestão Clínica, para os CRI. 

[4] O objetivo foi superado em virtude de se ter verificado um maior número de solicitações por parte de entidades empregadoras do que o esperado (comparativamente ao ano anterior), e bem como pela relevância, 
pertinência e interesse na sua resposta. 

[5] O documento foi produzido por uma equipa interinstitucional no âmbito do Projeto EURIDICE, tendo sido necessário antecipar a sua elaboração e edição para que distribuição do referido documento acompanhasse outras 
ações planeadas na empresa. 

[6] A meta traçada para esta atividade foi definida em meses, apontando para dezembro a renovação dos compromissos assumidos no âmbito do FNAS. A superação justifica-se pelo facto da aprovação dos compromissos 
em 2014 ter ocorrido no decurso da reunião do FNAS que teve lugar em Maio, antecipando em muito a meta definida. Pensamos, que a principal justificação da superação deve incidir sobre o número de compromissos 
renovados (75 compromissos em 2014) que superou largamente o número de compromissos assumidos no decurso de anos anteriores (47 compromissos entre 2010 e 2012).   

[7] Esta atividade tem por meta o cumprimento das reuniões anualmente definidas para o Fórum Nacional Álcool e Saúde, habitualmente quatro da comissão executiva e uma para o fórum alargado. Em 2014, para além 
destas reuniões foram concretizados ainda seis grupos de encontro, concretizados em suporte à produção de novos compromissos de ação por parte das entidades membros. Para além destas atividades extra, há ainda que 
acrescentar a participação na reunião do Fórum Europeu Álcool e Saúde que não estava inicialmente integrada na meta traçada. 

[8] A superação deste objetivo deve-se à dinâmica das atividades do sítio, nomeadamente através das atualizações dos seus conteúdos, o que exigiu um aumento da frequência dos conteúdos a introduzir. 

[9] A meta definida tem por base a média de acessos ao Tu-Alinhas nos últimos anos. Contudo, verificou-se uma ligeira subida nos acessos ao sítio no ano de 2014, por parte dos utilizadores. 

[10] O Relatório de Monitorização das intervenções de Reinserção foi elaborado antes do prazo previsto, uma vez que se mostrou necessário, no âmbito do trabalho desenvolvido no Indicador 1.2.5. (Produção de instrumento 
de recolha de informação para a monitorização da implementação das Linhas de Orientação Técnica), antecipar a sua elaboração, de forma, que os dados explanados neste relatório pudessem ser alvo de reflexão no 
grupo de trabalho que reuniu a 18/07/2014. 

[11] A superação do número de projetos previstos acompanhar no âmbito do PORI, deveu-se à necessidade de se prorrogarem as intervenções a decorrer no âmbito da RRMD, junto de populações com necessidades 
específicas e em territórios de elevada problemática, até à conclusão dos procedimentos concursais previstos, que iniciaram no segundo semestre de 2014. 

[12] Decorrente do processo de acompanhamento e monitorização dos projetos financiados no âmbito dos PRI, foi possível, ainda em 2014, finalizar os formulários de avaliação intermédia das intervenções, para os projetos 
aprovados nos procedimentos concursais desse ano. Assim, procedeu-se à sua divulgação junto das ARS, IP das entidades promotoras. 

[13] No âmbito das diversas reuniões realizadas entre o Instituto da Segurança Social, I.P. e o SICAD (quer do grupo alargado e quer dos subgrupos específicos designadamente “Protocolo Tripartido – SICAD, ISS,I.P. e Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa”, “Comunidades Terapêuticas / Apartamentos de Reinserção / RSI”; “Centros de Abrigo e Equipas de Rua (Estruturas de Redução de Riscos e Minimização de Danos) / Equipas de Intervenção 
Direta”), emergiram propostas de articulação com vista à definição das linhas de um futuro protocolo e do que se entende por mais adequado consensualizar para as áreas de intervenção nas quais ambas instituições atuam. 

 

a) Foram criadas as versões questionário online mas a sua aplicação não foi viável a nível nacional em 2014, pelo que a sua validação só será possível em 2015. Do processo de apresentação e esclarecimento de questões 
sobre os instrumentos construídos, com os Centros de Respostas Integradas e ARS, resultaram sugestões que obrigaram à revisão dos instrumentos visando sobretudo a diminuição da sua dimensão. Em consequência deste 
processo a validação dos instrumentos foi apenas parcial uma vez que incidiu unicamente nos profissionais. 

b) O indicador 2.2.1. atingiu o valor de 5 intervenções, resultado do facto de se terem desenvolvido 5 ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores, devendo-se a não realização das restantes a motivos não imputáveis ao 
SICAD, designadamente: a) o facto de as entidades empregadoras solicitarem preferencialmente ações abrangendo os quadros das empresas e não os trabalhadores; b) as ações realizadas estão dependentes das 
solicitações de entidades empregadoras públicas e privadas; c) este indicador ter sido também e paralelamente desenvolvido por entidades parceiras, designadamente DICAD ARSLVT e DICAD ARS Centro. 

c) Não foi solicitada qualquer participação do SICAD em reuniões de acompanhamento. 

d) As atividades de monitorização do movimento clínico pelo Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) foram alvo de redefinição no decurso do ano de 2014, estando previsto para 2015, no âmbito da planificação e da 
articulação entre o DPI/DIT e a EMSI, a atempada organização das atividades de Monitorização do Movimento Clínico, de forma a promover eficiência. 
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Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção (DPI): Divisão de Intervenção Terapêutica (DIT ) e Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária (DPIC) (continuação) 

 

Notas: 

e) Durante o ano de 2014, o SICAD enquanto entidade participante na ENIPSA, não foi notificado pelo Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.), entidade responsável pela coordenação da referida Estratégia, para participar 
em qualquer reunião, razão pela qual não foi possível realizar este indicador. Foi, a este propósito, solicitada informação junto do ISS, I.P. (Ofício nº 101/2014/DPI/DIT, de 18/11/2014) sobre a evolução da ENIPSA no ano em 
referência, aguardando-se resposta. 

f) Não foi possível elaborar protocolo de articulação interinstitucional entre o SICAD, ARS do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, I.P., Instituto de Segurança Social, I.P. e a Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, devido ao facto desta última entidade não ter indicado representante para integrar o grupo de trabalho responsável pela sua elaboração. 

g) No período em análise, deu-se continuidade à realização de testes à plataforma SIPAFS, no sentido de viabilizar a abertura de procedimentos concursais e concluir as componentes do sistema que ainda estavam em 
construção. Realizaram-se reuniões com a empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema (Normática), no sentido de preparar a abertura de dois concursos. Iniciou-se a configuração dos acessos e criação de 
utilizadores, tendo sido identificado que o sistema não permitia garantir níveis de acesso adequados às regras inerentes a um procedimento concursal. Ainda do ponto de vista da gestão informática dos dados financeiros das 
candidaturas, o SIPAFS não estava preparado para os concursos, não permitindo a abertura dos mesmos em consonância com as regras financeiras de atribuição dos projetos em vigor no SICAD. A situação foi colocada ao 
responsável pela EMSI, para planificação das iniciativas necessárias à resolução dos problemas com a Normática. Foi elaborado o Manual de utilização do SIPAFS para as entidades beneficiárias, no sentido de facilitar a 
utilização da aplicação pelas entidades candidatas. (Fontes de verificação: Proposta Conjunta n.º 8/2014/DIT/DPIC, de 20/05/2014.) No entanto, devido ao impasse verificado na gestão informática dos dados financeiros das 
candidaturas, não foi possível abrir os concursos através da plataforma, nem dar continuidade aos testes da aplicação, continuando a aguardar a resolução do problema.  

h) À semelhança do referido para o Indicador I 3.3.5. – Monitorização trimestral do movimento clínico pelo SIM, a realização das atividades relativas a este Indicador foram alvo de reformulação, antevendo-se para 2015 a sua 
integração no PA, de acordo com planificação e articulação entre o DPI/DIT e a EMSI, contemplando a ação concorrente destas duas unidades orgânicas para a consecução das ações relativas à Monitorização do 
Movimento Clínico e à promoção da sua eficácia e qualidade. Acresce ainda referir que as alterações da equipa técnica da DIT, que se traduziram numa diminuição do número de profissionais nesta Unidade Orgânica, 
afetou especificamente a execução das atividades previstas neste Indicador. 
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4.2. Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI) 

4.2.1. Atribuições da DMI (Divisão de Estatística e Investigação (DEI) e 

Divisão de Informação e Comunicação (DIC)) 

À Divisão de Estatística e Investigação (DEI) cabe o exercício das competências 

definidas nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 3.º da Portaria do SICAD, 

designadamente: 

a) Promover o alargamento da rede de serviços fonte de dados no âmbito do 

sistema de informação sobre substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e 

dependências, e desenvolver com esses serviços metodologias de recolha e análise 

de dados normalizadas com vista à identificação atempada de padrões e 

tendências que sirvam de apoio à decisão e às intervenções nestes domínios; 

b) Proceder à recolha e tratamento dos dados reunidos nos serviços públicos e 

organizações privadas com intervenção nestas áreas, incluindo as informações 

previstas no artigo 64.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro; 

c) Produzir informação específica para dar resposta a várias solicitações e diversos 

compromissos nacionais e internacionais, designadamente a elaboração de 

relatórios anuais sobre a situação do país em matéria de substâncias psicoativas, 

dos comportamentos aditivos e das dependências, e a resposta a questionários 

periódicos internacionais; 

d) Desenvolver e promover estudos no âmbito de projetos nacionais e 

internacionais sobre as diversas vertentes associadas ao fenómeno das substâncias 

psicoativas, dos comportamentos aditivos e as dependências; 

e) Acompanhar e prestar apoio técnico-científico a projetos de investigação no 

domínio de substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e das 

dependências, designadamente estudos de “investigação-ação” com vista a 

diagnósticos de necessidades e avaliação das intervenções; 

f) Apoiar o desenvolvimento de uma comunidade científica no domínio de 

substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e das dependências, que 

facilite a difusão da cultura científica nestes domínios; 

g) Assegurar os procedimentos relativos às competências do SICAD no âmbito do 

mercado lícito de drogas, designadamente as previstas nos artigos 7.º e 62.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e no artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 

61/94, de 12 de outubro; 

h) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 

gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 
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grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências. 

À Divisão de Informação e Comunicação (DIC) cabe o exercício das competências 

definidas nas alíneas a) e c) do artigo 3.º da Portaria do SICAD, designadamente: 

a) Coordenar, dinamizar e atualizar os diferentes canais de informação, da 

responsabilidade do SICAD, nomeadamente site SICAD, Intranet, Diretório do Álcool 

e redes sociais; 

b) Recolher, tratar e divulgar a informação em diversos suportes, sobre substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências; 

c) Assegurar o tratamento e divulgação do espólio documental do SICAD, no 

âmbito das substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências e 

garantir o atendimento ao público que a ele se dirija; 

d) Desenvolver produtos de comunicação e divulgação através da gestão e 

criação de materiais gráficos e multimédia e apoiar na interação com a Imprensa; 

e) Apoiar a edição das publicações do SICAD e a divulgação de publicações 

nestes domínios; 

f) Assegurar a edição da revista cientifica Toxicodependências; 

g) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 

gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 

grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências. 

 

4.2.2. Análise qualitativa e quantitativa das atividades desenvolvidas 

 

Objetivo Operacional 11. Divulgação e disponibilização de informação (comum à DEI 

e à DIC) 

 

Em 2014, no que respeita ao Relatório Anual 2013 -A Situação do País em Matéria de 

Drogas e Toxicodependências - (I11.2.1), a equipa da DIC assegurou em 2014, nas 

áreas da sua competência, a elaboração do Relatório da Situação do Pais em 

Matéria de Drogas e de Toxicodependências - Parte B – Respostas e intervenções. A 

DEI elaborou a PARTE A – Caraterização e Evolução da Situação, a qual congrega a 

informação (indicadores diretos e indiretos) oriunda do Sistema Nacional de 

Informação sobre Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos e Dependências, 
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numa perspetiva de gestão integrada da informação e do conhecimento nos 

domínios da procura e da oferta de drogas.  

Assegurou ainda, na PARTE B – Respostas e Intervenções – deste Relatório, a 

congregação da informação proveniente dos vários Serviços e redação do tema 

transversal Informação e Investigação. 

Este documento, apresentado todos os anos à Assembleia da República e ao 

Governo Português, constitui uma referência no que concerne à informação nestas 

áreas, sendo um instrumento de elevada utilidade para o planeamento e avaliação 

das políticas e intervenções.  

Foi elaborado também o Relatório Anual 2013 -A Situação do País em Matéria de 

Álcool (I11.2.2), que marca o primeiro ano do novo ciclo estratégico no quadro do 

Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 

2013-2020 (PNRCAD). Constitui assim, uma linha de base de referência para 

monitorização e avaliação de diversos indicadores, designadamente dos relativos às 

metas do PNRCAD a atingir no final dos dois ciclos de referência, 2016 e 2020. 

Apesar de ainda existirem várias áreas lacunares de informação face ao pretendido, 

trata-se de um primeiro produto de uma gestão integrada da informação e do 

conhecimento nos domínios da procura e da oferta na área do álcool, só possível 

graças ao trabalho em rede, em particular dos serviços que integram o Sistema 

Nacional de Informação sobre Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos e 

Dependências.  

Para além destes dois indicadores, há a considerar ainda no âmbito deste OOp, a 

disponibilização de “reservatórios de dados” existentes na DEI sempre que solicitados 

(I11.1.1), bem como todo um conjunto de produtos resultantes das atividades 

desenvolvidas no âmbito dos OOP 7, 8, 9 e 10, e que se traduziram na divulgação e 

disponibilização de informação.  

Neste contexto, é de notar que em 2014, a DEI disponibilizou e divulgou resultados de 9 

estudos promovidos ou desenvolvidos pelo SICAD (OOp 7 e OOp 8), quer sob a forma 

de sinopses (3), quer de relatórios finais (7), apresentando ainda 1 comunicação no VI 

Congresso da Sociedade Portuguesa de Alcoologia. Foram também divulgados os 

resultados de vários estudos europeus em que Portugal (DEI/SICAD) participou, seja 

através de artigos científicos (1), seja de relatórios finais (2). Foram ainda 

disponibilizados e divulgados o Relatório das Unidades de Desabituação Públicas 2012 

e o Relatório das Comunidades Terapêuticas Públicas 2009-2012 (OOp 9). Esta 

produção encontra-se disponível no site do SICAD.  

São também de referir as atividades da DEI no âmbito da disponibilização de 

informação periódica para responder a vários compromissos nacionais e 

internacionais, bem como na disponibilização de informação específica em resposta a 
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solicitações que foram surgindo ao longo do ano, nomeadamente para fins de 

planeamento de outras entidades públicas (com particular destaque em 2014 dos 

ACES e Câmaras Municipais no contexto dos Planos Locais de Saúde) e para fins 

académicos.  

Em 2014 foi retomada a aquisição de livros e revistas da especialidade, os quais foram 

registados, catalogados e indexados nas bases de dados bibliográficos, videográfica 

e de imprensa. As publicações entradas como oferta, foram catalogadas e indexadas 

na base de dados bibliográficos, num total de 871 registos. Nas bases de dados, 

videográfica e fotográfica, foram feitos 195 registos.  

Deu-se continuidade ao processo de digitalização de documentos (artigos de revista e 

literatura cinzenta) com o intuito de dar resposta aos profissionais desta área em todo 

o país, bem como para criar uma salvaguarda em suporte eletrónico do histórico da 

instituição. 

Em 2014, a DIC deu resposta aos pedidos de implementação dos modelos de 

publicação SICAD, constantes no Manual digital de imagem institucional, 

nomeadamente, na formatação, paginação, revisão, criação de índices automáticos, 

conversão em pdf profissional, criação de bookmarks e elaboração de capa. As 

referidas tarefas executadas variaram de material para material consoante os 

pedidos, tendo sido apoiadas na edição (ISBN, catalogação CIP, revisão) e 

formatação, as seguintes publicações: 

1. A Medicina Geral e Familiar e a Abordam do Consumo de Álcool – Deteção e 

Intervenções Breves no Âmbito dos Cuidados de Saúde Primários; 

2. Linhas Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no Âmbito da 

Reinserção de Pessoas com Comportamentos Aditivos e Dependências; 

3. III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População 

Geral, Portugal 2012; 

Ao nível da disponibilização de publicações, em 2014, foi dado resposta a 144 pedidos 

de materiais e publicações tendo-se distribuído 16.485 materiais e 1.114 publicações, 

parte destas no âmbito das obrigações do SICAD, enquanto Ponto Focal do OEDT, no 

que respeita à divulgação da informação. 
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI) 

 

Objetivo Operacional 7. Desenvolvimento de projetos em linhas de investigação 

tradicionais 

 

Em 2014 desenvolveram-se ações diferenciadas no âmbito de vários projetos de 

investigação que têm vindo a ser desenvolvidos com regularidade ao longo dos anos, 

de forma a possibilitar a identificação de tendências.  

A nível dos estudos em meio escolar (I7.1.), foram desenvolvidas várias ações com 

vista à implementação do European School Survey Project on Alcohol and other 

Drugs/2015 (ESPAD/2015) – estudo europeu que se realiza em cerca de 40 países, nos 

alunos que completam 16 anos, e se repete de 4 em 4 anos – e do Estudo sobre o 

Consumo de Álcool, Tabaco e Drogas, (ECATD/2015) – versão portuguesa do ESPAD 

alargada aos alunos de cada um dos grupos etários dos 13 aos 18 anos, do ensino 

público. Neste âmbito, a DEI participou ativamente na revisão e atualização do 

questionário europeu - que passa a integrar dois novos módulos de perguntas sobre 

comportamentos aditivos sem substâncias: Internet e jogo (de base territorial e/ou 

online; gaming e/ou gambling) –, procedeu à sua tradução, elaborou o plano dos 

estudos a nível nacional e encetou a articulação com o Ministério da Educação e 

Ciência (Direção Geral de Educação e a Direção Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência) com vista à implementação dos mesmos. 

Estes estudos têm permitido a disponibilização de informação sobre indicadores-chave 

nas áreas das drogas e do álcool, fundamentais para o planeamento e avaliação das 

políticas a nível nacional e internacional.  

No âmbito dos estudos sobre o consumo de substâncias psicoativas em meio prisional 

(I7.2.), em 2014 foi implementado o Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos 

em Meio Prisional, 2014 (da iniciativa do SICAD em articulação com a DGRSP e 

realizado pelo ISCSP/UL). Trata-se de um estudo periódico anteriormente limitado à 

área das drogas (estudos anteriores a nível nacional realizados em 2001 e 2007), e 

agora alargado às áreas do álcool e do jogo.  

A DEI participou ativamente na fase concursal (elaboração do caderno de encargos 

e presidência do júri do concurso), e posteriormente na construção do questionário, 

em articulação com a DGRSP e a equipa da investigação responsável, com vista à 

garantia da comparabilidade da informação a nível nacional e europeu. Na área das 

drogas, o questionário nacional inclui um conjunto de questões previstas no European 

Questionnaire on Drug Use among Prisioners (EQDP) - primeiro questionário comum 

europeu sobre o consumo de drogas entre os reclusos proposto pelo OEDT e em cuja 
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construção a DEI participou -, e a sua aplicação constituiu em simultâneo um pré-teste 

das mesmas, processo este articulado com o OEDT.  

O estudo foi implementado no final do ano e permitirá a disponibilização de 

informação sobre indicadores-chave nas áreas das drogas, do álcool e do jogo, 

fundamentais para o planeamento e avaliação das políticas em contexto prisional.  

Nos estudos sobre o consumo problemático de drogas(I7.3.), um dos indicadores- 

chave do OEDT e atualmente designado como consumo de alto risco de drogas, 

foram concluídos dois estudos e disponibilizados os respetivos Relatórios no site do 

SICAD: Estimativa do Consumo Problemático / de Alto Risco de Drogas. Portugal 

Continental/2012 e Estimativa do Consumo de Alto Risco de Cannabis. Portugal 2012.  

No primeiro estudo recorreu-se à aplicação de métodos indiretos de estimação para 

definições de caso distintas - consumidores recentes de opiáceos, cocaína e/ou 

anfetaminas/metanfetaminas, consumidores recentes de opiáceos, consumidores 

recentes de cocaína, e consumidores recentes de drogas por via endovenosa – 

permitindo obter estimativas de algum modo comparáveis com o anterior estudo 

realizado em 2005.  

No segundo estudo, realizado pela primeira vez em Portugal, a estimação foi realizada 

através dos dados recolhidos a partir do Inquérito Nacional ao Consumo de 

Substâncias Psicoativas na População Geral, 2012.  

Para além da sua mais-valia em termos de análise de tendências e de 

comparabilidade da situação nacional no contexto europeu, é de destacar a grande 

utilidade destes estudos na definição das necessidades de tratamento a nível 

nacional. 

Relativamente aos estudos sobre as perceções, atitudes e representações sociais dos 

comportamentos aditivos e dependências (I7.4.), foi implementado o estudo Consumo 

e Representações Sociais do Álcool. Inquérito ao público jovem presente no Rock in 

Rio – Lisboa 2014, que consiste na replicação de um outro realizado em 2010. Assente 

numa amostra de conveniência de cerca de 1.000 indivíduos, o estudo tem como 

objetivo principal avaliar os padrões de consumo de bebidas alcoólicas, bem como as 

representações sociais e atitudes em relação ao álcool por parte da população 

jovem presente na edição de 2014 do festival de música Rock in Rio – Lisboa, e tem 

como objetivo específico recolher dados que permitam uma monitorização da 

situação, comparando os dados recolhidos em 2010 e 2014. Em 2014 foram realizadas 

as seguintes tarefas: atualização do questionário, formação dos entrevistadores 

contratados, recolha de dados nos cinco dias de festival (maio e junho de 2014), 

leitura ótica dos questionários preenchidos, análise de conteúdos das perguntas 

abertas e análise estatística geral dos dados. Como produto foi redigida uma sinopse 

com os principais resultados, tendo sido disponibilizada no site do SICAD.  
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Foram ainda concluídos os trabalhos de revisão/edição do Relatório final do IIII 

Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral, 

Portugal 2012 (da iniciativa do SICAD e realizado pelo CESNOVA/UNL), o qual foi 

publicado na Coleção ESTUDOS do SICAD e disponibilizado no site do SICAD. Estes 

estudos têm permitido a disponibilização de informação sobre indicadores-chave nas 

áreas das drogas e do álcool que têm sido utilizados no planeamento e avaliação das 

políticas a nível nacional e internacional. 

 

Objetivo Operacional 8. Desenvolvimento de projetos em novas linhas de 

investigação 

 

Neste âmbito, em 2014 deu-se continuidade a vários estudos iniciados em 2012/2013, e 

foram desenvolvidos novos estudos, com vista à monitorização de padrões de 

consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e fenómenos 

emergentes em populações específicas, e à avaliação de políticas, dispositivos ou 

intervenções.  

Neste ano, a DEI deu continuidade ao desenvolvimento do estudo O Consumo de 

Álcool na Gravidez (I8.3.5.), em parceria com a ARSLVT. Este tem como objetivo a 

caraterização do consumo de bebidas alcoólicas na gravidez e a identificação de 

fatores associados, com vista a basear a definição de recomendações neste domínio 

e prevenir a ocorrência de anomalias, como são exemplo as que se enquadram no 

espetro da Síndrome Alcoólica Fetal.  

Em 2013 havia sido realizada uma primeira divulgação do estudo junto da ARSLVT, 

ACES desta região e respetivos internos de medicina geral e familiar, com vista à sua 

inclusão neste. 

Em 2014, mediante a manifestação de interesse por parte de 33 internos de medicina 

geral e familiar em integrar a equipa de investigação do estudo, procedeu-se a uma 

apresentação e discussão do projeto de investigação com estes, presencialmente e 

por via eletrónica. De igual forma, o projeto foi apresentado à Direção dos ACES 

participantes e de suas unidades de saúde respetivas – ACES Lisboa Norte, ACES 

Lisboa Central e ACES Lisboa Ocidental e Oeiras –, com vista à obtenção de 

contributos de sua parte antes da apresentação do projeto à Comissão de Ética para 

a Saúde da ARSLVT. Este processo foi acompanhado pelo Núcleo de Apoio à 

Investigação e DICAD da ARS. 

A etapa seguinte consistiu na preparação da operacionalização do estudo nas 32 

unidades de saúde participantes, em primeiro lugar com os médicos internos e depois, 

através destes, com os interlocutores designados por cada unidade para o estudo. O 
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estudo foi divulgado junto dos restantes profissionais das unidades de saúde em 

reunião clínica e/ou através de um folheto informativo. Por sua vez, a generalidade 

das grávidas que frequentaram as unidades de saúde participantes durante o período 

de recolha de dados obtiveram uma primeira informação sobre o estudo através de 

cartazes e de folhetos informativos, seguido da apresentação por um profissional de 

saúde (médico(a) e/ou enfermeiro(a)), no contexto da prestação de cuidados. 

Previamente à aplicação do estudo propriamente dito, realizou-se um pré-teste em 3 

unidades de saúde, uma por cada ACES, durante 3 dias. A partir da análise dos 

resultados obtidos no questionário e do feedback quanto à sua operacionalização, 

efetuou-se uma adaptação ao questionário de autopreenchimento inicialmente 

concebido. O relatório do pré-teste recebeu também a aprovação da Comissão de 

Ética. 

A recolha de dados ocorreu no período de 15 de setembro a 15 de novembro de 

2014. Participaram na aplicação do estudo cerca de 400 profissionais de saúde, 

médicos e enfermeiros, tendo-se obtido uma amostra de 1104 grávidas. Após recolha 

dos questionários pelo SICAD, procedeu-se à seleção dos questionários válidos, leitura 

ótica, e validação da respetiva base de dados. Como primeiro produto foi elaborada 

uma sinopse com os principais resultados, tal como previsto em Plano de Atividades. 

Na área das Novas Substâncias Psicoativas, foi implementado o estudo Consumos, 

Representações e Perceções das Novas Substâncias Psicoativas entre Estudantes 

Universitários, 2014 (I8.2.1. e I8.3.6.), um ano após a decisão política sobre a definição 

do regime jurídico da prevenção e proteção contra a publicidade e o comércio 

dessas substâncias (DL n.º 54/2013, de 17 de abril) e que se viria a traduzir no 

encerramento das chamadas smartshops. Uma vez que o estudo consiste na 

replicação de um outro, realizado em 2013, antes da entrada em vigor do referido 

Decreto-Lei, constitui-se assim como um instrumento fundamental para a 

monitorização do fenómeno das NSP e avaliação dos efeitos desta alteração 

legislativa nos consumos de NSP. 

À semelhança do primeiro estudo realizado em 2013 anteriormente àquela decisão 

política, optou-se por uma amostra de conveniência de 500 indivíduos, tendo como 

população-alvo os estudantes universitários que frequentam o Campus Universitário de 

Lisboa.  

Em 2014 foram realizadas as seguintes tarefas: atualização do questionário, recolha de 

dados (abril e maio de 2014), leitura ótica dos questionários preenchidos, validação da 

base de dados, análise de conteúdos das perguntas abertas e análise estatística geral 

dos dados. Como produtos, foram elaboradas 2 sinopses: uma, com os principais 

resultados do estudo de 2014, e outra com alguns resultados comparativos dos estudos 

de 2013 e 2014, disponíveis no site do SICAD.  
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Na área do jogo, a DEI deu continuidade ao estudo A Experiência do Jogo. 

Jogadores, Trajetórias e Ambientes (I8.3.7.), cujo processo de investigação, integrado 

pela categoria analítica da Illness, dirige-se à compreensão da experiência de 

pessoas concretas que se definem como tendo perdido, numa posição determinada 

do respetivo ciclo de vida, o controlo sobre as suas práticas de jogo a dinheiro. A 

análise desta experiência será imbricada com a de familiares de jogadores. Com uma 

abordagem de base fenomenológica, o trabalho de campo etnográfico decorreu ao 

longo do ano de 2014. 

No âmbito da avaliação de políticas, dispositivos ou intervenções, em 2014 deu-se 

início (DEI/EMPECO/CDT) à implementação do estudo Efeitos da Intervenção em 

Dissuasão, baseado na Atividade das CDT (I8.3.8.). Trata-se de um estudo quantitativo, 

longitudinal, que se propõe relacionar a trajetória de vida de indivíduos que passaram 

pelas CDT e a intervenção que lhes foi dirigida. Para o efeito, contempla dois 

momentos de inquirição junto de cada participante (por questionário de 

autopreenchimento), sendo o primeiro prévio à intervenção da CDT (fase T0) e o 

segundo após esta, à data do arquivamento do processo (fase T1). Paralelamente, a 

CDT preenche também um questionário sobre a intervenção desenvolvida com cada 

participante. 

Após preparação do projeto de base do estudo no final de 2013, este foi, já em 2014, 

apresentado e discutido com os representantes de todas as CDT, procedendo-se à 

sua atualização na sequência de todos os contributos recebidos.  

O pré-teste do estudo foi realizado durante 3 dias na CDT de Lisboa, junto de todos os 

indiciados que cumpriam os critérios de definição da população alvo. Os resultados 

do mesmo contribuíram também para a atualização dos instrumentos de recolha de 

dados e dos procedimentos de operacionalização do estudo. 

Uma vez consensualizados e esclarecidos todos os aspetos relativos à 

operacionalização do estudo e criadas as condições para a sua aplicação, através 

da distribuição do material necessário a todas as CDT, deu-se início à fase T0. Neste 

contexto, o estudo foi apresentado aos indiciados que se apresentaram nas CDT no 

período de 15 de setembro a 15 de dezembro e que cumpriam os critérios de 

definição da população alvo. A apresentação do estudo foi efetuada pelos 

profissionais das CDT. Participaram nesta fase cerca de 900 indiciados, provenientes de 

todas as CDT.  

A recolha de dados relativa à fase T1 do estudo prossegue até todos os processos dos 

participantes serem arquivados, com limite no final do primeiro trimestre de 2016. 

Na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 50/2013 a 16 de abril, que determinou, 

a realização pelo SICAD de um estudo sobre a aplicação do regime previsto neste 

(em particular uma análise dos padrões de consumo de álcool, por jovens em geral e 
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por adolescentes em especial), até 1 de janeiro de 2015, a DEI desenvolveu em 2014 o 

estudo Regime Legal de Disponibilização, Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas 

em Locais Públicos e Locais Abertos ao Público – Elementos para a compreensão da 

sua aplicação e dos padrões de consumo de álcool nos jovens, centrado em três 

componentes: resultados da aplicação da Lei, mediadores (comportamentos, 

ambiente e práticas jurídico-legais) e outros mediadores (variáveis individuais, sociais e 

estruturais). 

Para tal, foram realizados dois estudos: Os Jovens, o Álcool e a Lei. Consumos, atitudes 

e legislação (I8.2.1.), tendo como principal objetivo a caracterização de padrões de 

consumo de bebidas alcoólicas em jovens, com o enquadramento da alteração 

legislativa mencionada, disponibilizando assim alguns indicadores relativos às 

alterações ocorridas nestes padrões no período posterior à aprovação da lei, segundo 

a perceção dos participantes no estudo e, adicionalmente, informação sobre fatores 

que se constituem como mediadores da produção de resultados, designadamente a 

aplicação da lei e os conhecimentos/atitudes dos jovens face a esta; e O Álcool e a 

Lei. Profissionais dos Estabelecimentos Comerciais, (I8.2.1.), cujo principal objetivo 

consistiu em recolher informação sobre a aplicação da lei, com particular atenção às 

práticas comerciais de venda de bebidas alcoólicas a jovens em geral e adolescentes 

em particular no ano seguinte à aprovação daquela medida legislativa, e 

disponibilizar adicionalmente, informação sobre fatores que se constituem como 

mediadores da produção de resultados, designadamente os conhecimentos/atitudes 

dos profissionais face à lei e as suas perceções sobre as práticas de fiscalização e as 

dificuldades de aplicação da lei.  

Ambos os estudos tiveram uma dupla componente qualitativa (entrevistas 

semiestruturadas) e quantitativa (inquérito através de questionário de 

autopreenchimento), e foram realizados em maio de 2014 (um ano após a alteração 

legislativa), nas cinco capitais das NUT II. O primeiro envolveu na componente 

quantitativa 1501 jovens, e, na qualitativa, 25 jovens, entre os 10-24 anos. O segundo 

estudo envolveu na componente quantitativa 98 profissionais, e, na qualitativa, 25 

profissionais de estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas ao 

público (cafés, bares, discotecas, supermercados, roulottes e bombas de gasolina).  

Em 2014 foram realizadas as seguintes tarefas para ambos os estudos: construção dos 

respetivos questionários e guiões das entrevistas, seleção e formação dos 

entrevistadores contratados, recolha de dados (maio de 2014), leitura ótica dos 

questionários preenchidos e validação das respetivas bases de dados, transcrição das 

entrevistas, análise de conteúdos destas e análise estatística dos dados dos 

questionários. Como produtos, foram elaborados os Relatórios destes dois estudos, que 

se encontram disponíveis no site do SICAD. É de notar que estes produtos não estavam 
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previstos no PA2014, no qual constava apenas uma sinopse do primeiro estudo, uma 

vez que era este que concorria diretamente para a análise dos padrões de consumo 

de álcool, por jovens em geral e por adolescentes em especial tal como previsto no 

Decreto-Lei n.º 50/2013 de 16 de abril, e que os resultados de ambos os estudos iriam 

ser integrados no estudo final sobre a aplicação do regime previsto neste Decreto-Lei.  

Para além destes dois estudos, foram também considerados no estudo Regime Legal 

de Disponibilização, Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas em Locais Públicos e 

Locais Abertos ao Público – Elementos para a compreensão da sua aplicação e dos 

padrões de consumo de álcool nos jovens (I8.3.6.), os resultados de outros três estudos 

conduzidos na mesma altura, realizados entre alunos do ensino secundário, estudantes 

universitários e público jovem de um festival de verão, bem como alguns indicadores 

indiretos recolhidos de várias instituições. Com base nos resultados do estudo foram 

elaboradas algumas recomendações com vista ao planeamento das políticas e 

intervenções nestes domínios. O Relatório do estudo encontra-se disponível no site do 

SICAD. É de notar que no PA2014 apenas estava prevista uma sinopse, devido ao 

desenvolvimento dos vários estudos nele considerados e ao prazo de apresentação 

determinado no Decreto-Lei n.º 50/2013 de 16 de abril.  

Em 2014 foram concluídos os trabalhos de análise e de revisão para edição do 

Relatório final do estudo sobre os Consumos e Estilos de Vida no Ensino Superior: o caso 

dos estudantes da ULisboa-2012 (publicação na Coleção ESTUDOS do SICAD), numa 

parceria entre o CNJ, o SICAD (através da DEI e do DPI) e o OPJ/ICS-ULisboa.  

Ainda no âmbito de linhas de investigação inovadoras, deu-se continuidade à 

participação em estudos europeus financiados pela Comissão Europeia (CE), em que 

de um modo geral, a participação portuguesa (SICAD, DEI) implicou a recolha e 

análise de dados e sua disponibilização para a elaboração de análises a nível 

europeu, bem como a participação em reuniões de acompanhamento dos trabalhos.  

No âmbito do Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe - Reframing Addictions 

Project / ALICE-RAP (I8.4.1.) - programa de estudos, com a duração de 5 anos,  que 

termina em 2016 -, a DEI assegurou a participação portuguesa a nível de 2 projetos: o 

Costing Addictions e o Counting Addictions.  

Na área da avaliação das políticas, o Costing Addictions tem por objetivo a análise 

dos custos sociais e de saúde associados aos consumos de álcool, tabaco e drogas e 

à prática de jogo, na Polónia, Catalunha e Portugal, e em 2014 foi elaborado o 

primeiro relatório final Social Costs: A report  specifying the costs of addiction to 

societies, que integrou o relatório sobre o jogo ALICE RAP Policy Issue Paper on the 

Social Impact of Gambling. A nível nacional, foi necessário efetuar uma análise 

detalhada (não prevista) dos custos relacionados com a droga e o álcool de modo a 
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obter resultados por área de intervenção (análise dificultada pelo facto de, sendo as 

intervenções integradas, os custos também serem contabilizados de modo integrado).  

No projeto Counting Addictions, além da elaboração do relatório final Prevalence of 

substance use, dependence and problematic gambling in Europe - foi redigido um 

artigo (não previsto) Prevalence and potential influencing factors of alcohol 

dependence in Europe, que foi publicado na  revista European Addiction Research. 

 

Objetivo Operacional 9. Criação de mecanismos e procedimentos com vista ao 

incremento da eficácia, eficiência e qualidade dos sistemas de informação dos 

serviços que integram a rede do Sistema Nacional de Informação e à sua 

adequação às necessidades nacionais e internacionais de informação 

 

No âmbito deste OOp, foram desenvolvidas pela DEI, em articulação com outras 

Unidades e Equipas do SICAD, assim como com outros Serviços, várias atividades ao 

longo do ano de 2014. 

Deu-se continuidade à recolha normalizada de dados das Unidades de Desabituação, 

das Comunidades Terapêuticas e dos Centros de Dia licenciados e públicos (I9.3.1. e 

I9.3.2.), tendo em consideração a sua adequação com o Sistema de Informação 

Multidisciplinar (SIM) e assegurando a recolha de dados desagregados por utente. Os 

dados são recolhidos pelos parceiros locais dessas estruturas através de instrumentos 

normalizados, que enviam à DEI para a respetiva validação e análise dos dados, e 

para elaboração de informação de suporte à intervenção, à gestão e decisão. Trata-

se de uma atividade contínua ao longo do ano e que envolve um elevado 

investimento da Divisão, mas que permite a existência de um “reservatório de dados” 

com qualidade, que importa alargar e disponibilizar. Em 2014, estes dados foram 

utilizados na realização do estudo sobre a Estimativa do Consumo Problemático / de 

Alto Risco de Drogas. Portugal Continental/2012, foram disponibilizados e divulgados 

de forma parcelar em vários documentos internos e externos de suporte à 

intervenção, à gestão e decisão, e ainda, de forma sistematizada, através do Relatório 

das Unidades de Desabituação Públicas 2012 e do Relatório das Comunidades 

Terapêuticas Públicas 2009-2012, que se encontram disponíveis no site do SICAD.  

Em 2014 foram feitos alguns reajustamentos na aplicação sobre as decisões judiciais 

ao abrigo da Lei da Droga (I9.3.1. e I9.3.2.) com vista à melhoria da sua eficiência e 

eficácia, e foram atualizados os reservatórios de dados relativamente ao ano de 2013, 

atualização esta que pressupõe a codificação das decisões em instrumento 

construído para o efeito, leitura ótica dos formulários e validação dos dados. Em 2014, 

estes dados foram disponibilizados e divulgados de forma parcelar em vários 
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documentos de suporte à intervenção, à gestão e decisão, e ainda, de forma 

sistematizada, em capítulo próprio do Relatório sobre a Situação do País em Matéria 

de Drogas e Toxicodependências - 2013.  

É de referir ainda no âmbito dos I9.3.1. e I9.3.2., a recolha normalizada relativa a outros 

indicadores provenientes de outros Serviços que é feita num determinado momento 

no ano e que permite a atualização dos “reservatórios de dados” existentes na 

Divisão, sobre os quais são feitas inúmeras análises em resposta a compromissos 

nacionais e internacionais e a várias outras solicitações de informação.  

 

Atividades não previstas 

No âmbito deste OOp, a DEI desenvolveu também uma série de atividades não 

previstas no PA2014, relacionadas com a melhoria das práticas de registo e 

adequação dos sistemas de informação às necessidades nacionais e internacionais 

de informação (I.9.2. e I.9.4. do PE 2013-2016):  

• Participou em diversas reuniões de trabalho com outras unidades 

orgânicas e equipas do SICAD (DPI, DRI e EMSI), com vista à criação de 

mecanismos e procedimentos de melhoria das práticas de registo no 

Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) e da sua adequação às 

necessidades nacionais e internacionais de informação;  

• Articulou também com a EMPECO e a EMSI no âmbito dos trabalhos de 

implementação do Sistema de Gestão e Informação Processual (SGIP), 

identificando as necessidades de informação com vista à 

disponibilização futura de alguns indicadores cientificamente 

comprovados;   

• Participou, conjuntamente com a DRI e com a PJ/UNCTE, em reuniões 

de peritos organizadas pelo OEDT com o objetivo de melhorar as 

práticas de registo e comunicação de dados a nível europeu no 

domínio da oferta, designadamente no âmbito dos indicadores 

apreensões de drogas e preços das drogas; 

• Assegurou, em articulação com a DRI, a representação nacional no 

grupo de peritos do indicador epidemiológico chave sobre consumo de 

alto risco de drogas, e assegurou o acompanhamento dos trabalhos 

dos peritos nacionais no âmbito do indicador chave sobre mortes e 

mortalidade relacionadas com drogas (registos gerais e específicos);  

Por último, é de referir a continuidade do investimento na partilha das bases de dados 

no contexto da Divisão, o que tem resultado num incremento da eficiência e eficácia 

da gestão dos reservatórios de dados disponíveis na Divisão e numa monitorização em 

tempo útil (I.9.5. do PE 2013-2016). 
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Objetivo Operacional 10. Implementação de procedimentos potenciadores da 

articulação entre SH e de incentivo à partilha regular de informação e de 

conhecimento entre diferentes grupos de SH 

 

Em 2014, deu-se continuidade às articulações de rotina entre os parceiros estratégicos 

com vista à partilha regular de informação, designadamente no contexto da rede 

nacional de serviços fonte de dados do Sistema Nacional de Informação sobre 

Substâncias Psicoativas, Comportamentos Aditivos e Dependências, que têm 

permitido trabalhar de forma integrada e sustentável e têm potenciado o valor da 

informação e do conhecimento nestas áreas. 

É de destacar em 2014, quanto à participação na implementação de uma rede 

europeia de investigação na área das drogas, o desenvolvimento dos trabalhos no 

âmbito do projeto ERANID, European Research Area Network on Illicit Drugs, financiado 

pela CE, e que visa a promoção de projetos de investigação multinacional e 

multidisciplinar na área das drogas ilícitas a fim de fundamentar decisões políticas, 

tendo como objetivo o desenvolvimento de uma Agenda Estratégica de Investigação 

comum. Portugal participa neste projeto conjuntamente com a Holanda 

(coordenação), o Reino Unido, a Bélgica, a França e a Itália.  

Em 2014, sob a coordenação de Portugal (SICAD), implementou-se e concluiu-se a 

tarefa 3.1 (Identifying priorities for research) do Work Package 3. Para tal, foram tidos 

em conta os resultados da análise de conteúdo de 478 questionários online 

preenchidos por stakeholders dos onze países e as várias consultas nacionais, que 

contaram com a presença de 241 stakeholders dos seis países membros do projeto. A 

nível nacional, o inquérito online foi preenchido por 71 stakeholders, enquanto a 

consulta nacional portuguesa, organizada em julho de 2014, contou com a presença 

de 32 stakeholders, entre investigadores, membros de Organizações Não-

Governamentais e profissionais da área das drogas e dos comportamentos aditivos. 

Como produto conclusivo da tarefa, foi redigido e entregue à coordenação o 

relatório final Global Report 3.1. (I10.3.3.). 

No âmbito da tarefa 3.2 (Writing the Strategic Research Agenda), sob coordenação 

da Bélgica, foram realizadas várias reuniões técnicas, a fim de redigir em comum uma 

Agenda Estratégica de Investigação, cujo draft final foi concluído e apresentado em 

Bruxelas, em dezembro de 2014 (I10.3.4.). 

Sob a coordenação de Portugal (SICAD), implementou-se e concluiu-se a tarefa 6.5 

(Lisbon Conference), do Work Package 6. Neste âmbito, organizou-se a LIIC – Lisbon 

International Invitational Consultation, realizada em outubro em Lisboa, e que contou 
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com a presença de cerca de 80 stakeholders de vários países (I10.3.5.). À margem da 

conferência, foram organizadas: uma reunião do Advisory Committee, uma reunião 

com financiadores e uma reunião do Managment Group.  

O desenvolvimento destes trabalhos contribuiu também para uma maior dinamização 

da rede nacional de investigadores na área das substâncias psicioativas e CAD, tendo 

esta sido revista e atualizada segundo o critério de produção científica recente, 

passando a integrar 73 investigadores (I10.2.1.). Ao longo de 2014 a DEI assegurou a 

partilha regular de informação e de conhecimento (encontros científicos, estudos, 

concursos, etc.) entre os membros desta rede.  

É de destacar ainda em 2014, embora não previsto no PA2014, o desenvolvimento dos 

trabalhos no âmbito do projeto do MedSPAD, do Grupo Pompidou do Conselho da 

Europa, que visa o desenvolvimento de uma rede de investigação com objetivos 

semelhantes aos do ESPAD, mas englobando os países da bacia do Mediterrâneo – 

neste momento Portugal, França, Itália, Malta, Grécia, Chipre, Líbano, Egipto, Tunísia, 

Argélia, e Marrocos. Para além da participação em reuniões do "MedSPAD 

Committee" foi elaborado o relatório “A First Glance of the Situation in the 

Mediterranean Region in Relation to the Prevalence of Alcohol, Tobacco and Drug Use 

Among Adolescents” (P-PG/Med (2014) 21). 

Por último, são de referir enquanto atividades não previstas, as consultorias prestadas 

pela DEI a nível de vários trabalhos e estudos, em resposta a solicitações de parceiros 

estratégicos, em particular das ARS, sendo também de destacar a colaboração com 

o Instituto da Droga e da Toxicodependência da República Democrática de S. Tomé e 

Príncipe na construção do instrumento de recolha de dados sobre o consumo de 

drogas em alunos do ensino secundário daquele país. 

 

Objetivo Operacional 23. Assegurar os procedimentos relativos às competências do 

SICAD no âmbito do mercado lícito de drogas  

 

No âmbito da área transversal de coordenação, a DEI assegurou também os 

procedimentos relativos às competências do SICAD no âmbito do mercado lícito de 

drogas (designadamente as previstas nos artigos 7.º e 62.º do DL n.º 15/93, de 22 de 

janeiro, e no artigo 12.º do Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro), 

assegurando a manutenção das bases de dados sobre pedidos de licenciamento, 

comunicações de importações / exportações e pedidos de cedência de drogas para 

fins didáticos ou de investigação, e dando resposta a 164 pedidos de licenciamento e 

1055 comunicações de importações/exportações (I23.1). 
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Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica (DEI) 

À semelhança do ano anterior, em 2014 destacaram-se como principais pontos fortes 

da DEI:  

� O investimento na transferência atempada e efetiva da informação e do 

conhecimento, sendo de notar que todos os estudos iniciados no ano tiveram  

resultados divulgados ainda no próprio ano;   

� O reforço no trabalho em rede com os parceiros estratégicos, permitindo a  

rentabilização de recursos e potenciando o valor da informação e do 

conhecimento nestas áreas, designadamente através do alargamento da rede 

de Serviços do Sistema Nacional de Informação sobre Substâncias Psicoativas, 

Comportamentos Aditivos e Dependências e através de parcerias com outras 

entidades no âmbito da investigação;  

� O investimento em novas linhas de investigação consideradas como 

prioritárias, como é o caso  da avaliação de políticas, dispositivos ou 

intervenções. 

� A elevada motivação e compromisso com o Serviço por parte da equipa, que 

demonstrou uma vez mais, uma dinâmica pautada pela transparência, 

confiança e abertura e disponibilidade para novos compromissos. 

Destaca-se uma vez mais como principal dificuldade identificada no desenvolvimento 

dos trabalhos em 2014, o grande volume de atividades não planeadas que recaíram 

sob a Divisão.  

Consideram-se os resultados das atividades desenvolvidas pela DEI em 2014 uma 

grande mais-valia para o SICAD, os quais possibilitaram, entre outros, a transferência 

atempada da informação e do conhecimento com vista à tomada de decisão em 

várias áreas. 
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Divisão de Informação e Comunicação (DIC) 

 

Objetivo Operacional 12. Criar e implementar uma estratégia de comunicação 

 

Comunicação 

Em relação à área de Comunicação o SICAD definiu, em 2013, uma estratégia 

enquadrada através do Plano de Comunicação Integrada (PCI) que inclui, a 

definição de estratégias de atuação, quer ao nível da comunicação interna quer ao 

nível da comunicação externa. Importa referir que é em 2014 que se sistematiza toda 

a vertente da comunicação externa deste organismo tendo sido elaborado e 

apresentado o Anexo II – Área de Comunicação Externa. 

Durante o ano de 2014 procurou dar-se continuidade ao trabalho, já desenvolvido, de 

articulação com a Imprensa, tendo a DIC respondido a várias solicitações desta, quer 

através da preparação da informação de carácter técnico a veicular, quer através 

do acompanhamento dos jornalistas na elaboração das peças. Esta Divisão, foi 

também, chamada a assessorar e, nalguns casos, a representar a Direção do SICAD 

em algumas das reportagens efetuadas. Tendo como fonte a Manchete e refletindo, 

de alguma forma, a ação do SICAD e o trabalho de relacionamento estabelecido 

com a imprensa, por parte da  DIC, em 2014 foram produzidas 22432 notícias, 

correspondendo a uma média de 61 notícias diárias. Destas,  527 referem-se  ao 

SICAD, 1077 a questões ligadas ao Álcool e 10414 a questões ligadas a substancias 

psicoativas ilícitas e novas substâncias psicoativas. Quanto aos meios de 

comunicação social e na perspectiva do número de notícias publicadas/difundidas, 

por ordem decrescente, aparecem  a imprensa escrita, a televisão e a rádio.  

Ao nível da representação institucional a DIC representou o SICAD no I Seminário 

Internacional da SEPREDEQ – “Políticas Públicas sobre Drogas: um trabalho em Rede”- 

Rio de Janeiro, Brasil, apresentando o Modelo Português,  

Para além destas atividades, foram, ainda, acompanhados, durante o ano de 2014, 

diversos pedidos de apoio técnico para trabalhos universitários (licenciatura e 

mestrado) na área dos comportamentos aditivos e dependências. 

 

Imagem 

A harmonização da imagem dos produtos desenvolvidos, no e com o apoio do SICAD, 

impulsiona o reconhecimento da instituição pelos seus diferentes stakeholders e do 

trabalho que neste se desenvolve, pelo que, durante o ano de 2014, a DIC deu 

continuidade à uniformização da imagem SICAD, através da formulação de propostas 
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e apoio às equipas do SICAD, na criação e desenvolvimento de produtos e formatos 

de comunicação, de informação e de design institucional. 

O trabalho realizado incidiu de forma geral nas seguintes atividades: composição 

gráfica, criação e produção de imagens, de apresentações digitais e materiais below 

the line, para eventos nacionais e internacionais, em que o SICAD esteve 

representado, e para plataformas e veículos de comunicação digitais; e grafismo, 

formatação, apoio na edição e divulgação de documentos de trabalho e 

publicações, desenvolvidos e coordenados pelo SICAD, tanto para divulgação e 

utilização pelos profissionais do SICAD, como para divulgação externa pelos seus 

stakeholders.  

Assim , nesta área destacam-se os seguintes projetos: 

• No âmbito da ação conjunta RARHA (Reducing Alcohol Related Harm), no 

WorkPackage 2 - Disseminação, concluiu-se, em 2014, o “RARHA identity 

manual”. Este foi construído em formato digital e disponibilizado em CD-ROM, 

aos parceiros da RARHA, e na área de membros do site da RARHA, após o 

lançamento online do mesmo. Por se tratar de um projeto internacional, o 

“RARHA identity manual”, foi desenvolvido em inglês, contendo o manual 

explicativo da identidade visual e dos templates de todos os materiais 

desenvolvidos e organizados por cinco áreas designadamente: Identity 

(Logotype; Best usage; Color Palette; Typography); Templates (PowerPoint; 

Word; Excel; E-mail signature); Conference materials (Conference poster; 

Conference agenda; Conference check-list; Digital invitation / communication; 

Badge; Name plate; Image desktop); Display materials (Brochure; Neck strap; 

Pen; Notebook A5; Pack folder; Roll-up); Design things (Banners; Graphic 

elements). Para além destes materiais foram, também, criados os modelos de 

referência dos materiais para os eventos RARHA, que aconteceram a 30 e 31 

de janeiro do ano que se relata. 

•  Também em 2014 iniciou-se o processo de organização conjunta (SICAD; 

OEDT, Journal Addiction e  International Society of Addiction Journal Editors - 

ISAJE) da 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e 

Dependências, a ter lugar em Lisboa, de 23 a 25 de setembro de 2015. Para 

esta Conferência foi desenvolvida a identidade visual Lisbon Addictions 2015 e 

os modelos de referência dos materiais mais prementes para divulgação, tais 

como folheto de apresentação da Conferência e Programa. Para a a 

obtenção da imagem final, foram desenvolvidas três propostas tendo como 

pressuposto o intercâmbio e reflexão sobre os últimos avanços científicos, boas 

práticas e temas da atualidade em matéria de comportamentos aditivos e 

dependências.  
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• Findo o ciclo 2010 - 2012 do Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS),procedeu-

se ao redesign do logótipo do FNAS e materiais subsequentes marcando deste 

modo o início do novo ciclo do Fórum.  

 

Publicações 

Prosseguiu-se o serviço de divulgação de informação (notícias de imprensa, 

documentos da área), com caráter regular, através do correio eletrónico do Centro 

de Documentação, através das 4 listas de distribuição/divulgação. 

No âmbito do trabalho realizado através do Centro de Documentação foi dada 

continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito da consulta presencial e à 

distância, sempre que estes foram solicitados. Importa referir que a DocBase e a 

DocWeb (Bases de dados que comportam toda a informação 

bibliográfica/videográfica na área dos CAD) foram alvo de uma atualização de 

software o que provocou alguns constrangimentos no seu regular funcionamento. 

 

Eventos 

Para a prossecução das atribuições desta divisão, ao nível da organização de 

eventos, destacam-se, para o efeito: 

• Apoio na  RARHA Management Group Meeting (Lisboa – SICAD);  

• Organização da RARHA Steering Group Management, preparada 

conjuntamente com a Divisão de Relações Internacionais (Lisboa – Centro de 

Conferências do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência); 

• Organização da RARHA Kick Off Meeting, preparada conjuntamente com a 

Divisão de Relações Internacionais (Lisboa – Centro de Conferências do 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência); 

• Organização do Fórum Nacional Álcool e Saúde, (Loures – Palácio dos 

Marqueses da Praia e Monforte); 

• Organização da apresentação pública do estudo Consumos em Meio Laboral, 

Resultados do III Inquérito  Nacional ao Consumo de  Substâncias Psicoativas 

na População Geral (Lisboa – SICAD);  

• Organização da Conferência ERANID - Lisbon Invitational International 

Consultation (Lisboa – Hotel Tivoli Oriente e Hotel Vip Arts);  

• Apoio na  reunião com estudantes solicitadores alemães  (Lisboa – SICAD);  

• Apoio na organização da Reunião de Responsáveis Nacionais em matéria de 

luta contra a droga e o álcool dos Países de Língua Portuguesa (Lisboa – 

SICAD); 

• Presença no XXVII Encontro das Taipas (Lisboa – ISCTE); 
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• Organização do Encontro Técnico

Aditivos em Meio Laboral 

Tecnologia da Saúde de Lisboa).

 

Produção de informação 

Em 2014, foi continuada a produção de 

relativos às Intervenções do SICAD na Comunicação Social, (onde se incluem as 

mensagens transmitidas, caraterização e enumeração das peças jornalísticas 

publicadas e emitidas), e os rela

este esteja envolvido, (onde se incluem as mensagens transmitidas, caraterização e 

enumeração das peças publicadas e emitidas, realizando

pertinência dos mesmos. Os meios de comuni

escrita nacional e à televisão. 

 

Objetivo Operacional 13. Potenciar as novas tecnologias enquanto canais de partilha 

de informação, conhecimento e comunicação

 

As Páginas de Internet são, sem dúvida, um excelente veículo de comunicação. 

Facultam aos utilizadores o acesso imediato a todo o tipo de informação considerada 

relevante na área de intervenção das organizações e permitem, entre outros aspetos, 

manter uma presença ativa e permanente, promovendo o acesso aos produtos e 

serviços desenvolvidos, facilitando, assim, o contacto entre as instituições e os seus 

públicos-alvo. É da responsabilidade da Divisão de Informação e Comunicação (DIC), 

do SICAD, a gestão contínua dos conteúdos e estrutura da página eletrónica 

institucional do SICAD (www.sicad.pt

bem como da página criada para Ação 

Harm (www.rarha.eu) 

 

Em relação à página eletrónica do SICAD, lançada a 17 de março de 2014, espelha 

todo o trabalho de idealização, estruturação e organização 

levado a cabo pelo grupo do 

profissionais de tod

sua disponibilização 

site www.idt.pt

primeiro trimestre de 2014, todas as atualizações foram realizadas 

em duplicado, ou seja, sempre qu

site SICAD o mesmo era inserido no site IDT. 

2014  

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e na

Encontro Técnico-Científico “Consumos 

Aditivos em Meio Laboral (Lisboa – Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde de Lisboa). 

2014, foi continuada a produção de Dossiers de Imprensa 

relativos às Intervenções do SICAD na Comunicação Social, (onde se incluem as 

mensagens transmitidas, caraterização e enumeração das peças jornalísticas 

publicadas e emitidas), e os relativos aos eventos organizados pelo SICAD ou em que 

este esteja envolvido, (onde se incluem as mensagens transmitidas, caraterização e 

enumeração das peças publicadas e emitidas, realizando-se também uma análise da 

pertinência dos mesmos. Os meios de comunicação analisados referem

escrita nacional e à televisão.  

Objetivo Operacional 13. Potenciar as novas tecnologias enquanto canais de partilha 

de informação, conhecimento e comunicação 

As Páginas de Internet são, sem dúvida, um excelente veículo de comunicação. 

Facultam aos utilizadores o acesso imediato a todo o tipo de informação considerada 

relevante na área de intervenção das organizações e permitem, entre outros aspetos, 

presença ativa e permanente, promovendo o acesso aos produtos e 

serviços desenvolvidos, facilitando, assim, o contacto entre as instituições e os seus 

alvo. É da responsabilidade da Divisão de Informação e Comunicação (DIC), 

ntínua dos conteúdos e estrutura da página eletrónica 

www.sicad.pt), do Diretório do Álcool (www.diretorioalcool.pt

bem como da página criada para Ação conjunta RARHA - Reducing Alcohol Related 

Em relação à página eletrónica do SICAD, lançada a 17 de março de 2014, espelha 

todo o trabalho de idealização, estruturação e organização 

levado a cabo pelo grupo do site constituído por vários 

profissionais de todas as Unidades Orgânicas do SICAD.

sua disponibilização online, durante o período de transição do 

www.idt.pt para o novo site SICAD, que ocorreu durante o 

primeiro trimestre de 2014, todas as atualizações foram realizadas 

em duplicado, ou seja, sempre que um conteúdo era inserido no 

site SICAD o mesmo era inserido no site IDT.  

nas Dependências 

relativos às Intervenções do SICAD na Comunicação Social, (onde se incluem as 

mensagens transmitidas, caraterização e enumeração das peças jornalísticas 

tivos aos eventos organizados pelo SICAD ou em que 

este esteja envolvido, (onde se incluem as mensagens transmitidas, caraterização e 

se também uma análise da 

cação analisados referem-se à imprensa 

Objetivo Operacional 13. Potenciar as novas tecnologias enquanto canais de partilha 

As Páginas de Internet são, sem dúvida, um excelente veículo de comunicação. 

Facultam aos utilizadores o acesso imediato a todo o tipo de informação considerada 

relevante na área de intervenção das organizações e permitem, entre outros aspetos, 

presença ativa e permanente, promovendo o acesso aos produtos e 

serviços desenvolvidos, facilitando, assim, o contacto entre as instituições e os seus 

alvo. É da responsabilidade da Divisão de Informação e Comunicação (DIC), 

ntínua dos conteúdos e estrutura da página eletrónica 

www.diretorioalcool.pt), 

Reducing Alcohol Related 

Em relação à página eletrónica do SICAD, lançada a 17 de março de 2014, espelha 

todo o trabalho de idealização, estruturação e organização 

constituído por vários 

as as Unidades Orgânicas do SICAD. Até à 

, durante o período de transição do 

para o novo site SICAD, que ocorreu durante o 

primeiro trimestre de 2014, todas as atualizações foram realizadas 

e um conteúdo era inserido no 
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É, assim, no ano de 2014 que se consolida a página eletrónica do SICAD a qual foi 

concebida tendo como objetivo servir diversos públicos

três áreas distintas, área Institucional, área Cidadão e área de Intervenção, permitindo 

assim um acesso facilitado e diferenciado a parceiros institucionais, técnicos e 

cidadãos.  

Relativamente ao Diretório do Álcool, durante o ano de 2014, foi dinamizada a área 

de validação de materiais, através de troca de 

para esta matéria, de modo a que se pudesse avaliar e validar os diversos materiais 

elaborados, relativamente à área dos comportamentos aditivos e dependências 

(CAD). Foi, ainda, dada continuidade à atualização permanente dos conteúdos.

Uma organização gera e manuseia diversos recursos de informação, que poderão ser 

obtidos e disponibilizados a todos os profissionais, usando o potencial oferecido por 

uma infraestrutura com as car

plataforma é da responsabilidade da DIC. No que diz respeito à Intranet SICAD esta 

permite a todos os profissionais acederem, diretamente do seu posto de trabalho, a 

um variado leque de informação e fu

internos (normativos, modelos de documentos técnicos, entre outros) acontecimentos 

e/ou eventos do SICAD, repositório de informação técnica, contactos (SICAD e CDT), 

recursos, (documentos técnicos com informação pert

legislação), gestão da assiduidade (acesso direto à plataforma do relógio de ponto), 

informação sobre Protocolos de colaboração e parceria com outras entidades, 

informação sobre projetos e reuniões internacionais onde o SICAD está e

último um espaço de utilidades onde está disponível o portefólio da imagem 

institucional. Em 2014, deu

premente atualização de conteúdos, criação de novas páginas e reestruturação de 

áreas (design e programação). 

Para além do trabalho realizado nas diversas páginas eletrónicas anteriormente 

referidas deu-se, ainda, continuidade a uma estreita articulação com o Portal de 

Saúde, nomeadamente no que diz respeito à divulgação de 

informação pertinen

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica (DIC)

O ano de 2014 foi um ano atípico na gestão e funcionamento 

da Divisão de Informação e Comunicação já que esta ficou 

sem chefia direta durante um largo período (de julho a 

dezembro) pelo 

das prioridades e áreas de trabalho. Para além deste constrangimento foram 

assumidos novos desafios, nomeadamente ao nível da comunicação externa, 

2014  

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e na

É, assim, no ano de 2014 que se consolida a página eletrónica do SICAD a qual foi 

concebida tendo como objetivo servir diversos públicos-alvo através da criação de 

ntas, área Institucional, área Cidadão e área de Intervenção, permitindo 

assim um acesso facilitado e diferenciado a parceiros institucionais, técnicos e 

Relativamente ao Diretório do Álcool, durante o ano de 2014, foi dinamizada a área 

ação de materiais, através de troca de e-mails com os diversos interlocutores 

para esta matéria, de modo a que se pudesse avaliar e validar os diversos materiais 

elaborados, relativamente à área dos comportamentos aditivos e dependências 

dada continuidade à atualização permanente dos conteúdos.

Uma organização gera e manuseia diversos recursos de informação, que poderão ser 

obtidos e disponibilizados a todos os profissionais, usando o potencial oferecido por 

uma infraestrutura com as características da Intranet, a gestão dos conteúdos desta 

plataforma é da responsabilidade da DIC. No que diz respeito à Intranet SICAD esta 

permite a todos os profissionais acederem, diretamente do seu posto de trabalho, a 

um variado leque de informação e funcionalidades, tais como: procedimentos 

internos (normativos, modelos de documentos técnicos, entre outros) acontecimentos 

e/ou eventos do SICAD, repositório de informação técnica, contactos (SICAD e CDT), 

recursos, (documentos técnicos com informação pertinente na área dos CAD, 

legislação), gestão da assiduidade (acesso direto à plataforma do relógio de ponto), 

informação sobre Protocolos de colaboração e parceria com outras entidades, 

informação sobre projetos e reuniões internacionais onde o SICAD está e

último um espaço de utilidades onde está disponível o portefólio da imagem 

institucional. Em 2014, deu-se continuidade à gestão desta plataforma com a 

premente atualização de conteúdos, criação de novas páginas e reestruturação de 

ign e programação).  

Para além do trabalho realizado nas diversas páginas eletrónicas anteriormente 

se, ainda, continuidade a uma estreita articulação com o Portal de 

Saúde, nomeadamente no que diz respeito à divulgação de 

informação pertinente sobre CAD. 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica (DIC)

O ano de 2014 foi um ano atípico na gestão e funcionamento 

da Divisão de Informação e Comunicação já que esta ficou 

sem chefia direta durante um largo período (de julho a 

dezembro) pelo que houve uma necessidade de redefinição 

das prioridades e áreas de trabalho. Para além deste constrangimento foram 

assumidos novos desafios, nomeadamente ao nível da comunicação externa, 

nas Dependências 

É, assim, no ano de 2014 que se consolida a página eletrónica do SICAD a qual foi 

alvo através da criação de 

ntas, área Institucional, área Cidadão e área de Intervenção, permitindo 

assim um acesso facilitado e diferenciado a parceiros institucionais, técnicos e 

Relativamente ao Diretório do Álcool, durante o ano de 2014, foi dinamizada a área 

com os diversos interlocutores 

para esta matéria, de modo a que se pudesse avaliar e validar os diversos materiais 

elaborados, relativamente à área dos comportamentos aditivos e dependências 

dada continuidade à atualização permanente dos conteúdos. 

Uma organização gera e manuseia diversos recursos de informação, que poderão ser 

obtidos e disponibilizados a todos os profissionais, usando o potencial oferecido por 

acterísticas da Intranet, a gestão dos conteúdos desta 

plataforma é da responsabilidade da DIC. No que diz respeito à Intranet SICAD esta 

permite a todos os profissionais acederem, diretamente do seu posto de trabalho, a 

ncionalidades, tais como: procedimentos 

internos (normativos, modelos de documentos técnicos, entre outros) acontecimentos 

e/ou eventos do SICAD, repositório de informação técnica, contactos (SICAD e CDT), 

inente na área dos CAD, 

legislação), gestão da assiduidade (acesso direto à plataforma do relógio de ponto), 

informação sobre Protocolos de colaboração e parceria com outras entidades, 

informação sobre projetos e reuniões internacionais onde o SICAD está envolvido e por 

último um espaço de utilidades onde está disponível o portefólio da imagem 

se continuidade à gestão desta plataforma com a 

premente atualização de conteúdos, criação de novas páginas e reestruturação de 

Para além do trabalho realizado nas diversas páginas eletrónicas anteriormente 

se, ainda, continuidade a uma estreita articulação com o Portal de 

Saúde, nomeadamente no que diz respeito à divulgação de 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica (DIC) 

O ano de 2014 foi um ano atípico na gestão e funcionamento 

da Divisão de Informação e Comunicação já que esta ficou 

sem chefia direta durante um largo período (de julho a 

que houve uma necessidade de redefinição 

das prioridades e áreas de trabalho. Para além deste constrangimento foram 

assumidos novos desafios, nomeadamente ao nível da comunicação externa, 
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reforçando as competências da Divisão de Informação e Comunicação nesta área 

bem como, houve necessidade de dar resposta à organização de um conjunto de 

eventos para além dos que estavam, inicialmente, planeados. 

Foi também um ano de profunda transformação no que diz respeito às páginas 

eletrónicas, consolidação da intranet e lançamento do site SICAD e paralelamente 

lançamento dos sites da ação conjunta RHARA (pagina eletrónica pública e página 

eletrónica de membros) no qual o SICAD é coordenador e líder na disseminação, 

tendo tido a DIC uma responsabilidade direta nesta última. 

Em termos de perspetiva para o futuro, continua-se a identificar a necessidade de 

aprofundar e consolidar o conhecimento na área de comunicação (interna e 

externa), bem como desenvolver novos formatos de disseminação de informação que 

possam sedimentar esta área enquanto um dos vetores estratégicos no planeamento 

da atividade do SICAD. 
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Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI): Objetivo comum à Divisão de Estatística e Investigação (DEI) e à Divisão de Informação e Comunicação (DIC) 
 

OE 1. Fomentar a partilha e a transmissão da informação e do conhecimento 
OE 9.Garantir a qualidade dos dados e a eficiência do processamento e interpretação da informação 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE1 
OE9 

OOp11. 
Divulgação e 
disponibilização 
de informação  

I11.1.1.Reservatórios de 
dados disponibilizados 
face aos solicitados (de 
acordo com critérios) (%) 

Realização - 100% 0 100% 100% 100% Atingiu 

Relatório realizado pelo 
Observatório Francês de Drogas e 
Toxicodependência com base no 
reservatório de dados 
disponibilizado, disponível no site:  
http://www.ofdt.fr/BDD/publicatio
ns/docs/ExecutiveSummaryERANID
.pdf 

- - 

I11.2.1. Conclusão do 
Relatório Anual sobre a 
Situação do País em 
matéria de Drogas e 
Toxicodependências – 
2013 (em meses) QUAR 

Resultado 
12 

(2013) 
11 0 11 11 100% Atingiu 

Relatório disponível no site do 
SICAD:  
http://www.sicad.pt/PT/Publicaco
es/Paginas/detalhe.aspx?itemId=7
2&lista=SICAD_PUBLICACOES&bkUr
l=BK/Publicacoes/ 

- - 

I11.2.2. Conclusão do 
Relatório Anual sobre a 
Situação do País em 
matéria de Álcool – 2013 
(em meses) QUAR 

Resultado - 12 0 12 12 100% Atingiu 

Informação interna de 
apresentação do 
Relatório/Documento referente ao 
Relatório, disponível no site do 
SICAD 

- - 

I11.2.6. Conclusão do 
Relatório Anual das 
Unidades de 
Desabituação Públicas – 
2012 (em meses) 

Resultado 
11 

(2013) 
10 0 10 5 135% Superou 

Relatório disponível no site do 
SICAD:  
http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaI
nvestigacao/InformacaoEstatistica
/ConsumosProblemas/Paginas/def
ault.aspx 

- - 

I11.2.7. Conclusão do 
Relatório das 
Comunidades 
Terapêuticas Públicas 
2009-2012 (em meses) 

Resultado - 10 0 10 5 135% Superou 

Relatório disponível no site do 
SICAD:  
http://www.sicad.pt/PT/EstatisticaI
nvestigacao/InformacaoEstatistica
/ConsumosProblemas/Paginas/def
ault.aspx 

- - 

I11.2.3. % de respostas a 
compromissos 
interinstitucionais dentro 
dos prazos   

Realização 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 
Correspondência relativa às 
respostas dadas. 

- - 

I11.2.4. % de respostas a 
outros pedidos de 
informação        

Realização 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 
Correspondência relativa às 
respostas dadas. 

- - 

I11.3.1. Novos registos em 
bases de dados 
bibliográficas (Nº) 

Resultado 
1579 
(2013) 

1.400 100 1.600 897 69% Não atingiu - a) - 
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Direção de Serviços de Monitorização e Informação (DMI): Objetivo comum à Divisão de Estatística e Investigação (DEI) e à Divisão de Informação e Comunicação (DIC) (continuação) 

 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

 

OOp11. 
Divulgação e 
disponibilização 
de informação 
(continuação) 

I11.5.1. Publicações 
editadas (N.º publicações 
editadas ou reeditadas 
2014 / N.º de solicitações 
para editar ou reeditar 
publicações) 

Resultado 
100% 
(2013) 

100% 0 100% 100% 100% Atingiu 

Segurança e saúde do trabalho e 
prevenção do consumo de 
substâncias psicoativas: Linhas 
orientadoras para intervenção em 
meio laboral;  
Relatório anual 2012 "A situação do 
país em matéria de drogas e 
toxicodependências". 

- - 

I11.5.2 Divulgação de 
materiais informativos ou 
preventivos (Nº de 
materiais informativos ou 
preventivos divulgados/Nº 
de solicitações) 

Resultado 
100% 
(2013) 

100% 0 100% 100% 100% Atingiu E-mails trocados com as entidades - - 

 
 
 

Notas: 

a) Esta diminuição deveu-se ao facto de, no ano em análise, ter sido implementada uma nova versão da base de dados Doc-base e por esse motivo ficou inoperacional durante algum tempo. 
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI)  
OE 1. Fomentar a partilha e a transmissão da informação e do conhecimento 
OE 2.Potenciar a cooperação e convergência dos Stakeholders  
OE 3. Apoiar a Estrutura de Coordenação Nacional e assegurar as relações internacionais 
OE 4a. Promover a qualidade e a eficácia das intervenções 
OE 4b. Promover a eficiência das intervenções 
OE 7. Promover a implementação de medidas e intervenções para os problemas (re) emergentes 
OE 9.Garantir a qualidade dos dados e a eficiência do processamento e interpretação da informação 
OE 10.Desenvolver linhas de investigação prioritárias 
OE 11.Estabelecer circuitos e procedimentos de articulação e comunicação  
OE 13. Promover o planeamento, monitorização e avaliação das medidas e intervenções 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2014 
Tipo de 

Indicador 
(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE1 
OE3 
OE9 
OE10 

OOp7. 
Desenvolvimento 
de projetos em 
linhas de 
investigação 
tradicionais 

I7.1. 1. ESPAD: Plano do 
estudo (ESPAD 2015 Plan) 
(nº) 

Realização 1 (2010) 1 0 1 1 100% Atingiu 
Documento com o Plano de 

Estudo 
- 

Coordenação 
Europeia do 
projeto + 

coordenadores 
nacionais 

I7.2.1. Recolha de dados 
no âmbito do estudo 
epidemiológico nacional 
em meio prisional (em 
meses) 

Resultado - 12 0 11 10 135% 
Superou 

[1] 

Comunicações eletrónicas; 
base de dados com a 

informação 
- - 

I7.3.2. Conclusão dos 
Relatórios dos estudos 
epidemiológicos nacionais 
relativos à estimativa do 
consumo problemático: 
consumo problemático de 
cannabis - 2012 e 
consumo de opiáceos e 
de cocaína - 2013 (em 
meses)  

Resultado - 10 0 10 10 100% Atingiu 

Relatórios disponíveis 
 no site do SICAD em: 

http://www.sicad.pt/PT/ 
EstatisticaInvestigacao/ 
EstudosConcluidos/ 
Paginas/default.aspx 

- - 

I7.4.2. Sinopse dos 
resultados do estudo sobre 
as perceções, crenças, 
atitudes e representações 
sociais das substâncias 
psicoativas, 
comportamentos aditivos 
e dependências (Álcool) 
entre o público jovem do 
Rock in Rio - 2014 (nº) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Relatórios disponíveis 
 no site do SICAD em: 

http://www.sicad.pt/PT/ 
EstatisticaInvestigacao/ 
EstudosConcluidos/ 
Paginas/default.aspx 

- - 
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2014 
Tipo de 

Indicador 
(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE1 
OE3 
OE7 
OE9 
OE10 

OOp8. 
Desenvolvimento 
de projetos em 
novas linhas de 
investigação 

I8.2.1. Sinopses dos 
resultados dos estudos 
sobre consumos, 
representações e 
perceções das NSP entre 
estudantes universitários - 
2014 e consumo de 
bebidas alcoólicas em 
diferentes segmentos da 
população jovem - 2014 
(nº) 

Resultado 1 (2013) 2 0 2 3 135% 
Superou 

[2] 

Sinopse do primeiro estudo e 2 
relatórios referentes ao 

segundo, disponíveis no site do 
SICAD em: 

http://www.sicad.pt/PT/ 
EstatisticaInvestigacao/ 
EstudosConcluidos/ 
Paginas/default.aspx 

- - 

I8.3.5. Sinopse dos 
resultados do estudo 
relativo ao consumo de 
álcool na gravidez (nº) 
QUAR 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Informação de apresentação 
da Sinopse (Inf. Nº 15/DMI/DEI 

de 23/12) 
- - 

I8.3.6. Sinopses dos 
resultados dos estudos de 
avaliação do impacto de 
alterações legislativas: 
medida restritiva Decreto-
lei nº 54/2013 de 17 de 
Abril e  Decreto-Lei nº 
50/2013 de 16 de Abril (nº) 

Resultado - 2 0 2 2 100% Atingiu 

Sinopses de resultados de um 
estudo e relatório do outro, 

disponíveis em 
http://www.sicad.pt/PT/ 
EstatisticaInvestigacao/ 
EstudosConcluidos/ 
Paginas/default.aspx  

- - 

I8.3.7. Recolha de dados 
no âmbito do estudo 
relativo ao fenómeno do 
jogo (em meses) 

Realização - 10 1 8 11 100% Atingiu 
Registo das entrevistas e do 

trabalho de campo 
- - 

I8.3.8. Recolha de dados 
no âmbito do estudo 
sobre o impacto do 
dispositivo da Dissuasão 
nos indiciados – fase T0 
(em meses) 

Realização - 10 1 8 9 100% Atingiu 
Guião de procedimentos, 
questionários preenchidos 

 
- - 

I8.4.1. ALICE-RAP: 
Relatórios dos projetos 
“Counting Addictions" e 
“Costing Addictions” (nº) 
QUAR 

Resultado - 2 0 2 3 135% 
Superou 

[3] 
Relatórios (ainda não 

divulgados/publicados) 
- 

Coordenação 
Europeia do 

Projeto 
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador (O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2 
OE4 
OE9 
OE11 
OE13 

OOp9. Criação 
de 
mecanismos e 
procedimentos 
com vista ao 
incremento da 
eficácia, 
eficiência e 
qualidade dos 
sistemas de 
informação 
dos serviços 
que integram 
a rede do 
Sistema 
Nacional de 
Informação e 
à sua 
adequação às 
necessidades 
nacionais e 
internacionais 
de informação 

I9.2.1. Disponibilização 
de informação nacional 
sobre o indicador 
consumo anual de 
álcool per capita (com 
recurso a diferentes 
metodologias e fontes 
de informação) (nº) 

Realização - 1 0 1 0 0% Não atingiu - a) - 

I9.3.1. Serviços fonte de 
dados da rede do 
Sistema Nacional de 
Informação sobre 
substâncias psicoativas, 
comportamentos 
aditivos e 
dependências, com 
informação recolhida 
(%) 

Realização 
100% 
(2013) 

100% - 100% 100% 100% Atingiu 
Bases de dados com os 
registos da informação 

recolhida 
- - 

I9.3.2. Atualização anual 
dos reservatórios de 
dados provenientes dos 
serviços do Sistema 
Nacional de Informação 
sobre substâncias 
psicoativas, 
comportamentos 
aditivos e dependências 
(em meses) 

Realização 9 (2013) 8 1 6 8 100% Atingiu 

Relatório Anual sobre a 
Situação do País em Matéria 

de Droga e 
Toxicodependência 

- - 
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE1 
OE11 
OE2 
OE3 

OOp10. 
Implementação 
de 
procedimentos 
potenciadores 
da articulação 
entre SH e de 
incentivo à 
partilha regular 
de informação 
e de 
conhecimento 
entre diferentes 
grupos de SH 

I10.2.1. Investigadores 
associados à rede 
nacional de investigação 
em CAD (nº) 

Realização - 20 3 24 73 135% 
Superou 

[4] 

Base de dados de 
investigadores associados à 

rede 
- - 

I10.3.3. ERANID – Relatório 
sobre “Prioridades de 
Investigação sobre 
drogas ilícitas na 
perspetiva dos 
“stakeholders” (nº) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Intranet ERANID 
(BaseCamp) 

- - 

I10.3.4. ERANID – “Agenda 
Estratégica de 
Investigação sobre 
Drogas Ilícitas” (nº) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Intranet ERANID 
(BaseCamp) 

- 
BELSPO 

(Bélgica) e 
parceiros 

I10.3.5. ERANID - 
Organização da 
Conferência Internacional 
de Lisboa (em meses) 

Realização - 10 0 10 10 100% Atingiu 
www.eranid.eu 

 
- DPA(Itália) 

I10.3.6. ERANID - 
Regulamento dos 
Concursos Públicos de 
Investigação a lançar no 
âmbito do projeto (nº) 

Resultado - 1 0 1 0 0% Não atingiu - b) 
NWPHO(Reino 

Unido) + 
parceiros 

I10.4.1. Constituição de 
Grupo de Trabalho 
intersectorial para dar 
resposta aos 
compromissos de 
informação internacionais 
na área do álcool (em 
meses) 

Realização - 12 0 12 0 0% Não atingiu - c) - 

OE3 

OOp.23. 
Assegurar os 
procedimentos 
relativos às 
competências 
do SICAD no 
âmbito do 
mercado lícito 
de drogas 

I23.1. % de solicitações 
com resposta dada 
dentro dos prazos 
definidos 

Resultado 
100% 
(2012) 

100% - 100% 100% 100% Atingiu 
Comunicações relativas às 
solicitações e respostas 

dadas.. 
- 

Infarmed, PJ, 
Tribunais, AT 
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Legenda: 

[1] De forma a agilizar a disponibilização de resultados o período de recolha de dados foi antecipado. 

[2] Para uma melhor compreensão dos padrões de consumo de bebidas alcoólicas em jovens e a sua relação com a legislação realizou-se um relatório adicional com informação recolhida sobre as perspetivas e 
práticas dos estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas. 

[3] Realizaram-se 3 relatórios em vez dos 2 inicialmente previstos em virtude de se ter avaliado que a oportunidade do tema no contexto europeu justificava a realização de um relatório autónomo sobre o jogo. 

[4] A meta foi em muito superada devido ao facto de o envolvimento do SICAD em determinados projetos, nomeadamente a ERANID, ter potenciado os contactos com investigadores neste domínio. 

 

 

 

a) Optou-se pela realização de um estudo mais amplo sobre a medição da quantidade de álcool ingerida em Portugal, pelo CESNOVA-FCSH 

b) Devido ao atraso (a nível europeu) na definição do modelo de financiamento. 

c) Não houve necessidade de constituir um grupo formalmente. Há interlocutores vários que disponibilizam informação no âmbito das subcomissões da Comissão Técnica para os Problemas da Droga, das 
Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. 
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Divisão de Informação e Comunicação (DIC) 

OE1. Fomentar a partilha e a transmissão da informação e do conhecimento 

OE2. Potenciar a cooperação e a convergência dos SH 

OE11. Estabelecer circuitos e procedimentos de articulação e comunicação 

OE15. Melhorar as competências de comunicação e articulação 

OE16. Alinhar colaboradores para a visão do SICAD 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2014 
Tipo de 

Indicador 
(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE1 
OE2 
OE15 
OE16 

OOp12. Criar e 
implementar 
uma estratégia 
de 
comunicação 

I12.1.3. Relatório de 
Avaliação do Plano de 
Comunicação Interna 
(n.º) 

Resultado - 1 0 1 0 0% Não atingiu 
 

a) - 

I12.1.4. Definição de 
uma estratégia de 
comunicação externa 
no âmbito do Plano de 
Comunicação 
Integrada (em meses) 
QUAR 

Resultado - 7 1 5 8 100% Atingiu Informação n.º 10/2014/DMI/DIC - - 

I12.2. Apoio e 
organização de 
eventos (n.º) 

Resultado 9 (2013) 6 1 8 10 135% 
Superou 

[1] 

Organização de 2 reuniões para a Joint 
Action RARHA (30 e 31 de janeiro); 
Organização do Fórum Nacional Álcool 
e Saúde (8 maio); 
Apresentação pública: consumos em 
meio laboral (25 junho); 
Apoio na reunião "Consultas Nacionais" 
(2 julho); 
Apoio na Conferência ERANID (1, 2 e 3 
de Outubro);  
Apoio na Reunião com solicitadores 
Alemães (21 de Outubro);  
Apoio na Reunião dos Responsáveis 
Nacionais em Matéria de Luta contra a 
Droga e Álcool dos Países de Língua 
Portuguesa (12, 13 e 14 de Novembro);  
Apoio do XXVII Encontro das Taipas (13 e 
14 de Novembro); Organização do 
Encontro Técnico-Cientifico sobre 
Consumos Aditivos em Meio Laboral (2 
de Dezembro). 

- - 

I12.3.2. Elaboração e 
atualização de peças 
gráficas de carácter 
institucional (nº). 

Resultado - 9 2 12 33 135% 
Superou 

[2] 
[4] - - 
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Divisão de Informação e Comunicação (DIC) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

 

OOp12. Criar e 
implementar 
uma estratégia 
de 
comunicação 
(continuação) 

I12.4.2. 
Acompanhamento aos 
pedidos de informação 
da imprensa 
referenciados pela 
direção (%) 

Realização 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu E-mails trocados - - 

OE1 
OE11 
OE15 
OE16 

OOp13. 
Potenciar as 
novas 
tecnologias 
enquanto 
canais de 
partilha de 
informação, 
conhecimento 
e 
comunicação 

I13.1.1 Atualização da 
intranet SICAD 

Realização - 90% 5% 100% 100% 100% Atingiu Intranet - - 

I13.2.3. Criação de um 
subsite para a Joint 
Action RARHA (em 
meses) 

Realização - 6 0 5 6 100% Atingiu Site da RARHA - - 

I13.2.4. Consolidação do 
site SICAD (migração 
dos conteúdos do site 
IDT e inserção de novos 
conteúdos) (em meses) 
QUAR 

Realização - 6 1 4 5 100% Atingiu Site SICAD - - 

I13.2.5. Atualização do 
site SICAD 

Realização - 90% 5% 100% 100% 100% Atingiu Site SICAD - - 

I13.2.6. Relatório de 
monitorização do site 
SICAD e do Diretório do 
Álcool (n.º) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Relatório de atividades dos sites SICAD e 

diretório do Álcool - 2013 
- - 

I13.3.2. Atualização do 
diretório do álcool 

Realização - 90% 5% 100% 100% 100% Atingiu Diretório do Álcool - - 

Notas: 

[1] A superação dos eventos prende-se com a calendarização de eventos definida pela Direção do SICAD. 

[2] A superação da elaboração e atualização de peças gráficas de carácter institucional está relacionada com o aumento de eventos, que ocorreu no ano em análise. 

[3] 1. Inquérito Nacional ao CSP; 2. Consumo e Estilos de Vida no Ensino Superior;  3. RA2013; 4. Meio laboral; 5. Esquemas da Coordenação Nacional; 6. Peças gráficas para evento da RARHA; 7. Nova Imagem e peças gráficas 
para evento FNAS; 8. Publicação linhas orientadoras para a mediação social e comunitária; 9. Convite Meio laboral; 10. Flyer institucional; 11.Paginação e capa do Resumo Executivo do PNCARD; 12. Capa do Relatório de 
Monitorização de Reinserção;  13. Evento “Consumos em Meio Laboral. Resultados do III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral”; 14. Balanço Social 2013; 15. Imagem para Autenticação nos 
Postos de Trabalho do SICAD; 16. Sinopse Estatística 2012 em inglês; 17. Proposta de logótipo para a 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências. 18. Cartão de visita USB; 19. Imagem para o evento 
Lisbon Invitational Internacional Consultation; 20. Capítulos do anexo e documento principal do RA 2013; 21. Powerpoint "Comportamentos Aditivos. Pressupostos de Intervenção em Meio Laboral"; 22. Powerpoint "Vertentes e 
Desafios da Segurança. 23. Prevenção e Intervenção nos Consumos de Substâncias Psicoativas em Contexto Laboral"; 24. Powerpoint "Safety and health at work. Psychoative substances use  prevention"; 25. Imagem para o evento 
"Encontro Técnico Cientifico Consumos Aditivos em Meio Laboral"; 26. Imagem para a "Reunião de Responsáveis Nacionais em matéria de luta contra a droga e o álcool dos Países de Língua Portuguesa; 27. Powerpoint "El 
Consumo de Sustancias Psicoativas en el contexto Laboral. Estrategias para la Prevención e Intervención";  28. Powerpoint "A importância das parcerias e a  construção de documentos estratégicos"; 29. Sinalética SICAD para a 
entrada do edifício; 30. Postais de Natal SICAD; Postais de Natal CNPTUNA; 31. Formatação do Relatório 2014 Dia da Defesa Nacional; 32. Design da capa da Publicação LOMSC; 33. Convite para a apresentação do Relatório 
Anual 2013 na Assembleia da República.    

a) Não foi realizada a Avaliação do Plano de Comunicação Interna, pelo facto, da DIC estar sem chefe de Divisão, desde junho, e por isso houve necessidade de  redefinir algumas prioridades no trabalho da equipa, 
nomeadamente na alocação de recursos às  várias atividades a decorrer. 
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4.3. Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 

4.3.1. Atribuições da DGR 

À Divisão de Gestão de Recursos compete: 

a) Elaborar e gerir os mapas de pessoal do SICAD e CDT mantendo atualizado o 

sistema de informação de organização do Estado; 

b) Efetuar o processamento das remunerações e outros abonos, assegurar o 

processamento dos descontos, o controlo de assiduidade, elaborar os mapas de 

férias e organizar e manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores 

do SICAD e CDT; 

c) Executar os procedimentos administrativos relativos à constituição, modificação 

e extinção da relação jurídica de emprego público dos trabalhadores do SICAD e 

CDT, bem como organizar e instruir processos de nomeação e renovação de 

comissões de serviço de pessoal dirigente; 

d) Assegurar a receção, registo, distribuição e expedição de toda a 

correspondência, bem como assegurar o trabalho de reprografia e da central 

telefónica; 

e) Aplicar o Sistema de Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

(SIADAP 2 e 3) do SICAD e das CDT e elaborar o balanço social; 

f) Desenvolver e dinamizar planos de formação, nas áreas definidas como 

prioritárias, assegurando a qualificação e melhoria contínua dos trabalhadores do 

SICAD e das CDT;  

g) Elaborar, planear e gerir os orçamentos de funcionamento, de investimento e 

assegurar a sua execução, bem como elaborar a conta de gerência; 

h) Assegurar o cumprimento integral de todo o sistema de contabilístico imposto 

pelo POCP e demais legislação relacionada e assegurar o desenvolvimento das 

ações necessárias ao cumprimento de todas as obrigações de natureza 

contributiva e fiscal; 

i) No âmbito do Plano Anual de Compras (PAC) executar os procedimentos para 

aquisição de bens e serviços, assegurar a gestão dos bens consumíveis, preparar e 

executar os contratos de fornecimento de serviços; 

j) Manter atualizado o cadastro e inventário dos bens de património, assegurar as 

atividades de manutenção e conservação das instalações e dos equipamentos, 

bem como atualizar as bases de dados referentes ao património (imóveis, parque 

automóvel, inventário); 

k) Planificar e gerir os recursos informáticos e a rede de comunicações;  
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l) Apoiar os utilizadores na exploração dos sistemas informáticos; 

m) Administrar e manter os sistemas de informação de utilização interna; 

n) Monitorização do funcionamento dos sites Internet e intranet; 

o) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 

gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 

grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências. 

 

4.3.2. Análise qualitativa e quantitativa das atividades desenvolvidas 

 

Objetivo Operacional 16. Planear, gerir e qualificar os recursos humanos 

 

Decorrente do normal funcionamento e cumprimento das atribuições, foi assegurado 

o desenvolvimento de diversas atividades no ano de 2014, nomeadamente: garantiu-

se o processamento dos vencimentos e demais abonos e descontos, na sequência da 

instrução documental dos processos de assiduidade, de ajudas de custo, de horas 

extraordinárias, de abonos de família, de subsídios, considerando as alterações às 

situações dos profissionais. Os descontos (IRS, CGA, ADSE, Cofre e Segurança Social), 

foram devidamente comunicados às respetivas entidades, na sequência do seu 

processamento. 

No âmbito deste objetivo destacam-se as seguintes atividades: 

• Foi efetuado o carregamento periódico de todas as bases de dados dos 

recursos humanos da Administração Pública, nomeadamente o carregamento 

semestral do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE), o 

carregamento mensal do Sistema de Informação de Gestão Orçamental 

(SIGO) – despesas com pessoal, a aplicação de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais, bem como o reporte mensal à ACSS do número de 

efetivos, número de aposentações, horas extraordinárias, saídas e entradas de 

profissionais à ACSS. 

• Implementação da plataforma WEBRHV (Recursos Humanos e Vencimentos), 

com vista à simplificação de procedimentos tais como o acesso por parte de 

todos os profissionais para a obtenção de documentos e consulta de 

informação, nomeadamente, recibos de vencimento, declarações de IRS bem 

como a possibilidade de atualizar ou alterar os dados pessoais.  
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• Foi efetuada uma melhoria dos processos administrativos a nível interno para o 

que contribuiu a elaboração de 2 notas internas com instruções atualizadas e 

com orientações interpretativas, relativas à aplicação da plataforma WEBRHV 

e ao subsídio do abono de família para crianças e jovens com o objetivo de 

harmonizar e uniformizar os procedimentos. 

• Foram abertos, no decorrer do ano de 2014, 12 procedimentos concursais para 

ocupação de 12 postos de trabalho vagos para a carreira técnica superior e 

carreira de assistente técnico dos mapas de pessoal do SICAD e das CDTS, 

nomeadamente foram efetuadas as propostas de abertura dos recrutamentos, 

dinamizados e operacionalizados os procedimentos concursais respetivos e 

todo o processo que daí deriva desde a proposta de abertura até à assinatura 

dos contratos findo o mesmo; tendo ainda sido acompanhados todos os 

períodos experimentais daí derivados.  

• Foram elaborados os mapas comparativos de postos de trabalho 

vagos/ocupados relativos aos mapas de pessoal do SICAD e CDTS, com vista à 

elaboração dos mapas de pessoal para 2015 e à identificação de postos de 

trabalho vagos para recrutamento; 

• Foi elaborado o projeto de Orçamento na parte respeitante aos encargos com 

pessoal, bem como os mapas de pessoal do SICAD e CDTS, remetidos para a 

tutela e finanças para aprovação; 

• Foi elaborada a conta de gerência referente ao ano de 2013 no que se refere 

aos recursos humanos; 

• Elaboração do Relatório de Atividades de Formação da Administração Pública 

(RAF), referente ao ano de 2013, bem como efetuada a avaliação QUAR 2013 

em matéria de recursos humanos. 

• Foram iniciados os processos de avaliação do SIADAP 3, do SICAD e CDT, 

tendo-se realizado as primeiras reuniões CCA e efetuado as eleições das 

Comissões Paritárias.  

• Foram desenvolvidas e monitorizadas as ações de formação contempladas no 

plano de formação para 2014, nomeadamente as ações internas na área das 

novas tecnologias da informação, (Excel, PowerPoint e Correio eletrónico).  

• Foi efetuado o diagnóstico de necessidades de formação a todos os 

profissionais do SICAD e CDTS, com vista à elaboração do Plano de Formação 

para 2015. 

• Foi elaborado o Balanço Social de 2013, e enviado à ACSS, bem como o seu 

livro para publicação na Internet. 
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Objetivo Operacional 17. Planear e gerir os recursos financeiros, materiais e 

patrimoniais 

 

No âmbito das funções de gestão e controlo cometidas a esta Divisão em sede de 

acompanhamento da execução do Orçamento foram apresentadas informações 

que incidiram sobre previsão da execução orçamental - despesas (compromissos 

financeiros), bem como, à execução das rubricas sujeitas a cativos – Orçamento 2014. 

Procedeu-se também à elaboração da conta de gerência referente ao ano 2013, 

bem como a sua entrega no Tribunal de Contas, DGO e Tutela. 

Com o objetivo de assegurar a eficiente afetação dos recursos financeiros foram 

efetuadas avaliações financeiras trimestrais, informação estatística de aquisição de 

bens e serviços, Relatório de Gestão Operacional – Frota automóvel cujo impacto se 

refletiu, nomeadamente, numa redução da despesa e que deram origem a um 

planeamento mais escrupuloso das necessidades. 

No cumprimento da obrigação de prestação de informação mensal à DGO, foram 

reportadas as seguintes informações: fundos disponíveis, unidade de tesouraria, 

previsão mensal da receita e despesa, deslocações e estadas, mapa de pagamentos 

em atraso. 

São enviadas mensalmente à Autoridade Tributária a declaração mensal de 

remunerações, bem as guias com as respetivas retenções das diversas categorias do 

IRS ou IRC. 

Elaboração do orçamento relativo ao ano 2015 e envio à tutela e DGO. Efetuado o 

carregamento na plataforma SIGO – Sistema de Informação de Gestão Orçamental, 

da DGO. 

Reporte anual à Inspeção Geral de Finanças das subvenções concedidas em 2014. 

Durante o ano 2014, desenvolveram-se todas as ações necessárias para a aquisição 

dos bens e serviços essenciais, para o cumprimento das atividades do SICAD e CDTS, 

tendo-se efetuado 326 procedimentos por Ajustes Diretos, 2 Concursos Públicos, bem 

2955 pagamentos neste âmbito. 

No âmbito dos projetos financiados pelo SICAD foram efetuados os pagamentos 

mensais às Equipas de Rua, PRI e Centros de Acolhimento.  
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Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Durante o ano 2014, a Divisão de Gestão de Recursos sofreu a saída de sete 

profissionais, cinco por aposentação, um por mobilidade e um por comissão de 

serviço, o que obrigou por parte da restante equipa a um esforço acrescido e 

permanente, para cumprimento de todas as atividades planeadas. 

As constantes solicitações, para resposta muitas vezes em curto espaço de tempo 

leva-nos a um acréscimo de horas de trabalho para a execução das mesmas dentro 

dos prazos solicitados.  

Em termos gerais o grau de execução das atividades propostas mostrou-se positivo, 

permitindo apontar como o ponto forte mais importante. 

Contudo, espera-se que no futuro haja uma estabilidade da equipa que permita a 

realização das atividades planeadas de forma mais calma e com menores 

dificuldades.  

 

 

 

 

 

 

13%

78%

9%

DGR - Taxa de execução das metas definidas 
(n=23) 

Superadas

Atingidas

Não atingidas
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Divisão de Gestão de Recursos (DGR) 
OE 2a. Garantir a articulação e cooperação entre os stakeholders estratégicos no âmbito da saúde 

OE 8.Otimizar os recursos e reforçar a sustentabilidade financeira 

        OE 14. Formar recursos humanos 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 
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(Q
A
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(O

) 
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C
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) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2a) 
OE 8      
OE 14 
 (O) 

OOp16. 
Planear, gerir 
e qualificar 
os recursos 
humanos 

I16.2.2. Implementação de um 
serviço de saúde ocupacional 
SICAD/CDT (em meses) 

Realização - 9 1 7 0 0% Não Atingiu 
- 
 

a) - 

I16.3.2. Manutenção da 
plataforma da aplicação 
informática GeADAP do 
SICAD (em meses) e criação 
da plataformas da aplicação 
informática GeADAP das CDT 
(em meses) 

Realização - 12 - 12 9 125% 
Superou 

[1] 
Base de dados - ESPAP 

I16.4. Plano de Formação do 
SICAD e CDT (em meses) 

Realização 
11 

(2013) 
12 1 9 0 0% Não Atingiu 

- 
 

b) - 

I16.6. Proporção de 
trabalhadores que 
frequentaram pelo menos 
uma ação de formação (%) 
QUAR 

Impacto 

68% 
(2011) 

 

88% 
(2012) 

 

100% 
(2013 

75% 10% 86% 89% 132% 
Superou 

[2] 
Base de dados - - 

I16.12. Procedimentos 
concursais internos (% de 
procedimentos concursais 
abertos vs necessidades 
reportadas) 

Impacto - 100% 0% 100% 100% 100% Atingiu Diários da República - - 

I16.8. Relatório estatístico do 
Balanço Social do SICAD e 
das CDT (em meses) 

Realização 
3 

(2013) 
3 0 3 3 100% Atingiu 

Mapas enviados à ACSS e livro 
Balanço Social 

- - 

I16.9. Atualização do sistema 
de informação de 
organização do Estado (SIOE) 
- (% de cumprimento dos 
prazos legais estabelecidos 
para envio dos dados 
(Janeiro, Abril, Julho e 
Outubro) 

Realização 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu Base de dados - - 

I16.10. Mapas mensais de 
pessoal do SICAD e das CDT e 
mapas de efetivos 

Realização 
12 

(2013) 
12 0 12 12 100% Atingiu Mapas - - 

I16.11. Relatórios SIADAP 
SICAD e CDT (em meses) 

Realização - 12 1 9 12 100% Atingiu Relatórios - - 
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Divisão de Gestão de Recursos (DGR) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
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s 
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ré
vi
o
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(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
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r 
C
rít
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o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE 8 
(O) 

OOp17. 
Planear e 
gerir os 
recursos 
financeiros, 
materiais e 
patrimoniais 

I17.1.Preparação, execução e 
gestão do orçamento do 
SICAD. (em meses) 

Realização 
12 

(2013) 
12 0 12 12 100% Atingiu Mapas - - 

I17.2. Processar e liquidar as 
despesas autorizadas (em 
meses) 

Realização 
12 

(2013) 
12 0 12 12 100% Atingiu 

Pedidos de autorização de 
pagamentos 

- - 

I17.3. Redução da despesa na 
aquisição de bens e serviços 
(nomeadamente a aquisição 
centralizada do cloridrato de 
metadona) 

Realização 
5% 

(2013) 
2% 1% 4% 2% 100% Atingiu 

Mapas em Excel com as 
execuções dos anos 2013 e 
2014 retiradas da aplicação 

Gerfip 

- - 

I17.3.2. Registo e atualização 
dos contratos plurianuais no 
sistema (SCEP) (% de 
cumprimento dos prazos legais 
estabelecido para envio e 
registo da informação)  

Realização 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu Relatório da plataforma DGO - - 

I17.3.3. Atualização das 
plataformas relativas aos 
imoveis (SIIE), Parque veículos 
do estado (SGPVE) e relativas 
ao Orçamento (DGO: Fundos 
disponíveis, deslocações, 
mapas do pagamentos em 
atraso; Saldo de tesouraria) (% 
de cumprimento dos prazos 
legais estabelecido para envio 
e registo da informação) 

Realização 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 
Relatório da plataforma 

DGO/DGTF 
- - 

I17.3.4. Relatórios de 
publicidade institucional (n.º ) 

Realização 4 (2013) 4 0 4 4 100% Atingiu 
Relatório de envio no site do 
Gabinete para os Meios de 

Comunicação Social 
- - 

 I17.3.5. Plano anual de 
compras (n.º ) 

Realização 1 (2013) 1 0 1 1 100% Atingiu ESPAP - - 

I17.3.6. Respostas a 
solicitações externas de 
informação na área 
económica e financeira 
(desvio médio de 
antecipação, em n.º de dias 
úteis, da apresentação da 
informação) 

Realização 3 (2013) 3 1 5 2 100% Atingiu Informações - - 

I17.3.7. Publicação dos 
procedimentos de aquisição 
de bens e serviço no portal 
BASE.GOV. 

Realização - 100% 0% 100% 100% 100% Atingiu Relatórios das plataformas - - 
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Divisão de Gestão de Recursos (DGR) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
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s 
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s 
(Q

A
) 
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e
ta
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4 
(O

) 

To
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n
c
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Q
A
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V
a
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r 
C
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O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE 8 
(O) 

OOp17. 
Planear e gerir 
os recursos 
financeiros, 
materiais e 
patrimoniais 
(continuação) 

I17.3.8. Pedidos de parecer 
prévio às Finanças e a 
AMA (nos casos 
aplicáveis), bem como, 
comunicação do parecer 
genérico favoráveis com 
um downtime inferior a 1,5 
meses (mês) 

Realização - 4 1 2 4 100% Atingiu Relatórios - - 

I17.3.9. Apoio 
administrativo e logístico 
às CDT (meses) 

Realização - 12 1 10 12 100% Atingiu Propostas, pagamentos. - - 

I17.4. Orçamento do 
SICAD para 2015 (duração 
dias) 

Realização 
45 

(2013) 
30 5 20 15 135% 

Superou 
[3] 

Orçamento enviado à tutela, 
ACSS e DGO 

- - 

I17.5. Conta de Gerência 
de 2013 (em meses) 

Realização 4 (2013) 4 1 2 4 100% Atingiu 
Conta enviada ao Tribunal de 

Contas, DGO e Tutela 
- - 

I17.6. Manual de Normas 
Procedimentos e circuitos 
Internos da DGR (em 
meses) 

Realização - 11 1 9 11 100% Atingiu 
Manual de procedimentos 
relativo ao processamento e 
pagamento de remunerações 

- - 

 

Notas: 

a) Aguarda-se pedido de parecer prévio às Finanças. 

b) Foi enviado no final de Dezembro, questionário de diagnóstico de necessidades a todos os profissionais. 

[1] A transição dos trabalhadores do ex-IDT para o SICAD, bem como a criação das novas unidades orgânicas por parte da Espap, foi conseguido no mês de setembro. 

[2] Considerando as ações de formação constantes do Plano de Formação de 2014, houve um maior número de profissionais a frequentar formação. 

[3] Considerando os prazos indicados pela Tutela e DGO, foi necessário reduzir os tempos. 
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4.4. Divisão de Relações Internacionais (DRI) 

4.4.1. Atribuições da DRI 

 

À Divisão de Relações Internacionais, cabe o exercício das competências definidas na 

alínea e) do artigo 3.º da Portaria do SICAD, designadamente: 

a) Acompanhar a política de relações internacionais, no domínio das 

competências e atribuições do SICAD, assegurando a participação e promovendo 

a coordenação da representação nacional em organizações multilaterais ou 

regionais e nas diversas instâncias da União Europeia, bem como noutros fora de 

âmbito internacional; 

b) Assegurar o cumprimento das obrigações do Estado Português, decorrentes de 

instrumentos internacionais, no âmbito das Nações Unidas, do Conselho da Europa 

e da União Europeia, no domínio das substâncias psicoativas, dos comportamentos 

aditivos e das dependências; 

c) Assegurar a articulação permanente com o Observatório Europeu da Droga e 

da Toxicodependência, nomeadamente através do cumprimento das suas 

obrigações enquanto ponto focal nacional da Rede Europeia de Informação sobre 

Toxicodependências e garantindo a implementação do Acordo Anual de 

Subvenção REITOX; 

d) Estabelecer relações de cooperação com entidades congéneres e analisar as 

implicações resultantes da participação de Portugal em acordos e projetos de 

cooperação multilateral ou bilateral no domínio das competências e atribuições do 

SICAD, bem como acompanhar a sua execução; 

e) Promover a participação em programas/projetos de âmbito internacional, no 

domínio das substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e das 

dependências, que permitam o intercâmbio de boas práticas e de experiências; 

f) Promover a divulgação de projetos e boas práticas nacionais junto de outros 

países e organizações internacionais interessados; 

g) Promover e coordenar a resposta a questionários solicitados por organizações 

internacionais em matérias da competência do SICAD; 

h) Organizar, acompanhar e apoiar a visita de delegações estrangeiras, 

institucionais ou de outra natureza, que se desloquem a Portugal no âmbito das 

políticas de redução do consumo de substâncias psicoativas, de prevenção dos 

comportamentos aditivos e da diminuição das dependências; 



Relatór io de Ativ idades 2014 

134 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

i) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 

gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 

grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências. 

 

4.4.2. Análise qualitativa e quantitativa das atividades desenvolvidas 

 

Objetivo Operacional 14. Assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais 

e a representação nacional em organizações multilaterais ou regionais e nas diversas 

instâncias da UE, bem como noutros fora de âmbito internacional 

 

Grupo Horizontal Drogas do Conselho da União Europeia 

Em 2014, a DRI continuou a assegurar a representação nacional, nas reuniões do 

Grupo Horizontal Drogas (GHD) – grupo transpilar do Conselho da União Europeia (UE) 

responsável pela coordenação das políticas e estratégias da UE em matéria de 

drogas. A sua área de competência abrange todos os domínios relevantes que 

envolvem o tema drogas, cabendo aos demais grupos de trabalho informar o GHD 

dos desenvolvimentos ocorridos em cada um deles, nesta matéria.  

Em 2014 as Presidências do Grupo foram asseguradas pela Grécia e pela Itália, tendo 

ambas sido marcadas pela discussão em torno da proposta de Regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativo às novas substâncias psicoativas. A 

Comissão Europeia apresentou a proposta, visando reforçar a capacidade da UE para 

responder ao problema dessas substâncias utilizadas como alternativa às drogas 

ilícitas. A proposta surge no seguimento dos alertas do Observatório Europeu da Droga 

e da Toxicodependência (OEDT) e da Europol sobre a dimensão deste problema. O 

atual instrumento da UE, a Decisão 2005/387/JAI do Conselho, tem dificuldade em 

acompanhar o número de novas substâncias que aparecem no mercado, pelo que é 

necessário um outro quadro jurídico, que reforce e torne mais rápida a capacidade 

da UE para dar resposta ao número crescente de novas substâncias psicoativas que 

aparecem no mercado. 

Este tema foi, pois, debatido nas reuniões do GHD ao longo de todo o ano de 2014, 

não tendo sido possível chegar a acordo sobre a escolha da base jurídica do futuro 

instrumento. As discussões continuam no âmbito da Presidência da Letónia.  

No plano normativo é de mencionar a publicação no Jornal Oficial da UE de um 

conjunto de Decisões do Conselho sobre a aplicação de medidas de controlo a várias 
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substâncias, a saber: Substância 5 (2-aminopropil)indole;Substância 4-metilanfetamina; 

Substância 4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxobenzil)fenetilamina (251-NBOMe); 

Substância 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclo-hexil]metil]benzamida (AH-7921); 

Substância 3,4-metilenodioxipirovalerona (MDPV); Substância 2-(3-metoxifenil)-2-

(etilamino) ciclo-hexanona (metoxetamina). 

A DRI diligenciou no sentido de submeter as substâncias em apreço a medidas de 

controlo nacional, dando início à tramitação processual necessária à alteração 

legislativa, que se traduz na inclusão das referidas substâncias numa das tabelas 

anexas ao Decreto-Lei 15/93 de 22 de Janeiro. 

 

Reuniões dos Coordenadores Nacionais Drogas da União Europeia 

O SICAD assegurou a representação nacional nas Reuniões Semestrais dos 

Coordenadores Nacionais da Droga (reuniões organizadas pelas Presidências em 

exercício do Conselho da UE) da Presidência Grega, em junho, em Atenas, e da 

Presidência Italiana, em novembro, em Roma. Estes encontros constituem um 

importante fórum de diálogo e debate entre os responsáveis nacionais pelas políticas 

de luta contra a droga, permitindo a troca de informações relativas à evolução 

registada a nível nacional e a análise das possibilidades de reforço da cooperação. 

 

Comité de Política Nacional e Ação sobre o Álcool e Fórum Europeu sobre Álcool  

Em matéria de política de álcool, o SICAD acompanhou, à semelhança dos anos 

anteriores, os trabalhos desenvolvidos no quadro da União Europeia, designadamente:  

• nas diversas reuniões do Comité de Política Nacional e Ação sobre o Álcool 

(CNAPA) no qual estão representados todos os Estados-membros da UE. Este 

Comité tem por objetivo coordenar as políticas desenvolvidas para reduzir os 

efeitos nocivos do álcool a nível nacional e local, com base nas boas práticas 

identificadas na Estratégia da UE para apoiar os Estados-membros na 

minimização dos efeitos nocivos do álcool. 

Em 2014, o trabalho deste Comité assumiu particular relevância na medida em que a 

grande maioria dos Estados Membros tem vindo a apoiar fortemente a continuação 

dos esforços a nível da UE para combater os efeitos nocivos do álcool e, neste sentido, 

têm sido dado sinais de que a Comissão Europeia deverá prosseguir o seu trabalho em 

matéria de álcool e saúde, e desta forma, desenvolver uma nova estratégia europeia 

sobre o álcool. 

Assim, conscientes de que é necessária uma estratégia da UE atualizada, com 

medidas claras e específicas que devem ser relevantes em todos os Estados Membros, 

foi criado um grupo de redação restrito, com a participação de apenas 4 Estados 
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Membros, e do qual Portugal faz parte, com a finalidade de elaborarem um scoping 

paper, com as linhas orientadoras para elaboração da nova estratégia. Ao longo do 

ano foram realizadas diversas reuniões com este propósito, tendo sido finalizado o 

referido paper, que será apresentado ao Comissário Europeu Saúde e Segurança 

Alimentar no primeiro semestre de 2015. 

 

Organização das Nações Unidas 

No contexto da Nações Unidas, a DRI participou, como habitualmente, na sessão 

anual da Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas (CND), estrutura que no 

âmbito das Nações Unidas é responsável por todas as questões relativas à luta contra 

a droga e a toxicodependência. A sua participação contribuiu, de forma inequívoca, 

para a visibilidade nacional no contexto da CND. Os trabalhos desta 57ª sessão da 

CND revestiram-se de particular importância na medida em que se iniciou a 

preparação do Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGASS) 

sobre drogas que se realizará em 2016. Esta sessão especial será um marco importante 

na avaliação da implementação da Declaração Política e do Plano de Ação sobre 

cooperação internacional com vista a uma estratégia integrada e equilibrada para 

enfrentar o problema mundial da droga, adotados em 2009. 

 

Grupo Pompidou do Conselho da Europa 

No âmbito das atividades do Grupo Pompidou (GP) do Conselho da Europa, para 

além do acompanhamento regular da implementação do Programa de Trabalho 

2011-2014, é de assinalar o reforço da participação nacional em diversos grupos de 

trabalho sobre temáticas específicas, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido a 

nível nacional em várias vertentes. 

Em 2014, no âmbito do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Intervenção em 

Meio Laboral, importa destacar a participação na “2nd International Conference on 

Prevention in the workplace of the use of alcohol and drugs”, que se realizou em 

Estrasburgo nos dias 15 e 16 de outubro de 2014, sob o tema “From a declaration of 

intent to the implementation of a policy: users’ guide to the Reference Framework, 

good practices, research findings”. Esta Conferência, organizada com o apoio da 

Organização Internacional do Trabalho, para além de representantes da 

administração pública, contou com a participação dos parceiros sociais e de 

entidades privadas e investigadores. Na sequência do Quadro de Referência relativo 

à Prevenção do Consumo de Álcool e Drogas em Meio Laboral, aprovado em 2013, o 

objetivo da Conferência consistiu na partilha de conceitos e instrumentos, que 

permitam às empresas e stakeholders desenvolver uma política concertada de 



Relatór io de Ativ idades 2014 

137 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

prevenção do consumo de álcool e drogas em meio laboral, operacionalizando os 

princípios do Quadro de Referência. 

De referir também, ainda no contexto do Grupo Pompidou, que o SICAD reforçou a 

sua participação nas atividades da rede Med-NET (Mediterranean network for co-

operation on drugs and addictions), que visa promover a cooperação, o intercâmbio 

de experiências e a transferência de conhecimento entre os países participantes 

(Algéria, Chipre, França Grécia, Itália, Jordânia, Líbano, Malta, Marrocos, Portugal e 

Tunísia). Portugal patrocinou uma candidatura conjunta com o Líbano, no sentido de 

assegurar, por intermédio de uma organização portuguesa, IREFREA Portugal, 

associada a uma ONG libanesa, a Skoun, uma formação de pessoal de instalações de 

diversão noturna em Beirute. A formação de formadores com um total de 24h 

decorreu entre 4 e 7 de agosto de 2014. Os participantes foram recrutados de entre 

diversas entidades e órgãos parceiros: autoridades locais, serviços de saúde, polícia, 

serviços de emergência, agências de transporte, serviços de ambulância e serviços de 

uso da substância. Participaram 26 formandos, 30,8% (8) homens e 69,2% mulheres, 

com as seguintes profissões foram: coordenador de campo (1); Chefe de Laboratório 

de Toxicologia (1); Instrutor de Práticas de Promoção da Saúde em AUL (1); Força de 

Segurança Interior (2); Direção ONG (2); Enfermeira (2); Assistente Social (3); 

Farmacêutico (2); Estudante de Farmácia (2); Gerente de Programa (1); Psicólogo (2), 

Profissional de Saúde Pública (1), Inspetor do Turismo (4), Instrutor da Cruz Vermelha (2). 

A média de idade dos participantes foi de 31,2 anos. 

O propósito desta formação consistiu em: 

• Capacitar o pessoal com as competências e habilidades necessárias para 

tomar melhores decisões e ajudar a prevenir ou reduzir a frequência de 

situações problemáticas em contextos recreativos; 

• Discutir com os parceiros e seus empregados os riscos associados à vida 

noturna (por exemplo, o consumo de drogas lícitas e ilícitas, violência, 

condução e acidentes), as circunstâncias em que ocorrem e suas 

consequências potenciais (como as questões de diversão noturna afetam os 

jovens e outros clientes de locais em contextos recreativos); 

• Identificar e compreender as diferentes estratégias que se têm comprovado 

serem eficazes na prevenção ou na gestão de riscos associados a locais ou 

eventos individuais. 

 

Ainda no âmbito do Med-NET, em 2014, a DEI, participou nas duas reuniões realizadas 

em Abril e Outubro do Mediterranean School Survey Project on Alcohol and other 

Drugs in Schools (MedSPAD), que tem vindo a trabalhar a adaptação e aplicação nos 
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países do Mediterrâneo do ESPAD realizado na Europa. Líbano, Marrocos e Tunísia já 

realizaram os referidos inquéritos.  

Importa ainda mencionar, a continuidade da participação nos trabalhos 

desenvolvidos pelo Coherent Policy Expert Group, criado para desenvolver um 

programa de reflexão/investigação sobre a identificação da coerência de políticas 

públicas na área das substâncias psicoativas ilícitas e ilícitas (droga, álcool e tabaco), 

com base no princípio de que o propósito do desenvolvimento dessas políticas é o de 

contribuírem para a obtenção de saúde (well being/bem estar) não alicerçadas no 

prosseguimento de políticas repressivas para os consumidores, na área das substâncias 

psicoativas ilícitas. A Assessoria do Coordenador Nacional participou na quinta e 

última reunião (durante o corrente Programa de Trabalho 2011-2014 do Grupo 

Pompidou) do grupo Coherent Policy Expert Group e apresentou um relatório 

nacional, elaborado dentro dos padrões previamente acordados, cujos marcadores 

constituem um instrumento dual, permitindo simultaneamente aferir o estado de 

coerência das políticas ou serem usados para introduzir políticas mais coerentes, 

sempre de acordo com a definição de saúde constante do preâmbulo da 

constituição da Organização Mundial de Saúde. 

 

Este relatório, juntamente com os 

demais, consta de uma publicação 

editada pelo Conselho da Europa, que 

divulga o trabalho desta atividade.  

 

https://book.coe.int/eur/fr/90-drogues-

et-toxicomanie 

 

 

Ponto Focal Nacional da Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependências 

(REITOX) 

Das atividades executadas pelo SICAD em 2014 enquanto Ponto Focal Nacional da 

REITOX, é de salientar a elaboração do Relatório “Portugal New developments and 

trends”. Este relatório contém informação atualizada sobre a situação nacional em 

matéria de drogas nas suas diferentes dimensões e a sua elaboração resulta de uma 

estreita colaboração com todos os parceiros relevantes que recolhem, produzem ou 

analisam dados na área da droga. Importa ainda referir que fruto desta colaboração, 
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em 2014 foram preenchidas e submetidas todas as tabelas estandardizadas e 

questionários estruturados na aplicação FONTE do OEDT. 

Ainda no âmbito das atividades da REITOX, importa referir a participação do Ponto 

Focal nos seguintes projetos: Harmonization of national databases e HIV Risk assessment 

report. 

No âmbito das reuniões anuais dos Indicadores-Chave do Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência (OEDT), os peritos nacionais efetuaram apresentações 

nas reuniões dos indicadores, sendo de salientar a apresentação da DIT na reunião do 

indicador “tratamento”, intitulada Evidence based changes in TC treatment offer in 

Portugal. 

No âmbito das suas atividades na área da redução da oferta, o OEDT tem vindo a 

desenvolver diversas atividades, nas quais a DRI tem participado em colaboração 

com a DEI e com a PJ/UNCTE, designadamente no grupo de referência para os 

assuntos relacionados com a redução da oferta e no projeto de revisão dos 

instrumentos de recolha de dados relacionado com o preço das drogas na Europa. 

Importa ainda referir que o  SICAD, na sua qualidade de Ponto Focal junto do OEDT 

assegura através da DPIC, a atualização da base de dados EDDRA - Exchange on 

Drug Demand Reduction Action, que consiste num sistema de informação e numa 

ferramenta de recolha de dados, sobre projetos considerados como “boas práticas” 

na área da redução da procura, desenvolvidos na União Europeia e na Noruega. Esta 

base de dados é gerida pelo Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência e está disponível online. A atualização anual da base de dados é 

uma das tarefas obrigatórias dos Pontos Focais e no decorrer do ano de 2014, foram 

inseridos 3 projetos novos, 2 pertencentes à região norte e um de Lisboa. 

 

No âmbito deste objetivo, em 2014, importa ainda referir que a DPI/DPIC continuou a 

assumir a Presidência da Fundação Europeia das linhas telefónicas de Ajuda na área 

da Droga – FESAT. 
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Objetivo Operacional 15. Promover relações de cooperação, de natureza bilateral ou 

multilateral, no âmbito das atribuições do SICAD 

 

No que respeita ao Objetivo Operacional “Promover relações de cooperação, de 

natureza bilateral ou multilateral, no âmbito das atribuições do SICAD”, atendendo à 

importância que assume a cooperação internacional no domínio das substâncias 

psicoativas, dos comportamentos aditivos e das dependências, o SICAD manteve a 

prática de desenvolver um conjunto de iniciativas com vista ao intercâmbio de 

experiências, tendo preparado e acompanhado a receção a delegações 

estrangeiras, num total de 18, um aumento significativo relativo a 2013 (50%). 

Importa salientar as seguintes visitas: 

• Delegação da Ucrânia, que incluiu representantes dos Ministérios do Interior, da 

Saúde, de Políticas Sociais, um representante do Ministério da Justiça, da 

Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal de Justiça, do 

Parlamento e do Serviço Estatal para o controlo das drogas; 

• Quadros superiores da Polícia Brasileira; 

• Delegação da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São 

Paulo;  

• Representantes do National Rehabilitation Centre de Abu Dhabi; 

• Comitiva da Prefeitura de São Paulo; 

• Membros do Legal Committee do Parlamento Dinamarquês;  

• Senadores Californianos e 

• Membros do Dangerous Drugs Board das Filipinas. 

 

Programa de Cooperação entre a América Latina e a UE sobre políticas de luta contra 

droga (COPOLAD) 

O SICAD reforçou as relações com a América Latina, através da sua participação no 

Programa COPOLAD-Programa de Cooperação entre a América Latina e a UE sobre 

políticas de luta contra droga, que tem como objetivo reforçar as capacidades e 

incentivar o processo de elaboração de políticas de luta contra droga nas suas 

diferentes etapas nos países da América Latina, bem como estabelecer uma ponte 

entre os dois continentes em matéria de luta contra as drogas ilícitas. Este Programa é 

liderado pela Espanha e conta ainda com a participação da França, Alemanha, 

Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai. 
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A coordenação nacional no Programa é assegurada pela DRI e a participação do 

SICAD em três dos quatro componentes do Programa3 envolve outras unidades 

orgânicas (DPI, DEI, DIC e Assessorias). 

O programa tem por objetivo estabelecer uma parceria entre os dois continentes em 

matéria de luta contra as drogas ilícitas, visando o reforço da troca de informação e 

coordenação e cooperação, entre as autoridades nacionais competentes 

responsáveis pelas políticas de droga nas duas regiões. 

O Programa teve início em janeiro de 2011 e foi originalmente concebido para 

terminar em junho de 2014, mas a Comissão Europeia decidiu em 2013 prolongá-lo até 

junho de 2015 e atribuiu uma verba adicional de 580.000€. 

No âmbito da componente 1 “Consolidação do Mecanismo de Alto Nível de 

Coordenação e Cooperação sobre Drogas entre a União Europeia e a América Latina 

e as Caraíbas para reforçar o diálogo bi-regional”, importa mencionar a participação 

da DIC no segundo workshop de Responsáveis de Centros de Documentação: 

acompanhamento para a implementação da Biblioteca Ibero-Americana sobre 

Drogas e Dependências (BIDA), que teve lugar em Madrid nos dias 9 e 10 de abril e 

ainda a realização do III workshop, organizado conjuntamente com o SICAD e que 

decorreu em Lisboa nos dias 29 e 30 de Outubro. O evento contou com a 

participação de todos os países Ibero-Americanos que integram a BIDA: Argentina, 

Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, México, Peru, Portugal e Uruguai. 

Acordou-se na criação de um Comité de Seguimento (no qual a DIC participa) que 

garanta a continuidade da biblioteca, bem como a constituição de grupos de apoio 

técnico aos centros de documentação, um deles liderado pela DIC. 

 

  

 

                                                      
3 O Programa estrutura-se em 4 componentes: Componente 1 – Consolidação do Mecanismo de 

Coordenação e de Cooperação UE-ALC através de apoio às políticas e de diálogo; Componente 2 – 
Consolidação dos Observatórios Nacionais; Componente 3 – Reforço das capacidades em matéria de 
redução da procura; Componente 4 – Reforço das capacidades em matéria de redução da oferta. 
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No contexto da componente 2 “Consolidação dos Observatórios Nacionais”, é de 

referir a participação da DRI e da DEI no “Encontro de redes de investigação: políticas 

públicas baseadas na evidência, avanços e desafios”, que se realizou em Madrid de 5 

a 7 de fevereiro, com o objetivo de promover a cooperação entre os investigadores 

que trabalham no campo da redução da procura, bem como realizar uma análise 

crítica do processo de transferência da evidência científica para as políticas públicas. 

No âmbito da componente 3 “Reforço das Capacidades no domínio da Redução da 

Procura” o trabalho desenvolvido desde 2011 para a definição de critérios para a 

acreditação dos programas, e que implicou um forte investimento do SICAD (DPI e 

Assessoria), culminou com o lançamento da publicação “Calidad y Evidencia en la 

Reducción de la Demanda de Drogas”, no Encontro Bi-Regional Qualidade e 

Evidência na Redução da Procura, que se teve lugar no México e cuja representação 

foi assegurada pela DIT. Este Encontro teve como objetivo a promover e facilitar a 

utilização dos critérios acordados pelos países interessados em avançar na 

optimização dos programas de redução da procura implementados, de modo a que 

estes tenham resultados positivos. 

 

 

A publicação “Calidad y Evidencia en 

la Reducción de la Demanda de 

Drogas” será traduzido para português 

em 2015. 

 

 

Ainda no âmbito da componente 3, a EMPECO e a CDT de Setúbal têm participado 

na elaboração de um “Guia de boas práticas sobre tratamento alternativo à prisão 

para toxicodependentes em conflito com a lei”, partilhando a experiência portuguesa 

da descriminalização, considera uma boa prática nesta matéria. 
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Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm 

 

efeitos nocivos do álcool no âmbito do Segundo Programa Plurianual de Ação da 

União Europeia (2008-2015) 

aprovada pela CE e teve início em Janeiro 2014 e irá durar até 31 de Dezembro

2016. A Ação Comum envolve e mobiliza 32 entidades da UE, que participarão como 

parceiros associados e  

representando 27 Estados Membros, a 

Suíça. São parceiros, associados ou colaboradores, entidades públicas, ONG de vários 

setores e universidades, assim como organizações internacionais, tais como a 

Organização para a Cooperação e o desenvolvimento Económico (OCDE), a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Gr

assim como o Observatório Europeu da Droga

das agências descentralizadas da UE, entre outros.

O SICAD, pela DPIC, é responsável pel

assegura também, conjuntamente com outros parceiros, a coordenação da 

Disseminação (WP2) e é Parceiro Associado em dois 

referentes à harmonização de conceitos e a linhas de orientação para a redução dos 

riscos e minimização dos danos associados

como instrumentos fundamentais nesta área.
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 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e na

Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm -RARHA 

 A Ação Conjunta RARHA (Joint Action on Reducing 

Alcohol Related Harm), surge da necessidade de 

apoiar os Estados Membros na minimização dos 

efeitos nocivos do álcool no âmbito do Segundo Programa Plurianual de Ação da 

2015)  referente ao domínio da Saúde. A Joint Action

aprovada pela CE e teve início em Janeiro 2014 e irá durar até 31 de Dezembro

2016. A Ação Comum envolve e mobiliza 32 entidades da UE, que participarão como 

 28 outros parceiros com o estatuto de colaboradores, 

representando 27 Estados Membros, a  que se juntaram a Islândia, a Noruega e a 

iros, associados ou colaboradores, entidades públicas, ONG de vários 

setores e universidades, assim como organizações internacionais, tais como a 

Organização para a Cooperação e o desenvolvimento Económico (OCDE), a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Grupo Pompidou do Conselho da Europa, 

assim como o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência

das agências descentralizadas da UE, entre outros. 

é responsável pela coordenação da RARHA (Workpackage

ém, conjuntamente com outros parceiros, a coordenação da 

e é Parceiro Associado em dois Workpackages

referentes à harmonização de conceitos e a linhas de orientação para a redução dos 

riscos e minimização dos danos associados ao uso nocivo de álcool, que se constituem 

como instrumentos fundamentais nesta área.  

 

 

Na sequência da aceitação da mesma pela 

CE, o SICAD, pela DPIC foi responsável em 

colaboração com a 

equipa de 

coordenação, na 

produção de diversos 

documentos essenc

para a gestão da ação 

comum, entre outros o 

Consortium Agreement

e Manual

Procedures. 

nas Dependências 

ction on Reducing 

surge da necessidade de 

minimização dos 

efeitos nocivos do álcool no âmbito do Segundo Programa Plurianual de Ação da 

Joint Action RARHA foi 

aprovada pela CE e teve início em Janeiro 2014 e irá durar até 31 de Dezembro de 

2016. A Ação Comum envolve e mobiliza 32 entidades da UE, que participarão como 

28 outros parceiros com o estatuto de colaboradores, 

que se juntaram a Islândia, a Noruega e a 

iros, associados ou colaboradores, entidades públicas, ONG de vários 

setores e universidades, assim como organizações internacionais, tais como a 

Organização para a Cooperação e o desenvolvimento Económico (OCDE), a 

upo Pompidou do Conselho da Europa, 

e da Toxicodependência (OEDT), uma 

Workpackage 1) e 

ém, conjuntamente com outros parceiros, a coordenação da 

Workpackages (WP5 e WP6) 

referentes à harmonização de conceitos e a linhas de orientação para a redução dos 

ao uso nocivo de álcool, que se constituem 

Na sequência da aceitação da mesma pela 

foi responsável em 

colaboração com a 

equipa de 

coordenação, na 

produção de diversos 

documentos essenciais 

para a gestão da ação 

comum, entre outros o 

Consortium Agreement 

Manual for Financial  

Procedures.  
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Enquanto coordenador do projeto,

organização e participação nas reuniões realizadas para o lançamento da 

Action RARHA que decorreram no Centro de Conferências do Observatório Europeu 

da Droga em Lisboa.  

 

 

Foi ainda responsável, enquanto líder de projeto

reuniões do Management Group (

RARHA), Advisory Group RARHA

National Alcohol Policy and Action

com a EUROCARE, Satelite Event RARHA

O SICAD teve a responsabilidade pela apresentação da Joint Action 

diversos fora nacionais e internacionais, nomeadamente:

� RARHA Workpackadge Disseminação meeting

� RARHA Management Group meeting

� RARHA Steering Group Meeting

� Kick Off da Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm

Conferências do Observatório Europeu da Droga Lisboa 31 Janeiro 2014

� Advisory Group meeting, 

� Committee on National Alcohol Policy and Action Work meeting

� Assembleia Geral da 

� RARHA no Fórum Nacional

� Integrou o Comité Cientifico da 6

� Conferência Health and Inequities: capacity building and Interventions among 

EU Member States, organizada pela Consumers, Health, Agriculture and Food 

Executive Agency (CHAFEA)

� European Expert Meeting 

definitions’,  Roma ;

� RARHA Management Group meeting

� Alcohol Policy Network, in Europe (APN) Symposium , Bruxelas; 

� Satellite Event RARHA, Bruxelas;

� 6th European Alcohol Policy Confere
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nquanto coordenador do projeto, a sua ação foi também efetivada através da 

e participação nas reuniões realizadas para o lançamento da 

que decorreram no Centro de Conferências do Observatório Europeu 

enquanto líder de projeto, por organizar e 

Management Group (constituído pelos Leaders e co-leaders

Advisory Group RARHA (que é constituído pelos Membros do 

National Alcohol Policy and Action (CNAPA) e ainda de organizar em colaboração 

Satelite Event RARHA. 

abilidade pela apresentação da Joint Action 

nacionais e internacionais, nomeadamente: 

RARHA Workpackadge Disseminação meeting, Lisboa 28 Janeiro 2014

RARHA Management Group meeting, Lisboa 29 Janeiro 2014 

RARHA Steering Group Meeting, Lisboa 30 Janeiro 2014 

Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA), Centro de 

Conferências do Observatório Europeu da Droga Lisboa 31 Janeiro 2014

Advisory Group meeting, Luxemburgo; 

Committee on National Alcohol Policy and Action Work meeting, Luxemburgo

Assembleia Geral da European Alcohol Policy Alliance (EUROCARE), Bruxelas

RARHA no Fórum Nacional Alcool e Saúde, Loures; 

Integrou o Comité Cientifico da 6th Conferencia Eurocare, Bruxelas; 

Health and Inequities: capacity building and Interventions among 

organizada pela Consumers, Health, Agriculture and Food 

Executive Agency (CHAFEA), Roma. 

European Expert Meeting ‘Low risk drinking guidelines and standard drink 

,  Roma ; 

RARHA Management Group meeting, Roma;  

Alcohol Policy Network, in Europe (APN) Symposium , Bruxelas;  

nt RARHA, Bruxelas; 

ol Policy Conference 27 e 28 Novembro, Bruxelas

nas Dependências 

efetivada através da 

e participação nas reuniões realizadas para o lançamento da Joint 

que decorreram no Centro de Conferências do Observatório Europeu 

 

por organizar e participar nas 

leaders dos WP 

(que é constituído pelos Membros do Committe on 

(CNAPA) e ainda de organizar em colaboração 

abilidade pela apresentação da Joint Action RARHA em 

, Lisboa 28 Janeiro 2014 

(RARHA), Centro de 

Conferências do Observatório Europeu da Droga Lisboa 31 Janeiro 2014 

, Luxemburgo; 

(EUROCARE), Bruxelas; 

Bruxelas;  

Health and Inequities: capacity building and Interventions among 

organizada pela Consumers, Health, Agriculture and Food 

tandard drink 

Bruxelas. 
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No que concerne à Disseminação (

sentido de criar novos canais de comunicação e de continuar a sensibilizar alvos 

externos relevantes, tais como os profissionais de saúde e os governantes para os 

temas-chave da ação conjunta. Nesse

diversas tarefas, designadamente as seguintes:

Em janeiro de 2014 realizo

projeto e se formalizaram os objetivos comuns, que unem os 32 

constituintes deste projeto. Este momento foi estrategicamente escolhido para a 

aprovação do grafismo que “veste” a RAHRA, com destaque para o logotipo e 

respetivo simbolismo, que de uma forma orgânica e cromática transmite as “pontes” 

que se pretende construir através da agregação dos diferentes saberes que os 

europeus têm vindo a trabalhar. 

O SICAD, de forma a garantir a coerência necessária para a implementação 

semiológica do posicionamento definido, produziu e distribuiu o Manual de Identidade 

a todos os parceiros 

Após este ponto de partida

correta disseminação da RARHA junto de targets externos e internos, sobretudo junto 

dos diversos parceiros da Joint Action. Assim, desenvolveram

implementadas diferentes ferramentas de Disseminação:

Na área de Membros (privada) 

Workpackages, possibilitando a troca de documentos de trabalho, comuni

online entre elementos do mesmo 

atividades da Joint Action.
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Disseminação (workpackage 2), o SICAD assumiu esforços no 

sentido de criar novos canais de comunicação e de continuar a sensibilizar alvos 

externos relevantes, tais como os profissionais de saúde e os governantes para os 

chave da ação conjunta. Nesse sentido foram estruturadas e elaboradas 

, designadamente as seguintes:  

2014 realizou-se o Kick-Off da Joint Action, na qual se a

projeto e se formalizaram os objetivos comuns, que unem os 32 parceiros 

stituintes deste projeto. Este momento foi estrategicamente escolhido para a 

aprovação do grafismo que “veste” a RAHRA, com destaque para o logotipo e 

respetivo simbolismo, que de uma forma orgânica e cromática transmite as “pontes” 

ir através da agregação dos diferentes saberes que os 

europeus têm vindo a trabalhar.  

O SICAD, de forma a garantir a coerência necessária para a implementação 

semiológica do posicionamento definido, produziu e distribuiu o Manual de Identidade 

Após este ponto de partida, executaram-se várias tarefas no sentido de assegurar 

correta disseminação da RARHA junto de targets externos e internos, sobretudo junto 

versos parceiros da Joint Action. Assim, desenvolveram

diferentes ferramentas de Disseminação: 

 

                   Sites RARHA 

               Site RARHA e 

Membros RARHA, 

passível de serem 

visitados em 

www.rarha.eu

 

Neste espaço digital 

podemos encontrar 

informação sobre o 

projeto, parceiros 

trabalho desenvolvido.

(privada) é feita a gestão operacional dos diferentes 

possibilitando a troca de documentos de trabalho, comuni

entre elementos do mesmo Workpackage e uma agenda dedicada às várias 

. 

nas Dependências 

2), o SICAD assumiu esforços no 

sentido de criar novos canais de comunicação e de continuar a sensibilizar alvos 

externos relevantes, tais como os profissionais de saúde e os governantes para os 

foram estruturadas e elaboradas 

, na qual se apresentou o 

parceiros europeus 

stituintes deste projeto. Este momento foi estrategicamente escolhido para a 

aprovação do grafismo que “veste” a RAHRA, com destaque para o logotipo e 

respetivo simbolismo, que de uma forma orgânica e cromática transmite as “pontes” 

ir através da agregação dos diferentes saberes que os experts 

O SICAD, de forma a garantir a coerência necessária para a implementação 

semiológica do posicionamento definido, produziu e distribuiu o Manual de Identidade 

se várias tarefas no sentido de assegurar a 

correta disseminação da RARHA junto de targets externos e internos, sobretudo junto 

versos parceiros da Joint Action. Assim, desenvolveram-se e foram 

 

RARHA e subsite 

embros RARHA, 

passível de serem 

visitados em 

www.rarha.eu. 

Neste espaço digital 

podemos encontrar 

informação sobre o 

parceiros envolvidos e 

trabalho desenvolvido. 

é feita a gestão operacional dos diferentes 

possibilitando a troca de documentos de trabalho, comunicação 

uma agenda dedicada às várias 
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Guidance Document on Stakeholders Mapping and 

Dissemination; 

 

Este Guia permitiu definir regras para a aferição 

correta de targets e consequente apreciação das 

ações que lhes são dirigidas.

 

 

 

Definição da apresentação da RARHA, comum a todos os Parceiros:

Definição/descrição da Joint Action

comunicacionais e respetivo QRcode Identificati

Parceiros. 

 

 

Newsletter RARHA;  

 

Suporte informativo eletrónico, passível de ser 

subscrito.  
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Guidance Document on Stakeholders Mapping and 

Este Guia permitiu definir regras para a aferição 

e consequente apreciação das 

ações que lhes são dirigidas. 

Definição da apresentação da RARHA, comum a todos os Parceiros: 

Joint Action RARHA para utilização nos diversos suportes 

comunicacionais e respetivo QRcode Identificativo, para utilização 

Suporte informativo eletrónico, passível de ser 

 

nas Dependências 

RARHA para utilização nos diversos suportes 

vo, para utilização de todos os 
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Definição de Key Messages

 

Mensagens-chave, que refletem os objetivos considerados na

partilhados por todos os envolvidos na RARHA.

 

 

 

 

 

Exemplos:  

- Lisboa; 
Roma; 
Estrasburgo; 
Atenas; 
Bruxelas 

- Imprensa 
Nacional e 
Internacional 

 

 

Ao gerir este conjunto de tarefas e suportes, 

objetivos propostos na RARHA.

No âmbito da articulação com o WP3 Avaliação, o SICAD, pela DPIC, através da 

equipa de coordenação solicitou, agregou e classificou os relatórios de progresso 

técnicos e financeiros semestrais de todos os 32 parceiros associados e enviou

Lider do WP3 – Istituto Superior

dos avaliadores externos ESADE. Realizou

No que diz respeito ao WP4 Monitorização, 

reunião do WP realizada em Lisboa a 20 Março

17 Novembro, sendo o acompanhamento 

português diretamente envolvido no trabalho do WP, a Faculdade de Ciências So
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Key Messages; 

chave, que refletem os objetivos considerados na 

partilhados por todos os envolvidos na RARHA. 

Foi, ainda, privilegiada a comunicação com a 

Imprensa e a comunicação através de três 

tipos de reuniões/encontros: 
 

• Reuniões Presenciais; 

• Reuniões via Internet; 

• Reuniões de apresentação

Action junto de targets definidos;

 

Ao gerir este conjunto de tarefas e suportes, procurou-se garantir o cumprimento dos 

RARHA. 

No âmbito da articulação com o WP3 Avaliação, o SICAD, pela DPIC, através da 

equipa de coordenação solicitou, agregou e classificou os relatórios de progresso 

técnicos e financeiros semestrais de todos os 32 parceiros associados e enviou

Istituto Superiore di Sanitá (Itália) por forma a responder às solicitações 

dos avaliadores externos ESADE. Realizou-se uma reunião a 5 de Novembro em Roma. 

No que diz respeito ao WP4 Monitorização, o SICAD esteve presente na primeira 

reunião do WP realizada em Lisboa a 20 Março e numa outra de acompanhamento a 

o acompanhamento deste WP feito com o outro parceiro 

português diretamente envolvido no trabalho do WP, a Faculdade de Ciências So

nas Dependências 

 Ação Comum, 

comunicação com a 

e a comunicação através de três 

Reuniões de apresentação da Joint 

definidos; 

r o cumprimento dos 

No âmbito da articulação com o WP3 Avaliação, o SICAD, pela DPIC, através da 

equipa de coordenação solicitou, agregou e classificou os relatórios de progresso 

técnicos e financeiros semestrais de todos os 32 parceiros associados e enviou-os ao 

(Itália) por forma a responder às solicitações 

se uma reunião a 5 de Novembro em Roma.  

esteve presente na primeira 

e numa outra de acompanhamento a 

com o outro parceiro 

português diretamente envolvido no trabalho do WP, a Faculdade de Ciências Sociais 
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e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

DMI/DEI.  

No que concerne ao W

princípios de boas práticas referentes ao uso de linhas orientadoras para reduzir os 

danos associados ao consumo de álcool, o SICAD, pela DPI, respondeu ao 

questionário dirigido ao contexto da deteção precoce e intervenções breves 

EU Countries low-risk drinking guidelines and on drinking guidelines used on the context 

of early identification and brief interventions”

numa reunião, em Roma. Por outro lado, foi planeado

estudo Delphi sobre linhas orientadoras de consumo de baixo risco, cuja 

implementação acontecerá durante 

O trabalho realizado no âmbito do 

de boas práticas, teve como

prática, traduziu-se, por um lado,

questionário e de documentos de suporte referentes à

conceito de boas práticas, 

de boas práticas a nível nacional.

eletrónica do questionário para recolha de Boas Práticas nos Estados membros dos 

parceiros da RARHA. 

 

Drug Prevention and Education Among Young People Through Social Networking

A DPI/DPIC integra, o projeto 

Through Social Networking

drogas e educação de jovens através das redes sociais, propondo com os meios de 

comunicação social, aumentar a consciência, conhecimento e competências sobre o 

risco de consumo de substâncias dos

intervenção vai aproximar jovens de uma forma divertida e interativa para que as 

ideias sejam disseminadas de uma forma viral pela internet e redes sociais. 

    O projeto preconiza o desenvolvimento de uma 

para telemóveis e 

página na internet que 

foram produzidos os conteúdos a introduzir na App, bem como 

toda a informação e conteúdos para a página da int

Estas ferramentas

empresa de

A metodologia adotada por alguns países

desenvolvimento do projeto, envolveu a criação

auscultaram a população alvo 
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e Humanas da Universidade Nova de Lisboa - CESNOVA em articulação com a 

Workpackage 5, relacionado com a harmonização dos 

princípios de boas práticas referentes ao uso de linhas orientadoras para reduzir os 

os ao consumo de álcool, o SICAD, pela DPI, respondeu ao 

questionário dirigido ao contexto da deteção precoce e intervenções breves 

risk drinking guidelines and on drinking guidelines used on the context 

nd brief interventions”), cujos resultados foram apresentados 

. Por outro lado, foi planeado, testado e desenvolvido um 

estudo Delphi sobre linhas orientadoras de consumo de baixo risco, cuja 

implementação acontecerá durante no ano de 2015.  

O trabalho realizado no âmbito do Workpackage 6, referente à facilitação da troca 

de boas práticas, teve como objetivo último a compilação de exemplos

, por um lado, em contributos para a preparação de um 

io e de documentos de suporte referentes à definição e harmonização do 

boas práticas, e por outro, na operacionalização da recolha de exemplos 

de boas práticas a nível nacional. A 16 de Dezembro de 2014 ficou concluído 

estionário para recolha de Boas Práticas nos Estados membros dos 

Drug Prevention and Education Among Young People Through Social Networking

, o projeto Drug Prevention and Education Among 

etworking. Trata-se de um projeto de prevenção do consumo de 

drogas e educação de jovens através das redes sociais, propondo com os meios de 

comunicação social, aumentar a consciência, conhecimento e competências sobre o 

risco de consumo de substâncias dos jovens, em contextos de diversão noturnos. A e

intervenção vai aproximar jovens de uma forma divertida e interativa para que as 

ideias sejam disseminadas de uma forma viral pela internet e redes sociais. 

O projeto preconiza o desenvolvimento de uma aplicação (App) 

para telemóveis e tablets, que se denominou “Party Friends

página na internet que lhe servirá de apoio. Durante o ano 2014 

foram produzidos os conteúdos a introduzir na App, bem como 

toda a informação e conteúdos para a página da int

Estas ferramentas encontram-se em produção por parte da 

empresa de webdesign – WEBFACTORY.  

A metodologia adotada por alguns países, entre os quais Portugal

desenvolvimento do projeto, envolveu a criação de grupos focais

a população alvo sobre o interesse do produto e efetuaram o

nas Dependências 

rticulação com a 

relacionado com a harmonização dos 

princípios de boas práticas referentes ao uso de linhas orientadoras para reduzir os 

os ao consumo de álcool, o SICAD, pela DPI, respondeu ao 

questionário dirigido ao contexto da deteção precoce e intervenções breves (“current 

risk drinking guidelines and on drinking guidelines used on the context 

, cujos resultados foram apresentados 

e desenvolvido um 

estudo Delphi sobre linhas orientadoras de consumo de baixo risco, cuja 

referente à facilitação da troca 

exemplos concretos. Na 

em contributos para a preparação de um 

definição e harmonização do 

e por outro, na operacionalização da recolha de exemplos 

de Dezembro de 2014 ficou concluído a versão 

estionário para recolha de Boas Práticas nos Estados membros dos 

Drug Prevention and Education Among Young People Through Social Networking 

mong Young People 

se de um projeto de prevenção do consumo de 

drogas e educação de jovens através das redes sociais, propondo com os meios de 

comunicação social, aumentar a consciência, conhecimento e competências sobre o 

jovens, em contextos de diversão noturnos. A e-

intervenção vai aproximar jovens de uma forma divertida e interativa para que as 

ideias sejam disseminadas de uma forma viral pela internet e redes sociais.  

aplicação (App) 

Party Friends” e uma 

Durante o ano 2014 

foram produzidos os conteúdos a introduzir na App, bem como 

toda a informação e conteúdos para a página da internet. 

se em produção por parte da 

entre os quais Portugal, para o 

de grupos focais, os quais 

sobre o interesse do produto e efetuaram o 
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levantamento de sugestões de utilidades a incluir no mesmo. Foram realizadas 

reuniões de discussão do desenvolvimento da aplicação para telemóveis e 

smartphones, nomeadamente numa UIL na área CAD, da ARSLVT, com profissionais 

com experiência clinica e na Faculdade de Psicologia de Lisboa (Estudantes de 

Psicologia Clínica). 

Foram também realizadas duas reuniões com todos os parceiros do projeto, as quais 

tiveram lugar em Praga e em Utrecht. 

 

Atividades não previstas 

1. Como atividade não prevista, é de referir a decisão de realização e 

consequente início da preparação da 1ª Conferência Europeia sobre 

Comportamentos Aditivos e Dependências que terá lugar em Lisboa, de 23 a 

25 de setembro de 2015. A realização desta Conferência é da 

responsabilidade do SICAD, em colaboração com a revista Addiction, o 

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) e a 

International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). A Conferência será um 

evento multidisciplinar, que procurará dar conta dos últimos desenvolvimentos 

do conhecimento científico em matéria de adições, cobrindo e abrangendo 

as temáticas das drogas ilícitas, do álcool, do tabaco, do jogo, bem como de 

outros comportamentos aditivos. 

2. A organização de uma reunião de responsáveis nacionais em matéria de luta 

contra a droga e o uso nocivo do álcool dos Países da CPLP, que teve lugar em 

Lisboa, nos dias 12 a 14 de novembro. Tratou-se de uma reunião de trabalho 

interpares, que permitiu o intercâmbio de experiências e boas práticas, bem 

como o conhecimento das realidades nacionais de cada um dos países 

presentes, e que serviu para o estreitamento das relações de cooperação já 

existentes entre estes Países de Língua Portuguesa. No decorrer da reunião foi 

discutida uma proposta de Memorando de Entendimento, que mereceu a 

concordância de todos os presentes, e que será oportunamente assinada 

pelos responsáveis nacionais. 
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Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Importa referir que a maioria das atividades prosseguidas em matéria de relações 

internacionais não se esgota num ano civil, sendo recorrentes de ano para ano, pelo 

que em 2014 o balanço global das atividades desenvolvidas permitiu verificar um 

elevado grau de execução das atividades propostas no Plano de Atividades, à 

semelhança do ano anterior, o que se considera o ponto forte mais relevante. Em 

termos mais concretos a visibilidade internacional da política portuguesa, que se 

refletiu no aumento significativo das delegações institucionais que visitaram Portugal 

para conhecer in loco os resultados da política nacional e a implementação da Lei da 

Descriminalização, e a realização da reunião de responsáveis nacionais em matéria 

de luta contra a droga e o uso nocivo do álcool dos Países da CPLP, uma prioridade 

para o Ministério da Saúde, que procura promover a intensificação da cooperação, a 

transferência de conhecimento e o desenvolvimento de uma agenda comum de 

colaboração em saúde, são pontos fortes a realçar em 2014. 

No futuro próximo, a elaboração do Plano de Atividades para 2015 deverá permitir 

consolidar o trabalho desenvolvido ao longo de 2014, na medida em que, como já foi 

referido, a maioria das atividades prosseguidas em matéria de relações internacionais 

não se esgota num ano civil, sendo recorrentes de ano para ano. 

 

 

30%

61%

9%

DRI - Taxa de execução das metas definidas 
(n=33) 

Superadas

Atingidas

Não atingidas
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) 
 
OE3. Apoiar a coordenação nacional e assegurar as relações internacionais 
OE 9.Garantir a qualidade dos dados e a eficiência do processamento e interpretação da informação 

 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE3 
OE9 

OOp14.  
Assegurar o 
cumprimento 
dos 
compromissos 
internacionais 
e a 
representação 
nacional em 
organizações 
multilaterais ou 
regionais e nas 
diversas 
instâncias da 
UE, bem como 
noutros fora de 
âmbito 
internacional 

I14.1.1. Contactos com os 
diversos Ministérios/Serviços 
com intervenção em 
matéria de substâncias 
psicoativas, 
comportamentos aditivos e 
dependências, 
promovendo a adoção de 
uma posição nacional 
coordenada (nº de 
Ministérios / Serviços) 

Realização 
6 

(2013) 
6 1 8 6 100% Atingiu E-mails trocados - _ 

I14.1.2. Participar em 
reuniões/eventos 
promovidos pelas 
presidências em exercício 
do Conselho da UE, em 
matéria de droga e 
toxicodependências (nº de 
reuniões / eventos) 

Realização 
11 

(2013) 
14 1 16 14 100% Atingiu 

Agendas, Lista de participantes 
e Relatórios 

- 
Conselho da 
UE, Comissão 
Europeia 

I14.1.3. Participar em 
reuniões/eventos no 
quadro da UE, em matéria 
de política do álcool (nº de 
reuniões / eventos) 

Realização 
5 

(2013) 
4 1 6 6 125% 

Superou 
[1] 

Agendas, Lista de participantes 
e Relatórios 

- 
Comissão 
Europeia 

I14.1.4. Participar em 
reuniões/eventos no 
contexto das Nações 
Unidas, que abordam a 
temática das drogas (nº de 
reuniões / eventos) 

Realização 
2 

(2013) 
2 0 2 5 135% 

Superou 
[2] 

Agendas, Lista de participantes 
e Relatórios 

- UNODC 

I14.1.5. Participar em 
trabalhos da OMS relativos 
ao álcool (nº de reuniões / 
eventos) 

Realização 
1 

(2013) 
1 0 1 1 100% Atingiu 

Agendas, Lista de participantes 
e Relatórios 

- OMS 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE3 
OE9 

OOp14.  
Assegurar o 
cumprimento 
dos 
compromissos 
internacionais e 
a 
representação 
nacional em 
organizações 
multilaterais ou 
regionais e nas 
diversas 
instâncias da 
UE, bem como 
noutros fora de 
âmbito 
internacional 
(continuação) 

I14.1.6. Participar nos 
trabalhos do Grupo 
Pompidou do Conselho 
da Europa (nº de reuniões 
/ eventos) 

Realização 
8 

(2013) 
7 1 9 9 125% 

Superou 
[3] 

Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- 
Conselho da 

Europa 

I14.1.7. Assegurar a 
Presidência das reuniões 
da FESAT (nº de reuniões) 

Realização 
1 

(2013) 
1 0 2 2 125% 

Superou 
[4] 

Agenda e minutes da 
Reunião 

- _ 

I14.2. Dar resposta a todas 
as solicitações efetuadas 
no contexto das Nações 
Unidas (nº de solicitações 
/ nº de respostas) 

Realização - 100% 0% 100% 100% 100% Atingiu E-mails / oficios  - Nações Unidas 

I14.3.1. Elaborar e divulgar 
o Relatório Nacional 2013 
"Portugal: New 
Developments, Trends and 
in-depth information on 
selected issues (em 
meses) 

Resultado 
12 

(2013) 
11 1 9 11 100% Atingiu Relatório  - _ 

I14.3.2. Preencher as 
tabelas estandarizadas e 
os questionários 
estruturados (%) 

Resultado 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 
Tabelas e questionários 

introduzidos na aplicação 
FONTE 

- _ 

I14.3.3. Relatórios 
intermédio e final de 
execução financeira do 
Acordo de Subvenção 
REITOX (produção dos 
Relatórios) 

Resultado 2 (2013) 2 0 2 2 100% Atingiu Relatórios  - _ 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE3 
OE9 

OOp14.  
Assegurar o 
cumprimento 
dos 
compromissos 
internacionais e 
a 
representação 
nacional em 
organizações 
multilaterais ou 
regionais e nas 
diversas 
instâncias da 
UE, bem como 
noutros fora de 
âmbito 
internacional 
(continuação) 

I14.3.4. Relatórios 
intermédio e final de 
implementação dos 5 
indicadores-chave do 
OEDT (produção dos 
Relatórios) 

Resultado 2 (2013) 2 0 2 2 100% Atingiu Relatórios  - _ 

I14.3.5. Participar nas 
reuniões de peritos dos 
indicadores-chave do 
OEDT (nº de reuniões) 

Resultado - 3 0 3 5 125% 
Superou 

[5] 
Agendas, Lista de 

participantes e Relatórios 
- _ 

I14.3.6. Participar nas 
reuniões de responsáveis 
dos Pontos Focais 
Nacionais do OEDT (nº de 
reuniões) 

Resultado - 4 0 4 4 100% Atingiu 
Agendas, Lista de 

participantes e Relatórios 
- _ 

I14.3.7. Participar nas 
reuniões do Conselho de 
Administração do OEDT 
(nº de reuniões) 

Resultado - 4 0 4 3 75% Não atingiu 
Agendas, Lista de 

participantes e Relatórios 
a) _ 

I14.3.8. Participar na 
reunião do Mecanismo de 
Alerta do OEDT (nº de 
reuniões) 

Resultado - 2 0 2 1 50% Não atingiu 
Agendas, Lista de 

participantes e Relatórios 
b) _ 

I14.3.9. Participar na 
reunião da European 
Legal Drugs Data Base -
ELDD (nº de reuniões) 

Resultado 1 (2013) 1 0 1 1 100% Atingiu 
Agendas, Lista de 

participantes e Relatórios 
- _ 

I14.3.10. Divulgar os 
alertas no âmbito do 
Mecanismo Europeu de 
Alerta das novas 
substâncias psicoativas (% 
de pedidos divulgados 
num prazo não superior a 
72h) 

Resultado 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu E-mails enviados - _ 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE3 
OE9 

OOp14.  
Assegurar o 
cumprimento 
dos 
compromissos 
internacionais e 
a 
representação 
nacional em 
organizações 
multilaterais ou 
regionais e nas 
diversas 
instâncias da 
UE, bem como 
noutros fora de 
âmbito 
internacional 
(continuação) 

I14.3.11. Relatórios de 
progresso e final de 
implementação nacional 
da Decisão do Conselho 
2005/387/JAI de 10 de 
Maio de 2005, relativa ao 
intercâmbio de 
informações, avaliação 
de riscos e controlo de 
novas substâncias 
psicoativas (produção 
dos Relatórios) 

Resultado 
2 

(2013) 
2 0 2 2 100% Atingiu Relatórios - _ 

I14.3.12. Dar resposta a 
todos os  pedidos 
formulados no âmbito do 
ELDD - European Legal 
Database on Drugs (nº de 
solicitações/ nº de 
respostas) 

Resultado 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu E-mails enviados - _ 

I14.3.13. Atualizar a base 
de dados EDDRA 
(atualizações por ano) 

Realização 
3 

(2013) 
3 0 3 3 100% Atingiu 

Consulta à Base de Dados e 
notificações recebidas 

através do FONTE 
- _ 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 
 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Ev
e
n
tu
a
is
 

d
e
p
e
n
d
ê
n
c
ia
s 

(Q
A
) 

OE3 

OOp15. 
Promover 
relações de 
cooperação, 
de natureza 
bilateral ou 
multilateral, no 
âmbito das 
atribuições do 
SICAD 
(continuação) 

I 15.2.2. Participar nas 
reuniões do Projeto Social 
influence, peer support, 
skills and information by 
and for young people 
through social networking" 
no âmbito do Drug 
Prevention and 
Information Program  (nº 
de reuniões) 

Realização 
4 

 (2013) 
1 0 1 2 100% Atingiu Agendas das Reuniões  - 

Comissão 
Europeia 

115.2.4. Promover a 
divulgação de iniciativas e 
de boas práticas nacionais 
junto de outros países e 
organizações 
internacionais (n.º de 
iniciativas) 

Resultado 5 (2013) 5 1 7 5 100% Atingiu 
Documentação relativa às 

iniciativas  
- _ 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE3 

OOp15. 
Promover 
relações de 
cooperação, 
de natureza 
bilateral ou 
multilateral, no 
âmbito das 
atribuições do 
SICAD 
(continuação) 

15.2.5. Organizar, 
acompanhar e apoiar as 
visitas de delegações 
estrangeiras, institucionais 
ou de outra natureza, que 
se desloquem a Portugal (nº 
de visitas) 

Realização 
12 

(2013) 
10 1 12 18 135% 

Superou 
[6] 

 E-mails trocados e 
programas das visitas  

_ 

I 15.3.2. Assegurar a 
implementação  do 
workpackage 
Coordenação (WP1) da 
Joint Action  to support 
Member States in taking 
forward work on common 
priorities in line with the UE 
alcohol strategy - RARHA (nº 
de reuniões) QUAR 

Resultado - 5 1 7 5 100% Atingiu 
Agenda e minutes da 

Reunião 
- 

Comissão 
Europeia / 
Associated 
Partners 

I 15.3.3. Coordenar o 
workpackage 
Disseminação (WP2) (nº de 
reuniões) 

Resultado - 2 1 4 6 135% 
Superou 

[7] 
Agenda e minutes da 

Reunião  

Comissão 
Europeia / 
Associated 
Partners 

I 15.3.4. Colaborar no  
workpackage Avaliação   
(WP3) (nº de reuniões) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Agenda e minutes da 

Reunião 
- 

Comissão 
Europeia / 
Associated 
Partners 

I 15.3.5. Colaborar 
/acompanhar o parceiro 
nacional no workpackage 
Monitorização (WP4) (nº 
reuniões) 

Resultado - 1 0 1 3 135% 
Superou 

[8] 
E-mail da Dra. Clara Vital da 

FCSH-UNL  

Comissão 
Europeia / 
Associated 
Partners 

I 15.3.6.Participar nos 
workpackage (WP5 e WP6) 
(nº de reuniões) 

Resultado - 4 0 5 4 100% Atingiu 
Agenda, lista de presenças 

e minutes da Reunião 
- 

Comissão 
Europeia / 
Associated 
Partners 

I15.4.3. Participar na 
atividade de 
fortalecimento e 
coordenação dos Centros 
de Documentação, no 
âmbito do Programa 
COPOLAD (nº de 
participações) 

Resultado 
1 

(2013) 
1 0 1 3 135% 

Superou 
[9] 

Agenda, lista de presenças 
e minutes da Reunião  

Comissão 
Europeia 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE3 

OOp15. 
Promover 
relações de 
cooperação, 
de natureza 
bilateral ou 
multilateral, no 
âmbito das 
atribuições do 
SICAD 
(continuação) 

I15.4.7. Participar no 
Encontro sobre 
Investigação, no âmbito 
do Programa COPOLAD 
(nº de participações) 

Resultado - 2 0 2 2 100% Atingiu 
Agenda, lista de presenças 

e minutes da Reunião 
- 

Comissão 
Europeia 

I15.4. 10. Divulgar o 
sistema interativo de 
apoio à planificação e 
avaliação de programas 
de redução da procura, 
no âmbito do Programa 
COPOLAD (em meses) 

Resultado _ 12 0 12 - 0% Não atingiu 
E-mail do COPOLAD de 24 
de dezembro de 2014 

c) 
Comissão 
Europeia 

I15.4.11. Participar no 
processo de definição 
dos critérios nacionais 
e/ou supranacionais para 
acreditação de 
programas na área da 
redução da procura, no 
âmbito do Programa 
COPOLAD; (meses) 

Resultado _ 11 1 9 7 135% 
Superou 
[10] 

E-mail recebido do 
COPOLAD a 22 de julho 

 
- 

Comissão 
Europeia 
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Notas: 

a) Por sobreposição de agenda não foi possível cumprir o número de participações previsto. 

b) Por sobreposição de agenda não foi possível cumprir o número de participações previsto. 

c) Apesar de os conteúdos terem sido terminados para inserção no programa informático, não entrou em fase de pilotagem por questões ligadas à empresa informática responsável pelos desenvolvimentos que 
permitem o acesso à plataforma. 

 

[1] A vontade manifestada por alguns EM, no qual Portugal se incluiu, de elaboração de uma nova Estratégia da UE em matéria de álcool, justificou a realização de reuniões suplementares e a participação do SICAD 

[2] A proximidade da UNGASS 2016 resultou no agendamento de reuniões não previstas, com vista ao concertar de posições, nas quais o SICAD participou. 

[3] Com o intuito de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido a nível nacional em várias vertentes, o SICAD foi solicitado a participar em várias atividades do Grupo Pompidou que não estavam inicialmente previstas, 
designadamente no âmbito do Med-Net. 

[4] Foi necessária uma reunião extraordinária para reeleição formal do Board, obrigatória nos estatutos. 

[5] Para além dos peritos nacionais que habitualmente participam nestas reuniões, foi necessária a participação de um perito do SICAD responsável pelo SIM. 

[6] O protagonismo que a política portuguesa tem assumido nos últimos anos, continua a suscitar o interesse por parte de outros Estados, que nos solicitam a organização de visitas.   

[7] Tendo em conta questões técnicas relativamente à construção do site e produção da newsletter foi necessário fazer duas reuniões extra. 

[8] Foram necessárias adaptações ao cronograma do WP4 tendo em conta o estudo piloto feito em 2014. 

[9] A atividade teve lugar em Lisboa e não em Madrid como previsto, o que permitiu um número superior de participações. 

[10] Em Julho foi remetido pelo COPOLAD o documento técnico finalizado, incluindo a participação dos profissionais portugueses. 
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4.5. Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e 

Coordenação Operacional (EMPECO) 

4.5.1. Atribuições da EMPECO 

 

À Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional, 

cabe o exercício das competências definidas nas alíneas a), b), c), d), g), h) e J) do 

artigo 2.º da Portaria do SICAD, designadamente: 

a) Elaborar e gerir o Plano Estratégico do SICAD no âmbito do consumo de 

substâncias psicoativas, dos comportamentos aditivos e dependências, 

assegurando a articulação e coordenação entre as diferentes domínios de 

intervenção; 

b) Estabelecer e dinamizar circuitos de articulação com vista ao planeamento, 

monitorização e coordenação das atividades, no domínio do consumo de 

substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências; 

c) Estabelecer e dinamizar parcerias facilitadoras da implementação das 

atividades previstas no Plano Estratégico e nas políticas nacionais, em matéria de 

consumo de substâncias psicoativas, comportamentos aditivos e dependências; 

d) Promover a implementação da 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; 

e) Acompanhar a implementação das linhas de orientação técnica e normativa 

produzidas e emanadas pelo SICAD, nos diversos domínios de intervenção; 

f) Desenvolver e dinamizar planos de formação, nas áreas definidas como 

prioritárias, assegurando a qualificação e melhoria contínua dos profissionais 

intervenientes, no domínio do consumo de substâncias psicoativas, dos 

comportamentos aditivos e dependências; 

g) Apoiar e coordenar as atividades desenvolvidas pelas Comissões para a 

Dissuasão da Toxicodependência, no âmbito da operacionalização da Lei n.º 

30/2000, mediante a criação de instrumentos de planeamento, monitorização e 

avaliação; 

h) Implementar uma metodologia de intervenção baseada no conhecimento 

técnico-científico, que potencie as competências das equipas técnicas das CDT e 

harmonize práticas e procedimentos entre as CDT, contribuindo para uma efetiva 

dissuasão dos comportamentos aditivos e dependências; 
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i) Gerir o registo central dos processos de contraordenação por consumo de 

drogas, ao abrigo da Portaria n.º 604/2001, de 12 de junho;  

j) Prestar apoio ao coordenador nacional para os problemas da droga, das 

toxicodependências e do uso nocivo do álcool, elaborar documentos de apoio à 

gestão, apoiar e participar na representação institucional e na coordenação de 

grupos de trabalho interinstitucional, em matéria de consumo de substâncias 

psicoativas, comportamentos aditivos e dependências. 

 

4.5.2. Análise qualitativa e quantitativa das atividades 

desenvolvidas 

 

Objetivo Operacional 19. Coordenar e monitorizar a implementação do Plano 

Estratégico 2013-2015 

 

Passado um ano de implementação 

do Plano Estratégico 2013-2015, em 

2014 foi elaborado o primeiro relatório 

de monitorização. Os resultados 

alcançados revelaram-se muito 

positivos, destacando-se um elevado 

grau de concretização face ao 

previsto. 

 

 

Na sequência das orientações do Ministério da Saúde de janeiro de 2014, onde foi 

requerida a elaboração de Planos Estratégicos Trienais (2014 a 2016) a todos os 

serviços do Ministério, em concordância com a última fase de implementação do 

Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016, foi elaborada a adenda ao Plano 

Estratégico 2013-20154, considerando que o diagnóstico bem como as opções 

estratégicas se mantinham atuais, incidindo as reformulações nos pontos do Plano que 

dizem respeito ao horizonte temporal agora traçado - 2016, identificando metas para 

os indicadores que fazem sentido continuar para além de 2015. 

  

                                                      
4 Aprovado com louvor por sua excelência o Senhor Secretário de Estado Adjunto do Senhor Ministro da 

Saúde, em Março de 2013 e disponível em 
http://www.sicad.pt/PT/Institucional/Instrumentos/PlanoEstrategico/Paginas/detalhe.aspx?itemId=1&lista=pla
noEstrategico&bkUrl=/BK/Institucional/Instrumentos/PlanoEstrategico (acedido em abril de 2014) 
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Foram igualmente considerados os 

conteúdos das cartas de missão dos 

cargos de diretor-geral e subdiretor-

geral do SICAD, bem como a sintonia e 

coerência entre os Planos nacionais 

elaborados, nomeadamente o Plano 

Nacional para a Redução dos 

Comportamento Aditivos e 

Dependências 2013-2020 (PNRCAD 

2013-2020) e o respetivo Plano de Ação 

2013-2016. 

Neste sentido, o planeamento anual de 2014 teve por base o Plano Estratégico para o 

quadriénio 2013-2016, dando sequência ao processo iniciado em 2013.  

Paralela e concomitantemente às 

alterações efetuadas no Plano 

Estratégico foram ainda introduzidas 

alterações ao modelo e tipo de 

informação a integrar o Plano de 

Atividades 2014, passíveis de concluir 

com eficácia e cumprido os prazos da 

tutela, devido aos processos de recolha 

e tratamento de informação 

inovadores criados em 2013, tendo-se 

obtido assim ganhos de eficiência e 

qualidade. 

Para assegurar uma execução eficaz e uma gestão adequada da implementação da 

Estratégia, em 2014 deu-se continuidade à utilização do Modelo de monitorização do 

Plano Estratégico e dos Planos de Atividades para os respetivos anos, o que facilitou a 

avaliação regular e sistemática do grau de execução dos planos, Estratégico e Anual 

de atividades, identificando atempadamente desvios passíveis de correção. 
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Nas figuras seguintes apresentadas é possível visualizar este Modelo:

  

Circuito de procedimentos e calendarização do modelo

 

 

 

 

 

Podemos concluir que o modelo de monitorização implementado se revelou eficiente 

e eficaz, permitindo para além do acompanhamento regular das atividades 

desenvolvidas, assegurar o alinhamento estratégico entre os vários instrumentos de 

gestão: Plano Estratégico, QUAR e Plano de Atividades 2014, contribuindo para a 

EMPECO

•Disponibilização do 
ficheiro; 

EMPECO

•Disponibilização dos 
ficheiros específicos às 
respetivas Unidades 
Orgânicas; 

Indicadores dos Objetivos Estratégicos do PE 

Indicadores dos Objetivos Operacionais do PA 201
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Circuito de procedimentos e calendarização do modelo de monitorização

Podemos concluir que o modelo de monitorização implementado se revelou eficiente 

e eficaz, permitindo para além do acompanhamento regular das atividades 

desenvolvidas, assegurar o alinhamento estratégico entre os vários instrumentos de 

égico, QUAR e Plano de Atividades 2014, contribuindo para a 

Unidades Orgânicas

• Recolha de dados

• Envio do ficheiro 
preenchido em à 
EMPECO, em 2 
momentos:

• 1.º - até 15 de Abril;

• 2.º - até 14 de Agosto;

EMPECO

• Compilação, análise e 
disponibilização dos dados 
(segundas quinzenas de Abril, 
Agosto e Dezembro); 

•Feedback
de dirigentes de:

• Maio (reporte da informação de 
Abril);

•Setembro (reporte da informação 
de Agosto;

•1.º trimestre de 2015 (reporte dos 
dados de Dezembro, que refletem 
o resultado final de 2014)

Unidades Orgânicas

• Recolha de dados

• Envio mensal do 
ficheiro preenchido 
em à EMPECO:

• Até dia 15 de cada 
mês.

EMPECO

• Compilação, análise e 
disponibilização dos dados 
(segunda quinzena de cada mês); 

•Feedback e discussão nas reuniões 
de dirigentes, do mês seguinte, 
com reporte da informação do 
mês anterior, destacando
reuniões de 
considerando a avaliação 
semestral do QUAR. Foi ainda 
efetuada avaliação QUAR em 
outubro.

Indicadores dos Objetivos Estratégicos do PE 

Indicadores dos Objetivos Operacionais do PA 2014

nas Dependências 

de monitorização 2014 

 

 

Podemos concluir que o modelo de monitorização implementado se revelou eficiente 

e eficaz, permitindo para além do acompanhamento regular das atividades 

desenvolvidas, assegurar o alinhamento estratégico entre os vários instrumentos de 

égico, QUAR e Plano de Atividades 2014, contribuindo para a 

EMPECO

Compilação, análise e 
disponibilização dos dados 
(segundas quinzenas de Abril, 
Agosto e Dezembro); 

Feedback e discussão nas reuniões 
de dirigentes de:

Maio (reporte da informação de 

Setembro (reporte da informação 
de Agosto;

1.º trimestre de 2015 (reporte dos 
dados de Dezembro, que refletem 
o resultado final de 2014)

Compilação, análise e 
disponibilização dos dados 
(segunda quinzena de cada mês); 

e discussão nas reuniões 
de dirigentes, do mês seguinte, 
com reporte da informação do 
mês anterior, destacando-se as 
reuniões de Junho e Julho, 
considerando a avaliação 
semestral do QUAR. Foi ainda 
efetuada avaliação QUAR em 

4 
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difusão interna de informação, constituindo-se como um mecanismo fundamental ao 

nível da avaliação do processo, ao qual importa dar continuidade em 2015. 

Para efeitos de monitorização em tempo real dos níveis de execução do Plano de 

Atividades e Plano Estratégico, manteve-se atualizado e acessível a todos os 

profissionais o tableau de bord, no separador Monitorização na intranet do SICAD.  

No âmbito deste OOp. incluiu-se também a elaboração do Relatório de Atividades 

2013. Verificou-se a obtenção de ganhos evidentes ao nível da eficiência e qualidade 

do Relatório devido aos processos e instrumentos implementados que permitem a 

organização dos dados quantitativos das atividades anuais (possível apenas com a 

participação das unidades orgânicas), através da sua recolha, compilação e análise 

global, aumentando a eficiência da elaboração dos Relatórios, cujo nível de 

exigência aumentou substancialmente desde 2013, com a existência do Plano 

Estratégico. No que respeita à articulação com stakeholders estratégicos, a nível 

interno, em 2014 foram promovidas duas reuniões pela Direção, envolvendo 

profissionais do SICAD nos dias 28 e 29 de Maio com vista à discussão conjunta dos 

resultados do questionário relativo à satisfação global dos colaboradores, efetuado 

em 2013. 

 

Objetivo Operacional 20. Desenvolver competências nos profissionais intervenientes 

na área dos CAD 

 

Este objetivo operacional enquadra-se nas atribuições do SICAD, no âmbito da 

promoção de formação e da capacitação dos profissionais dos serviços setoriais com 

respostas na área dos CAD. 

 

Oferta formativa 

Porque só por via de um conhecimento aprofundado do perfil dos potenciais 

destinatários da formação, das suas funções e necessidades formativas, 

designadamente no âmbito da rede de referenciação para os CAD, o planeamento e 

conceptualização da oferta formativa do SICAD poderá consistentemente 

corresponder às expectativas e necessidades dos serviços e profissionais, propusemo-

nos começar por fazer um diagnóstico de necessidades de formação junto das 

Administrações Regionais de Saúde, atuais responsáveis pela prestação de cuidados 

aos cidadãos com comportamentos aditivos e dependências.  

Esta nossa proposta foi bem acolhida pela ARS do Norte, e neste sentido o 

questionário de avaliação foi ajustado à realidade regional, na sequência de reuniões 

realizadas para o efeito com o DICAD e em articulação direta com o Núcleo de 
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Formação daquela ARS. O questionário chegou aos profissionais da ARS Norte e 

esteve disponível para preenchimento online cerca de um mês. Responderam 599 

profissionais. 

Os resultados da avaliação das necessidades formativas, analisados e traduzidos num 

relatório entregue à ARS do Norte, apontam claramente para a necessidade de 

investir no desenvolvimento do conhecimento e das competências profissionais, 

ajustadas ao exercício da atividade e ao apoio/cuidados a prestar aos cidadãos com 

comportamentos aditivos e dependências. A título meramente exemplificativo, os 

cursos mais apontados situam-se nas áreas das novas substâncias psicoativas, 

dependências sem substâncias (jogo), problemas ligados ao álcool e intervenção em 

meio laboral. O grupo profissional mais representado foi o dos enfermeiros, seguido dos 

médicos, dos assistentes técnicos e dos psicólogos, por esta ordem.  

Este retrato constitui a base para o planeamento da oferta formativa do SICAD, pois 

traduz claramente as tendências e as necessidades dos profissionais que no âmbito 

das suas funções lidam diariamente com CAD, maioritariamente em contacto com 

pessoas com problemas mas também em funções de planeamento, coordenação e 

avaliação.  

Igualmente a avaliação dos pedidos de formação provenientes de profissionais que 

acedem ao site do SICAD, onde a oferta formativa é publicitada, representa um 

barómetro das necessidades dos profissionais públicos e privados.   

Com o mesmo espirito e propósito, realizou-se internamente um diagnóstico de 

necessidades de formação em CAD, junto dos profissionais do SICAD e CDT. Verifica 

alguma sintonia com os resultados do diagnóstico realizado junto da ARS do Norte, no 

que respeita aos cursos mais apontados: “Problemas Ligados ao Álcool”, “Novas 

Substâncias Psicoativas”, “Intervenção em Dissuasão da Toxicodependência” e 

“Prevenção em CAD”.  

Porque consideramos que os dados e o material de que dispomos são representativos 

das tendências das necessidades formativas dos profissionais da área, reunimos as 

condições de base para desenvolver e dinamizar de forma consistente a oferta 

formativa do SICAD, procurando a melhoria das competências profissionais, 

capacitando-os para a intervenção direta ou indireta nesta área, com particular 

atenção à rede de referenciação.  

Concomitantemente, e porque foram sendo percetíveis e evidentes as necessidades 

de formação em áreas especificas, o SICAD foi colocando ao serviço dos parceiros e 

dos profissionais com responsabilidades nestas matérias, uma oferta formativa 

diversificada, tendo em vista a melhoraria continua dos níveis de eficácia das 

intervenções. Melhorar a informação, o conhecimento e assegurar o desenvolvimento 

de competências técnicas, tendo em vista aumentar a qualificação e especialização 
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dos profissionais, das respostas e serviços disponíveis, constitui uma prioridade para o 

SICAD, e por isso, mantivemos a dinâmica formativa exequível. 

Foi neste contexto que em 2014 se direcionou a conceptualização e dinamização da 

oferta formativa do SICAD no âmbito das áreas temáticas e nos moldes que passamos 

a descrever.  

 

A abordagem de pessoas com PLA e dependências deve fazer-se no contexto da 

rede de referenciação/articulação de cuidados, que integra estruturas ao nível dos 

Cuidados de Saúde Primários, Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), Centros de 

Respostas Integradas (CRI) e Unidades de Internamento (UI) ou Unidades Hospitalares 

(UH), que prestam cuidados a esta população consoante a gravidade da 

dependência e o tipo de consumo. Importa sensibilizar os profissionais de saúde para 

que se envolvam de forma efetiva na operacionalização da rede de 

referenciação/articulação e respondam com qualidade às exigências do 

funcionamento da rede. Do mesmo modo, especificamente os técnicos superiores 

carecem de melhoria continua de conhecimentos técnico-científicos e de 

competências que garantam a adequada deteção e abordagem aos PLA, desde os 

Cuidados de Saúde Primários, por via da utilização de metodologias de diagnóstico e 

estratégias específicas de intervenção.  

Foi com este enquadramento que procedemos ao ajustamento do curso sobre 

problemas ligados ao Álcool em formato de sensibilização e de formação, com os 

seguintes objetivos gerais: 

• Sensibilizar, promover e aprofundar a formação em PLA e dependências 

nos Cuidados de Saúde (CS); 

• Desenvolver o treino de competências dos profissionais dos CS em matéria 

de PLA e dependências, preparando-os para dar respostas a nível local, na 

área da prevenção na comunidade e da intervenção de 1.ª linha dirigida 

a utentes e famílias; 

• Potenciar e melhorar a articulação interinstitucional entre unidades 

prestadoras de CS, através da utilização de referenciais comuns e da 

operacionalização de redes de referenciação. 

 

A forma como a reinserção social no âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências está conceptualizada, serve os propósitos e princípios de uma 

intervenção centrada nas necessidades do indivíduo, baseada em princípios 

humanistas, e orientada para uma intervenção de carácter integrado e proactivo, 

mobilizando e potenciando os recursos comunitários disponíveis. Esta perspetiva de 
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intervenção sistémica, em que todos são importantes na construção de projetos de 

vida dignos, ativos e em liberdade, atribui aos profissionais a tarefa de assegurar que 

os investimentos realizados na intervenção com os utentes têm resultados duradouros. 

As orientações técnico-normativas e os modelos de intervenção emanados pelo 

SICAD têm como propósito criar condições para o desenvolvimento de respostas de 

qualidade, eficazes, que se adequem às necessidades dos utentes. Ao mesmo tempo 

procura-se harmonizar as respostas e intervenções neste âmbito a nível nacional. Estas 

dimensões são interdependentes e perspetivam-se, sempre, numa lógica de melhoria 

continua e de melhoria dos resultados alcançados, que no caso da reinserção social 

se traduz em utentes estabilizados do ponto de vista dos consumos e inseridos 

socialmente, tendo como referência as realidades individuais, familiares e sociais dos 

contextos de pertença.  

Em articulação com a DPI foi elaborado o curso de Intervenção e Mediação Social, 

que tem como objetivos gerais adquirir conhecimentos, promover a reflexão, análise e 

debate sobre a Intervenção Social e a sua função na prevenção dos 

comportamentos aditivos e dependências (CAD). Conhecer as novas funções, 

metodologias e estratégias emergentes, bem como aprofundar numa lógica teórico-

prática os instrumentos de intervenção disponíveis no âmbito da rede de 

referenciação. 

O consumo de Novas Substâncias Psicoativas (NSP) representa comprovadamente um 

perigo concreto para a integridade física e psíquica da pessoa e, consequentemente, 

um risco para a saúde pública. Comercializadas por norma a preços módicos, sob a 

forma de incensos, sais de banho, pilulas sem outra caracterização, ervas fungos, 

fertilizantes, estas substâncias vêm sendo muito procuradas por adolescentes e jovens.  

Apesar da legislação em vigor ter encerrado os locais de venda destas substâncias, as 

chamadas smartshops, a Internet mantem-se como um dos principais mercados das 

NSP e tem-se assistido à rapidez com que surgem novos produtos.  

Uma das particularidades deste fenómeno emergente é o facto das NSP estarem 

disponíveis à população em geral e serem de fácil acesso, contrariamente, às drogas 

ilícitas.  

Importa assim conhecer aprofundadamente esta realidade, acompanhar os novos 

desenvolvimentos a vários níveis (mercado, procura, consequências para a saúde, 

entre outros), por forma a implementar medidas adequadas e relevantes. 

Com o curso na área das Novas substâncias psicoativas pretende-se promover e 

aprofundar o conhecimento, desenvolver o treino de competências nos profissionais 

das áreas da redução da procura e da oferta, preparando-os para melhor 

desenvolverem as suas funções, potenciar e melhorar a articulação interinstitucional, 

considerando a necessidade de intervenção integrada. 
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Paralelamente à realidade exterior também nas organizações de trabalho o problema 

dos comportamentos aditivos e dependências existe. Os riscos laborais associados a 

comportamentos aditivos e às dependências tornam vulneráveis os trabalhadores 

individualmente e as organizações no seu todo. As políticas de promoção da saúde e 

da segurança no contexto laboral, com especial enfoque nos CAD, traduzem-se no 

desenvolvimento de intervenções que melhoram a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores, por via do aumento dos conhecimentos, do reforço dos fatores de 

proteção e diminuição dos fatores de risco associados ao consumo de substâncias 

psicoativas, e no apoio e referenciação dos trabalhadores com problemas, numa 

lógica de prevenção da desinserção e num contexto de desenvolvimento de políticas 

de responsabilidade social.  

Com o curso Prevenir e Intervir em CAD no contexto laboral, elaborado em 

articulação com a DPI e a DMI, foi possível sistematizar uma estrutura programática de 

base, disponível na oferta formativa do SICAD, que poderá ser ajustada à realidade 

laboral do cliente e do pedido. Com esta formação pretende-se contribuir para a 

promoção da saúde e da segurança no trabalho, por via da prevenção e 

intervenção dos comportamentos aditivos e dependências. 

Reconhecida a importância da intervenção em meio laboral e na sequência de uma 

crescente procura por parte das organizações de trabalho, foi identificada a 

necessidade de alargar o grupo de profissionais disponíveis na bolsa de formadores do 

SICAD com formação específica nesta área, para garantir uma taxa de resposta às 

solicitações de acordo com as metas traçadas. Assim, organizou-se através da 

EMPECO e da Divisão de Gestão de Recursos (DGR), em articulação com a DPI e a 

DMI, a Ação de Formação de Formadores Formar para a Prevenção e Intervenção 

em Contexto Laboral, para profissionais do SICAD, tendo sido realizado a 26 e 27 de 

março, com a duração total de 10 horas. Envolveu a participação de 10 profissionais, 

perfazendo um volume global de 100 horas de formação.  

Ainda no contexto laboral, a DPI continuou a desenvolver em empresas do sector 

público e empresarial tendo sido planeadas e realizadas 14 ações de formação, que 

abrangeram cerca de 280 quadros e chefias. 

A dinamização de respostas e a articulação com parceiros com responsabilidades na 

operacionalização das políticas e intervenções em matéria de Comportamentos 

Aditivos e Dependências constituem, hoje mais do que nunca, uma prioridade, 

considerando a necessidade de alargamento e rentabilização da rede de recursos e 

respostas. Potenciar o envolvimento de parceiros para uma maior convergência das 

intervenções, permite alinhar estratégias e compromissos partilhados que melhor 

servem os cidadãos e as comunidades.  
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Encarando a dissuasão como uma área de intervenção específica em dependências, 

importa dar a conhecer o trabalho que se desenvolve nas Comissões para a Dissuasão 

da Toxicodependência (CDT), estruturas que operacionalizam Lei da 

Descriminalização e que possibilitam uma intervenção precoce, específica e 

integrada junto dos consumidores de substâncias psicoativas, encaminhando para 

tratamento ou despistando situações que não sendo de dependência carecem de 

acompanhamento especializado.  

Foi neste sentido que se conceptualizou e dinamizou o curso Descriminalização e 

dependências - A Intervenção das Comissões para a Dissuasão da 

toxicodependência, com o objetivo de promover um conhecimento mais 

aprofundado sobre a função e o papel que as CDT desempenham, enquanto 

entidades de referência na área da redução da procura do consumo de substâncias 

psicoativas e o papel dos sistemas sociais no alcance de uma maior eficácia na 

operacionalização da lei e do conceito de dissuasão. Este curso foi realizado a 5 de 

junho para um público de profissionais interno do SICAD e de instituições parceiras da 

rede de referenciação, que desenvolvem trabalho comunitário com intervenção no 

domínio da redução do consumo de substâncias psicoativas e dependências.  

Considerando a necessidade de melhorar as competências dos profissionais e dos 

serviços especializados de apoio (CRI, Centros de Saúde, outros serviços públicos e 

privados) no sentido de existir uma resposta mais adequada e com maior eficácia às 

necessidades de intervenção junto das pessoas com problemas ligados ao jogo, 

assumiu particular pertinência dar continuidade à dinamização de formação nesta 

área, agora contemplando uma componente mais prática e abordando modelos e 

intervenções terapêuticas recomendadas internacionalmente. 

Neste sentido, em 2014 o SICAD criou uma nova edição do Formação em 

dependências sem substâncias – Jogo. Respondendo a necessidades dos profissionais 

do terreno, esta edição inclui nos conteúdos uma componente prática e de 

supervisão, dando espaço à apresentação e discussão de caso, permitindo 

aprofundar os temas em questão, capacitando os profissionais de saúde com 

intervenção direta junto de pessoas com problemas de jogo. Este curso tem como 

objetivos gerais: 

• Promover e aprofundar a formação em dependências sem substâncias, 

incidindo nas questões do jogo; 

• Desenvolver o conhecimento e as competências dos profissionais, 

capacitando-os para a intervenção em contexto de intervenção de 1.ª linha. 

Foram dinamizados dois cursos de Formação em dependências sem substâncias - 

Jogo, com a duração de 21 horas cada, o que correspondeu a 42 horas de formação. 

As referidas ações envolveram a participação de 30 profissionais – Enfermeiros, 
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Médicos, Técnicos Superiores de Saúde-Psicologia, Técnicos Superiores de Regime 

Geral, Dirigentes, Psicólogo/Terapeutas Familiares -, perfazendo um volume global de 

616 horas de formação executada.  

 

A implementação das Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID) 

pressupõem uma avaliação rigorosa do perfil do indiciado, utilizando como 

procedimento a aplicação de instrumentos de rastreio e avaliação, que contribuem 

para a aferição do perfil do indiciado e orientam para a abordagem a desenvolver. 

Para a incorporação de modo sustentado destas orientações na prática diária das 

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), verificou-se a necessidade 

de reforçar e atualizar a formação inicial ministrada no ano transato, designadamente 

ao nível da aplicação do ASSIST, das intervenções breves e dos procedimentos 

relativos à avaliação da motivação, metodologia base das LOID e proposta por 

Prochaska e DiClemente (1994), no que reporta à identificação dos estágios de 

mudança, implícita na aplicação do Modelo Transteórico de Mudança.  

Esta formação feita à medida das dúvidas e necessidades dos técnicos resultou na 

organização e operacionalização do Curso ASSIST e Intervenções Breves - Supervisão, 

com a execução de duas ações formativas, a 24 de novembro e 01 de dezembro de 

2014, com a duração de sete horas cada, o que correspondeu a 14 horas de 

formação realizada. As ações tiveram a participação de 32 profissionais das CDT – 19 

Técnicos Superiores e 13 Membros das CDT, perfazendo um volume global de 224 

horas de formação executada. 

O Dia da Defesa Nacional constitui-se como um espaço que globalmente pretende 

promover a consciência dos jovens para o exercício de uma cidadania esclarecida 

em vários domínios da sociedade entre os quais o CAD. Neste sentido o Ministério da 

Defesa Nacional, o SICAD e as ARS associaram-se para aproveitar este contexto para 

sensibilizar os jovens para os riscos associados ao uso e abuso de substâncias 

psicoativas. A promoção da saúde e a prevenção dos comportamentos aditivos e 

dependências (CAD) passou a fazer parte das áreas que são abordadas neste dia. A 

possibilidade dos facilitadores do Dia da Defesa Nacional se constituírem como 

veículo de transmissão das mensagem informativas sobre os comportamentos aditivos 

e dependências, sob a coordenação, acompanhamento, observação e supervisão 

dos profissionais das ARS e do SICAD, foi uma aposta estratégica para potenciar as 

mais-valias dos recursos disponíveis. 

Neste sentido, o SICAD organizou através da DPI e EMPECO, e com o apoio do 

Ministério da Defesa Nacional e das 5 Administrações Regionais de Saúde (ARS), a 

ação de formação Dia da Defesa Nacional, tendo sido executada nos dias 17 e 18 de 

junho de 2014. Envolveu a participação de 30 militares do Ministério da Defesa 
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Nacional – Oficiais, Sargentos e Praças –, num total de 10 horas de formação e 

perfazendo um volume global de 300 horas de formação realizada. 

A DPI deu ainda continuidade a este processo formativo num trabalho de observação 

realizado por um grupo mais reduzido de cerca de 25 facilitadores, visando o 

desenvolvimento de uma corresponsabilidade na implementação do programa, entre 

os técnicos da saúde e os militares. 

 

Correspondendo ao compromisso assumido pelo Ministério da Defesa Nacional no 

Fórum Álcool e Saúde, o DPI prestou colaboração ao Curso de Operadores de 

Prevenção de Alcoolismo e Toxicodependências (COPADT), através de uma sessão de 

2 horas em torno dos problemas ligados ao álcool e ao consumo de outras substâncias 

psicoativas. 

 

Estágios 

Em 2014 a formação do SICAD, tendo em conta a importância da promoção de 

conhecimento e competências na área dos comportamentos aditivos e 

dependências a estudantes universitários, acolheu todos os estágios curriculares 

solicitados que se enquadravam nas áreas de responsabilidade do SICAD e CDT. Esta 

atividade traduziu-se num volume de execução de 805 horas correspondente a 5 

estágios curriculares e 19 de observação. Verificou-se, ainda, a continuidade de 4 

estágios, que tiveram início em 2013, os quais totalizam um volume formativo, 

respeitante a 2014, de 775 horas e 30 minutos. De referir que os estágios identificados 

distribuíram-se pelas CDT de Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Faro, Lisboa e Porto, bem 

como pelos serviços centrais do SICAD. 

Igualmente foram acompanhados estágios de observação, em articulação com 

universidades e instituições internacionais, com o propósito de conhecerem o modelo 

português em matéria de drogas e as dinâmicas da dissuasão. do SICAD, 

designadamente a DPI e a DMI, assim como algumas CDT envolveram-se ativamente 

nestas iniciativas. 

 

Outros serviços na área da formação 

Na sequência da análise e emissão de parecer técnico-pedagógico das candidaturas 

a cofinanciamento do programa Operacional do Potencial Humano (POPH) ocorrida 

em 2013 e a pedido da ACSS, em 2014 foram analisados e emitidos novos pareceres 

técnico pedagógicos relativos a pedidos de alteração a projetos aprovados, por 

parte das entidades promotoras.  
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Importa ainda destacar no âmbito da formação o protocolo estabelecido com a 

Sociedade Portuguesa de Ciências Psicológicas do Comportamento Desviante, o qual 

estabelece o âmbito da colaboração reciproca para a concretização de objetivos 

partilhados na atividade formativa e de investigação. 

 

Acreditação 

A EMPECO continua a acompanhar o processo de acreditação da ação Eu e os 

Outros junto do CCPFC. No início do ano submeteu-se novo processo para 

continuidade da acreditação, tendo o CCPFC deferido o pedido acreditando a ação 

“Eu e os Outros” na modalidade de Projeto, com a atribuição de 3,2 créditos e com a 

validade até 14 de julho de 2017. Posteriormente o CCPFC informou o SICAD que tinha 

ocorrido um lapso na informação remetida e que na realidade a ação tinha sido 

aprovada na modalidade de Oficina (2,2 créditos), como sempre. Ainda estamos a 

aguardar resposta a duvidas que colocámos relativamente à certificação das ações 

que entretanto se realizaram, com base na primeira informação recebida. 

 

Eu e os Outros 

No âmbito deste objetivo destaca-se o trabalho desenvolvido pela DPI, com o apoio 

da EMPECO, de Formação de profissionais de entidades parceiras no âmbito do 

Programa Eu e os Outros, o qual se traduziu na concretização de 10 ações de 

formação distribuídas entre:  

• Processo de validação da narrativa dedicada 

ao álcool, desenvolvidas em articulação com a 

Câmara Municipal de Odivelas - "Eu e os Outros (2 

grupos). Neste âmbito foram formados 48 profissionais 

num total de 6 dias de formação. Acresce-se ao 

processo formativo, 7 sessões de supervisão para o 

primeiro grupo correspondendo a 21 horas adicionais 

de suporte técnico. 

• Alargamento do âmbito de implementação do Programa Eu e os Outros a 

outros contextos, nomeadamente à Ocupação de Tempos Livres em 

articulação com o IPDJ, envolvendo a formação de elementos deste Instituto e 

monitores de campos de férias - "IPDJ Sul", de 26 a 28 de junho de 2014; "IPDJ 

Norte", de 16 a 17 de julho de 2014. Neste âmbito foram formados 21 

profissionais num total de 6 dias de formação. Os 8 grupos que implementaram 

o programa em contexto de campo de férias foram ainda objeto de 5 sessões 
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de supervisão à distância cada um perfazendo um total aproximado de 40 

horas adicionais de suporte técnico. 

• Formações de profissionais das Administrações Regionais de Saúde que se 

subdividiram entre formações de reciclagem - "Reciclagem Sul", de 09 a 10 de 

julho de 2014, "Reciclagem Norte/Centro", de 14 a 15 de julho de 2014 - e 

formações iniciais de formadores - "ARS Lisboa", de 24 a 26 de setembro e 26 de 

novembro de 2014, "ARS Centro", de 13 a 15 de outubro de 2014, "ARS Norte", 

de 29 a 31 de outubro de 2014, "ARS Alentejo", de 27 de outubro a 05 de 

novembro de 2014. Neste âmbito foram formados 123 profissionais de saúde 

num total de 17 dias de formação. 

Globalmente e durante o ano de 2014 foi possível apurar a execução de 31 ações 

formativas, com um total de 425 formandos. O indicador referente ao total de horas 

formativas realizadas regista um total de 779,30 horas e volume formativo global de 

10.703, 30 horas realizadas.  

 

Receitas 

Considerando a nova tabela de emolumentos específica à atividade formativa, foi 

possível gerar receitas no âmbito da dinamização de cursos, dirigidos a profissionais 

externos ao SICAD, no montante de 1.260 euros (fonte: DGR), que serviram sobretudo 

para fazer face aos custos decorrentes da organização. 

 

Objetivo Operacional 21. Coordenar e apoiar o funcionamento das CDT 

 

Procedimentos Jurídico-administrativos  

Dando resposta a uma das preocupações identificadas pelas CDT, constituiu-se um 

grupo de trabalho composto por representantes das comissões com cobertura 

regional, para proceder à elaboração de um documento orientador, de 

harmonização dos procedimentos jurídico-administrativas, que estão na base da 

operacionalização da Lei 30/2000 de 29 de novembro.  

Fizeram parte deste grupo de trabalho, constituído ainda em 2013, as CDT de Viana do 

Castelo, Aveiro, Lisboa, Évora e Faro, que abraçaram empenhadamente esta 

iniciativa, cujo produto final foi disseminado junto de todas as CDT sob a forma de 

Orientação em junho de 2014 (Orientação nº4/2014/EMPECO/DISSUASÃO).  

Esta orientação surge no âmbito das opções estratégicas do SICAD e do objetivo 

estratégico promover a qualidade e a eficácia das intervenções, numa procura 

constante da melhoria contínua na prestação de um serviço público de qualidade e, 
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neste caso específico, uma efetiva dissuasão dos comportamentos aditivos e 

dependências, aperfeiçoando e clarificando os contornos legais da descriminalização 

do consumo.  

 

Modelo de Intervenção em dissuasão  

As Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID), que enquadram o 

modelo de intervenção em dissuasão, elegem-se como um instrumento metodológico 

de suporte à intervenção das CDT, na medida em que apoiam e potenciam as 

competências das suas equipas técnicas, ao mesmo tempo que harmonizam práticas 

e procedimentos, contribuindo desta forma para uma maior intencionalidade da 

intervenção em dissuasão, considerando que se pretendem promover mudanças de 

comportamento na esfera do indiciados e suas famílias, tendo em vista a redução do 

consumo de substancias psicoativas.  

Em 2014, dezasseis em dezoito CDT incorporaram o modelo de intervenção em 

dissuasão na prática diária das suas funções e na abordagem aos indiciados, 

desenvolvendo dinâmicas de diagnóstico, motivação e encaminhamento dos 

consumidores/dependentes de substâncias psicoativas, superando amplamente as 

metas definidas em Plano de Atividades (8 em 18 CDT).  

 

Monitorização e avaliação da implementação das LOID  

Cumprindo um dos objetivos delineados no Plano de Atividades 2014 relativo à 

monitorização, acompanhamento e avaliação do grau de implementação das LOID, 

foi aplicado um instrumento de avaliação da implementação nas CDT, sobre o 

cumprimento das metodologias contempladas nas referidas linhas de orientação. Foi 

desde modo e desde logo possível perceber que a adesão e o grau de 

implementação eram bastante significativos e responder a necessidade identificadas, 

por exemplo de esclarecimento de dúvidas que a implementação e a resposta ao 

questionário tinham suscitado, como planear ações de formação apontadas como 

necessárias, designadamente ao nível do ASSIST, da entrevista motivacional e 

intervenções breves.  

 

Grau de implementação das orientações e procedimentos disseminados junto das CDT  

Dando sentido ao trabalho de harmonização de práticas e procedimentos junto das 

CDT levado a cabo desde 2013, com a elaboração e disseminação de orientações e 

procedimentos para o funcionamento e articulação no âmbito da dissuasão, 

verificou-se na dinâmica de articulação entre a EMPECO e estes serviço, que todas as 

estruturas estavam a cumprir com as orientações emanadas. Esta situação, com a 
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qual nos congratulamos, implicou para algumas CDT um esforço de adaptação e 

ajustamento de práticas em funcionamento até aqui, privilegiando o todo e a 

equidade nacional das intervenções.  

 

Apoio técnico e administrativo ao funcionamento das CDT 

Dando cumprimento a uma das atribuições da EMPECO – prestar apoio técnico ao 

funcionamento das CDT, conseguiu-se dar resposta, na maioria das situações em 

tempo útil, aos pedidos de apoio solicitados.  

A Região Autónoma dos Açores manteve o contacto com a EMPECO no sentido de 

lhes ser dado apoio técnico em matéria de dissuasão uma vez que pretendem 

adaptar práticas e adotar os modelos de intervenção em vigor no continente.  

Também em termos administrativos foi possível atualizar e regularizar a maioria das 

situações que careciam de intervenção premente, com propostas e adaptações de 

funcionamento com impacto na melhoria dos circuitos e dos procedimentos de 

articulação com as CDT, designadamente no respeitante à comunicação e 

feedback, bem como ao tempo de resposta para as solicitações e pedidos efetuados. 

 

Sistema de Monitorização Semestral do funcionamento e atividade das CDT  

Considerando as mais-valias que se alcançam com a elaboração de pontos de 

situação ao longo do ano, para um conhecimento atempado do grau de alcance 

dos objetivos e do desempenho realizado, também em comparação com momentos 

homólogos, permitindo corrigir trajetórias e desvios e melhorando os níveis de 

eficiência e eficácia, temos procurado produzir documentos periódicos de 

monitorização, numa perspetiva pedagógica e de apoio à ao cumprimento e 

superação das metas definidas e contratualizas. À semelhança do ano anterior, em 

2014 procedeu-se à elaboração e divulgação de um Relatório Semestral - 

Monitorização da Atividade Processual das CDT, divulgado em agosto.  

Foi possível com este balanço semestral aferir a situação da Dissuasão face ao 

cumprimento dos objetivos que o SICAD estrategicamente definiu para 2014, 

possibilitando a introdução de correções e melhorias ao nível das intervenções e 

qualificar a resposta disponibilizada no sentido da obtenção de níveis de excelência 

no serviço prestado ao cidadão e comunidade. 

 

Monitorização Semestral de um conjunto de indicadores chave do SGIP 

A impossibilidade da conclusão atempada do novo Sistema de Gestão e Informação 

Processual (SGIP) veio comprometer a utilização por parte das CDT, enquanto 
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ferramenta de suporte na operacionalização da Lei, na monitorização e avaliação 

das atividades.   

Apesar do empenho e investimento de todos os envolvidos neste processo - da 

EMPECO (no qual se destacam a realização de 21 reuniões), das CDT que estão 

diretamente a colaborar neste processo (CDT de Lisboa, Setúbal e Santarém) e da 

EMSI (Equipa Multidisciplinar para os Serviços de Informação), não foi possível atingir a 

meta proposta, nem tão pouco iniciar o tão aguardado processo de monitorização 

semestral de um conjunto de indicadores chave do SGIP.  

 

Eliminar os processos de contraordenação 

O procedimento de eliminação dos processos de contraordenação ao abrigo da lei 

foi realizado com uma periodicidade mensal. Durante o ano de 2014 foi iniciado um 

investimento progressivo na revisão da informação constante em Registo Central para 

atualização ou correção, que se pretende alargar a nível nacional, em articulação 

com todas as CDT. 

 

Protocolos e acordos  

Considerando a filosofia das respostas integradas e a necessidade de envolver e 

promover a mobilidade dos sistemas sociais para a prestação de serviços eficientes, 

que rentabilizem os recursos disponíveis, e atendam às reais necessidades dos 

indiciados, suas famílias e comunidades, as CDT desenvolveram uma dinâmica de 

implicação dos parceiros locais, numa procura sistemática das melhores respostas e 

soluções. Este investimento traduziu-se na celebração de 145 novos 

protocolos/acordos com estruturas da rede local, (45 em 2013).  

 

Atividades não previstas  

Para além das atividades previstas, em 2014 foi possível elaborar uma breve Avaliação 

de Impacto em Saúde (do tipo desk-based) sobre a aplicação do The Alcohol, 

Smoking and Substance Involvement Screening Test - ASSIST e de Intervenções Breves 

nas Comissões de Dissuasão para a Toxicodependência (CDT), considerando a fase 

de implementação das LOID nas CDT. Este trabalho foi o primeiro realizado no SICAD 

seguindo métodos e técnicas preconizados na Avaliação de Impacto em Saúde. 

 

Na sequência da investigação da Dr.ª Arianna Silvestri (Research and Policy Associate 

at the Centre for Crime and Justice Studies, in London), em colaboração do Dr. Nuno 

Pontes (investigador no CIES/ISCTE), no âmbito do European Prison Observatory (como 

membros da equipa britânica e portuguesa, respetivamente), que pretendiam 
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investigar as políticas de descriminalização em Portugal, com o apoio da Winston 

Churchill Memorial Trust, a EMPECO fez o acompanhamento do desenvolvimento do 

estudo, por via da recolha e sistematização dos dados solicitados e necessários à 

análise, organizou visitas de observação e estudo às CDT de Lisboa e Aveiro, e 

estabeleceu a ponte para outros atores chave.  
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Dissuasão em Números 

Movimento Processual  

 

À semelhança dos últimos 

anos verificou-se um aumento de 

cerca de 1,5% no número de 

processos de contraordenação 

instaurados a nível nacional em 

2014, tendo-se registado um total 

de 9.455 processos. 

 
 
 

 
 

Fonte: CDT 

Aos 9.455 processos correspondem 8.843 indiciados, cuja caracterização por género, 

escalão etário, estado civil, situação profissional e habilitações literárias, se apresenta 

mais à frente.  

Mantendo a tendência de sempre, os distritos que se distinguiram com maior número 

de processos foram os do Porto (2.201) e Lisboa (1.608), seguindo-se os de Setúbal 

(983), Braga (763), Faro (749), e Aveiro (688). De salientar o crescimento do número de 

processo das CDT de Viseu, de Lisboa, de Évora, de Santarém e de Castelo Branco, 

em 15,2%, 16,4%, 26,1%, 26,7% e 37,4% respetivamente. A CDT de Bragança e da 

Guarda5 observaram um aumento percentual do número de processo de 83% e 137% 

respetivamente. 

 
Fonte: CDT  

                                                      
5 Este aumento ficou a dever-se aos Festivais de Música realizados naquele distrito nos meses de verão. 
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Caracterização dos Processos de Contraordenação 

 

Caracterização do Estado dos Processos  

 

 

*Ao total de processos instaurados nas CDT 

(9.455) foram retirados 6 processos por terem sido 
transferidos  

Fonte: CDT 

 

 

Dos 9.449 processos de 

contraordenação instaurados a nível 

nacional, cerca de 45% (4.235) tinham 

sido alvo de decisão/deliberação por 

parte das CDT, 26% (2.437) 

aguardavam decisão e 29% (2.777) já 

se encontravam arquivados.
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Diminuição do nº de processos  

Aumento do nº de processos  

Alguns distritos registaram uma 

diminuição de processos, na região 

Norte destacam-se: Porto (-465), Braga (-

10), Vila Real (-132) e Viana do Castelo (-

9); e na região do Alentejo: Beja (-17) e 

Portalegre (-22).  

 

Como já referido, verificou-se um 

acentuado aumento do volume de 

processos em algumas CDT: Bragança 

(+60), Guarda (+137), Santarém (+71), 

Setúbal (+95) e mais significativamente 

na CDT de Lisboa (+227). 

 

Distritos com aumento e decréscimo do 
número de processos comparativamente 
ao ano anterior 
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Análise da Pendência Processual  

 

 
*Ao total de processos instaurados nas CDT 
(9.455) foram retirados 6 processos por terem sido 
transferidos 

Fonte: CDT 

  

A 31 de dezembro de 2014 a 

pendência processual atingia cerca de 

26% (2.437) dos processos instaurados, 

enquanto que cerca de 74% (7.012) 

das contraordenações, entre 

arquivamentos, decisões e 

deliberações, já se encontravam 

resolvidas.

 

Caracterização da Origem dos Autos de Ocorrência 

 
Fonte: CDT 

*Ao total de processos instaurados nas CDT (9.455) foram retirados 6 processos por terem sido transferidos 

A tendência dos últimos anos mantém-se com a maioria dos autos de ocorrência 

oriundos da GNR (41%) e da PSP (31%). Este ano, verificou-se um ligeiro aumento da 

proveniência dos autos com origem na PJ (3% em comparação com os 0,2% do ano 

anterior) e na DGAI e Guarda Prisional (cerca de 14% em relação aos 0,7% em 2013). 

Do Tribunal foram encaminhados cerca de 11% dos processos. 
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Caracterização dos Indiciados 

Aos 9.455 processos correspondem 8.843 indiciados, mais 1.18% em relação ao ano 

anterior. A caracterização sócio demográfica seguinte recairá sobre os indiciados 

com processo aberto na CDT em 2014, excluindo-se as situações de reincidência no 

ano.    

 

 
Fonte: CDT 

 

 

 

 

A expectável e acentuada assimetria 

no género dos indiciados volta a 

verificar-se, com cerca de 89% (7.840) 

indiciados do género masculino e 11% 

(1.003) do género feminino. 

  

 

Caracterização dos Indiciados por Grupo Etário  

 

 
Fonte: CDT 

 
Em 2014, cerca de 68% dos indiciados (6.039) tinham idade inferior a 29 anos: 29% 

entre os 20-24 anos, 20% entre os 25-29 anos; 19% entre os 16-19 anos, e 11 % entre 30-

34 anos. Os restantes 19% distribuíram-se por faixas etárias entre os 35 e os 65 anos. 
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Caracterização dos Indiciados por estado Civil 

 

Caracterizando o estado civil dos 8.843 

indiciados com processo aberto em 2014 

verificou-se que a maioria, cerca de 87%, 

estava solteiro (7.722), 316 estavam 

casados (cerca de 3,6%), 245 divorciados 

(cerca de 2,8%), 209 (cerca de 2,4%) 

estavam a viver em união de facto e 173 

consideraram-se solteiros, mas a viver em 

união de facto (cerca de 2%). 

Fonte: CDT 

 

 

 

Caracterização dos Indiciados por Situação Profissional 

Dos 8.843 indiciados, cerca de 33% 

estavam empregados, 25% 

encontravam-se em situação de 

desemprego e 2% tinham emprego 

temporário.  

Verificou-se que 29% dos indivíduos 

eram estudantes e cerca de 1% eram 

trabalhadores/estudantes.  

As restantes percentagens 

correspondem a 3% dos indiciados em 

situação de reclusão, cerca de 5% em 

que não foi possível apurar a situação 

profissional e 2% correspondem a outras 

situações (reformado, à procura do 1º 

emprego, doméstica e em serviço 

militar obrigatório). 

 

Fonte: CDT 
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Caracterização dos Indiciados por Habilitações Literárias  

Da análise ao grau de habilitações literárias dos indiciados, constatou-se que cerca de 

62% não possui o 12º ano de escolaridade e 24% não completou o 9º ano/3º Ciclo. 

Desconhecem-se as habilitações Literárias de cerca 14% dos indiciados.  

 

Fonte: CDT 

    

Análise da atividade decisória das CDT - Processos Decididos 

 

Decisões Proferidas em 2014 

Da análise ao reporte das decisões proferidas em 2014, referentes a processos do ano, 

mas também de anos anteriores, constatou-se a nível nacional uma excelente 

capacidade decisória na generalidade das CDT com um total de 11.917 decisões 

proferidas. Destas, cerca de 64% (7.604) referem-se apenas a processos instaurados no 

ano em análise. 

Fonte: CDT 
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Caracterização das Decisões Proferidas em 2014 sobre processos de 2014 

 

 

 

 

Das 6.981 decisões proferidas em 2014 

(reportando-se à última decisão de 

cada processo), sobre processos 

instaurados no ano, 6.077 (87%) foram 

decisões suspensivas, 665 (10%) 

punitivas e 239 (3%) absolutórias. 

 
 

Em referência à última das decisões proferidas num 

determinado processo  

        a)Com efeitos extintivos 

Fonte: CDT 

 

Em concordância com o volume de processos de indiciados considerados não 

toxicodependentes, a esmagadora maioria das decisões proferidas pelas CDT recaem 

em deliberações de suspensão provisória de processo ao abrigo do nº1. Artº11º. da Lei 

n.º 30/2000, de 29 de novembro, correspondendo a cerca de 71,5% das decisões.  

 

Decisões Proferidas em 2014 sobre Processos de 2014 

Fonte: CDT 

*Em referência à última das decisões proferidas num determinado processo.  
 

  

87%

10%
3%

Tipo de Decisões Proferidas sobre Processos 2014
(n=6.981* )

Suspensiva Punitiva Absolutória a)

Tipo de Decisão (Lei n.º 30/2000, de 29 de Novembro)  

Suspensiva Punitiva Absolutória 

Total SPP NT                        
(nº1, art.º 11.º) 

SPP T                           
(nº2 e 3, art.º 11.º) 

SDS/Execução da 
Sanção                       

(art.º 14º, e 19º) 

art.º 16º.                                 
Nº2 e 3, art.º 17.º                                          

art.º 18 
com efeitos extintivos 

5114 846 117 665 239 6.981 
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Caracterização das Decisões Proferidas em 2014  

 
As decisões proferidas em 2014 

(reportando-se à última decisão de 

cada processo), independentemente 

do ano em que o processo foi 

instaurado, foram na sua maioria 

suspensivas (72%; 7282). As punitivas 

representam 12% das decisões (1.161) e 

as absolutórias, mais 4% do que estas 

últimas, cerca de 16% (1.662) das 

decisões. 

 
 

*Em referência à última das decisões proferidas 

num determinado processo. 

 a)Com efeitos extintivos 
Fonte: CDT 

 

Decisões Proferidas em 2014 

Fonte: CDT 

 

Tipo de Sanções 

 

 

 

Das 1.214 sanções aplicadas em 2014, 

cerca de 73% correspondem a sanções 

não pecuniárias e 27% a coimas. 

Fonte: CDT 
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Suspensiva Punitiva Absolutória 

Total SPP NT                        
(nº1, art.º 11.º) 

SPP T                           
(nº2 e 3, art.º 11.º) 

SDS/Execução da 
Sanção                       

(art.º 14º, e 19º) 

art.º 16º.                                 
Nº2 e 3, art.º 17.º                                          

art.º 18 

com efeitos extintivos 
a) 

5945 1131 206 1161 1662 10.105 
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Caracterização do Tipo de Sanções 

Fonte: CDT 

 

Em 2014, 653 das sanções não pecuniárias aplicadas foram apresentações periódicas 

em locais designados pelas CDT. De entre estas, a mais escolhida foi a apresentação 

periódica na CDT, evidenciando um investimento nas metodologias de intervenção 

em dissuasão, nomeadamente na motivação e intervenções breves, desempenhadas 

pelas equipas técnicas das CDT.  

 

 

Avaliação e Classificação dos Indiciados 

 

Caracterização dos Processos quanto ao Perfil de Consumo 

 

Em 2014 foi possível apurar o perfil de consumo de 6.218 indiciados, 801 

toxicodependentes (13%) e 5.417 (73%) não toxicodependentes. Quanto aos restantes 

indiciados não foi possível, até ao final do ano, aferir a situação face ao consumo, por 

razões de falta de comparência dos indiciados nas CDT, por se tratarem de indiciados 

que foram absolvidos ou por se encontrarem a aguardar a realização de diligências 

processuais. 

 

  

                                                      
6 Para além da prestação de serviço a favor da comunidade (80 sanções aplicadas), aplicaram-se 29 

sanções de entrega monetária a favor da comunidade. 
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Caracterização dos Encaminhamentos* 

 

Caracterização dos encaminhamentos de Indiciados Toxicodependentes 

 

Dos 801 indiciados toxicodependentes, houve registo de aceitação voluntaria de 

tratamento no âmbito da suspensão provisória do processo em 742 indiciados. Destes, 

184 (25%) nunca tinham estabelecido contacto com estruturas de tratamento, 155 

(21%) retomaram o tratamento que tinham abandonado e 403 (54%) encontravam-se 

em tratamento no momento da prática do ilícito contraordenacional. 

De salientar desta análise a potencialidade das CDT em contribuírem para o sucesso 

do tratamento, mas também, constituírem uma “porta de entrada” no sistema de 

tratamento e redução das dependências.  

Encaminhamentos de Indiciados Toxicodependentes 

Tipo de Encaminhamento 

N.º de indiciados (n=801) 

Equipa de 
Tratamento 

Centro 
Saúde 

Outras 
respostas 

TOTAL 

Encaminhamento 110 37 37 184 

Reencaminhamento 140 2 13 155 

Continuação de 
Tratamento 

327 4 72 403 

TOTAL 577 43 122 742 

 
Fonte: CDT 

 

Caracterização dos encaminhamentos de Indiciados Não Toxicodependentes  

 

Do total de indiciados não toxicodependentes (5.417), 3.362 (62%) foram alvo de 

intervenção e de encaminhamento para respostas especializadas. Do total de 

respostas dadas, 1.378 (41%) foram alvo apenas de diligências de motivação para a 

dissuasão dos consumos, 1.462 (43%) foram alvo de diligências de motivação e foram 

encaminhados para apoio e 285 (8%) foram diretamente encaminhados para apoio 

sem necessidade de diligências de motivação por parte das CDT.  

De salientar outras situações de encaminhamento de indiciados não 

toxicodependentes, designadamente o encaminhamento para a própria CDT (237; 

7%) para a realização de intervenções breves ou para respostas específicas ao nível 

da prevenção, como pe. informação dirigida ao apoio escolar e profissional, médico 

(tabaco, álcool, doenças infeciosas, etc.) ou social (RSI, abonos, pensões, apoio 

alimentar, etc.), de acordo com a necessidade de cada caso. 
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Por último, a referência a 1.080 indiciados (24%) que, embora não tenham sido alvo de 

encaminhamento para outras estruturas ou de diligências de motivação, foram 

atendidos pela equipa técnica sem que tenha sido identificada a necessidade de 

desenvolver uma intervenção mais específica ou um encaminhamento.  

 

Encaminhamentos de Indiciados Não Toxicodependentes 

Tipo de 
Encaminhamento 

N.º de indiciados 
Não 

Toxicodependentes 
(n=5.417) 

Nº de 
Indiciados 

com  
Intervenção 

% de 
indiciados 

Sem Diligências de 
Motivação/sem 
encaminhamento 

1.080 
 

24% 

Apenas Diligências 
de Motivação 

1.378 

3.362 

41% 

Diligência de 
Motivação e 
Encaminh. p/ 

Estrutura 

1.462 43% 

Encaminhamento 
Direto para Apoio 

285 8% 

Outro 237 7% 

TOTAL 4.442 3.362 100% 

 

Fonte: CDT 
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Outras dimensões da atividade das CDT 

 

Articulação com stakeholders  

 

Protocolos e/ou Acordos Institucionais 

Reforço da articulação entre as CDT e os stakeholders 

 

Mantendo a aposta no reforço da cooperação e articulação institucional e dando 

sentido às opções estratégicas do SICAD, de promoção de respostas e intervenções 

integradas tendo como propósito a eficiência e eficácia na resposta às necessidades 

dos indiciados e das comunidades, foram celebrados 145 novos protocolos/acordos 

protocolos institucionais. 

 
Protocolos/Acordos institucionais 

 
  

O alargamento da rede de respostas locais, 

numa perspetiva de trabalho integrado, 

multidisciplinar e convergente com os 

serviços da comunidade, traduziu-se num 

aumento exponencial de parcerias 

estabelecidas.  

Celebraram-se mais 145 novos 

protocolos/acordos em relação ao ano 

passado (2013: 45), com diferentes parceiros 

institucionais públicos e privados, 

contribuindo desta forma para a agilização e 

melhoria do trabalho em rede, em prol de 

um efetivo aumento da qualidade das 

intervenções em matéria de Dissuasão.  

 
 
 
 
 
Fonte: CDT 

 

 

 

 

Entidades 
Nº 

Protocolos 

Autoridades Policiais 14 

M. Público 3 

CRI/ET 15 

ARS/ACES 3 

E. Prisionais  3 

Sta. Casa Misericórdia 2 

CPCJ 17 

Ensino Superior 15 

Escolas/Agrup. Escolares 3 

E.Profissionais/ C.Formação 0 

IPSS/ONG 40 

S. Social /Redes Sociais 13 

C. Municipais / J. Freguesia 5 

Outras Entidades (especifique) 12 

TOTAL 145 
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Reuniões de Manutenção/Alargamento da Rede de Respostas  

 

A dinâmica que se imprimiu na articulação com os stakeholders resultou no aumento 

do número de reuniões, para a definição de circuitos e procedimentos, de 

mecanismos de cooperação interinstitucional, de ganhos em eficiência e eficácia na 

manutenção e a consolidação das intervenções. As CDT reportaram 260 reuniões de 

articulação, agrupadas por parceiros no quadro abaixo.  

 

Reuniões de Articulação com os Stakeholders 

Naturalmente as forças de segurança 

(GNR/PSP), como parceiros privilegiados na 

intervenção em Dissuasão, aparecem 

destacadas. O cumprimento e superação das 

metas estabelecidas no Plano Estratégico do 

SICAD e Plano de Atividades, nomeadamente 

no aumento do número de indiciados não 

toxicodependentes, implicou um trabalho 

intenso de articulação e convergência de 

objetivos.  

Também os CRI/ET sobressaem enquanto 

entidades de primeira linha na articulação 

com as CDT, ao nível do cumprimento da Lei 

30/2000 de 29 de novembro, do 

encaminhamentos dos indiciados e respetivo 

feedback, da criação de respostas de 

acompanhamento no âmbito da prevenção 

indicada, de ações de 

formação/sensibilização relativas à Lei 30/2000 

em meio escolar e recreativo e ainda, ao nível da descentralização das audições 

através da utilização das instalações das ARS e Camaras Municipais.  

  

Entidades 
N.º de 

Reuniões 

Autoridades Policiais GNR 39 

Autoridades Policiais PSP 40 

MP 5 

SEF 0 

CRI/ET (ARS) 35 

ACES/ARS 12 

E. Prisionais 4 

Santa Casa Misericórdia 2 

CPCJ 31 

Ensino Superior 17 

Ensino Primário/ Secundário 4 

IPSS/ONG 28 

Escolas Profissionais/C Formação 6 

Câmaras Municipais  9 

Segurança Social 1 

Redes Sociais 11 

Plataformas Supraconcelhias 6 

Outras Respostas 10 

TOTAL 260 Fonte: CDT 
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Qualidade dos Serviços Prestados  

 

A aposta na qualidade das intervenções 

traduziu-se em 2014, na participação em 

ações de formação para a capacitação dos 

profissionais, melhorando o conhecimento e 

aspetos e procedimentos técnicos. No 

cômputo geral, verificaram-se 86 

participações em ações de formação 

interna que contemplaram áreas de interesse 

e utilidade prática ao desempenho das suas 

funções. Estas ações não incluem a 

participação da formação promovida pelo 

EMPECO, discriminada na parte da 

formação. 

A nível nacional, decorrente da dinâmica de 

articulação com os stakeholders e com o 

objetivo de divulgar e clarificar o trabalho que se desenvolve no âmbito da dissuasão, 

particularmente pelas CDT, para que o trabalho em rede seja potenciado, foram 

dinamizadas 78 ações de sensibilização/formação sobre a Lei 30/2000.  

Materializando as opções estratégicas do SICAD para a Dissuasão, as CDT apostaram 

na dinamização de ações de informação preventiva junto dos indiciados, tendo sido 

realizadas 16 ações de informação específica para indiciados com consumos de 

baixo risco, sobre as consequências e efeitos das substâncias psicoativas.  

As CDT envolveram-se na dinamização de 60 ações de formação a grupos alvo 

específicos, em agrupamentos de escolas, em meio universitário, em meio prisional, 

em resposta a pedidos de IPSS, entre outros.  

Consolidando o papel da dissuasão na sinalização e intervenção precoce, verificou-se 

um incremento das respostas ao nível da intervenção junto de menores e famílias, 

tendo sido intervencionadas 271 situações, algumas delas sinalizadas às CPCJ ou às 

consultas de jovens das equipas de tratamento dos CRI. O apoio e aconselhamento 

dos familiares de menores, presencial ou telefónico, terá contribuído para uma maior 

tomada de consciência dos problemas, o primeiro passo para alguma mudança.  

Na continuidade do que se tem verificado nestes últimos anos, e por ter sido 

considerada uma boa prática, a realização de audições descentralizadas (366) 

Qualidade e Eficiência dos 
Serviços Prestados 

Nº de 
ações 

Capacitação dos Profissionais 
(Formação Interna) 

86 

Ações de Sensibilização/Formação 
sobre a Lei (stakeholdes) 

78 

Ações Informação Preventiva a 
Indiciados 

16 

Ações Informação Preventiva a grupos 
alvo 

60 

Ações Aconselhamento/ Sinalização 
Precoce (nº de crianças sinalizadas 
com referência à entidade/nº de 

famílias intervencionadas) 

271 

Audições Descentralizadas 366 

Orientação de Estágios curriculares 7 

Acolhimento Estágios Observação 19 

TOTAL 902 
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aumentou, com mais CDT a fazê-lo, permitindo um aumento do número de audições 

presenciais e diminuindo a pendência processual.  

De salientar ainda, um maior número de CDT a acolher estagiários, muitos deles ao 

abrigo de protocolos de colaboração interinstitucional. Foram acolhidos nas CDT sete 

estágios curriculares e dezanove estágios de observação, contribuindo desta forma 

para a promoção de formação científica.   

 

Intervenção em dissuasão 

 

Sinalização das Atividades Relacionadas com a Implementação das Linhas de 

Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID) 

 

Em 2014 foram superadas as metas previstas no Plano de Atividades no que se refere à 

implementação do Modelo de Intervenção em Dissuasão preconizado pelas LOID. 

Dezasseis em dezoito CDT incorporaram na globalidade a nova metodologia de 

intervenção proposta em 2013. Apenas duas CDT não se encontravam a implementar 

a totalidade das fases do MID – Modelo de Intervenção em Dissuasão, omitindo 

apenas o procedimento da avaliação da motivação como metodologia proposta por 

Prochaska e DiClemente (1994) no que se reporta à identificação dos estágios de 

mudança.  

Num primeiro exercicio de monitorização da implementação das LOID, por via da 

normalização de instrumentos para o efeito, foi possível aferir os valores para as 

categorias previstas, conforme seguidamente se apresentam.  

Qualidade e Eficiência dos Serviços Prestados 

Avaliação do Indiciado 

Entrevista 3.679 

Avaliação Motivação 

Pré-contemplação 982 

Contemplação 982 

Preparação p/ mudança 813 

Ação 85 

Manutenção 42 

Avaliação Consumo 
Historial Consumo 3679 

ASSIST 1569 

Avaliação do  Risco Identificação do Risco 

Baixo Risco 1220 

Risco Moderado 
Risco Moderado 2010 

Uso Nocivo 164 

Alto Risco 414 

Intervenção 
Motivacional 

Intervenção 
Psicoeducacional 

Ações de sensibilização/prevenção, 

para além das diligências de motivação 
740 

Intervenções Breves na 
CDT 

Encaminhamento para a equipa técnica 

da CDT (≥ 2 sessões) 
1434 

Referenciação Consumos 
SPA 

Encaminhamento 710 

Reencaminhamento 42 
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Continuação Apoio 477 

Referenciação outros 
Níveis 

Encaminhamento 359 

Reencaminhamento 
 

Continuação Apoio 58 

Outra Especifique 
 

 

Importa salientar que, não obstante o reporte desta informação contemplar a 

dinâmica e o desempenho de seis CDT no âmbito do Modelo de Intervenção em 

Dissuasão, dos 3.679 indiciados entrevistados, foram aplicados 1.569 questionários 

ASSIST, tendo as equipas técnicas das CDT dado continuidade à necessidade de 

intervenção identificada (encaminhamento para a própria CDT) no âmbito das 

intervenções breves a 1.434 indivíduos. 
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Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Do ponto de vista do Planeamento, o ano de 2014 constitui-se como um ano de 

consolidação e de maior resiliência dos mecanismos de coordenação e 

monitorização dos instrumentos de gestão, com uma maior capacidade de análise, 

sistematização e avaliação dos produtos e da capacidade de realização do SICAD. 

Assistimos a uma inequívoca mais-valia dos processos associados ao planeamento, 

implementados em 2013. Conseguiram-se ganhos significativos em eficiência ao 

simplificar processos por tradição pesados, que se refletiram na capacidade de 

resposta, no nível de desempenho organizacional no que respeita à demonstração 

atempada de resultados junto, por exemplo, da entidade coordenadora do 

planeamento do Ministério da Saúde e da própria Tutela.  

O rigor no planeamento, na sistemática análise da realidade organizacional, 

antecipando e resolvendo problemas, numa busca incessante do cumprimento e 

superação, está facilitado num quadro de lógica e de coerência entre os vários 

instrumentos orientadores, com mecanismos e circuitos estabelecidos e aceites, 

facilitadores da recolha, sistematização e análise dos desempenhos das Unidades 

Orgânicas do SICAD.  

A área da formação confrontou-se com algumas dificuldades. Desde logo a fraca 

adesão das ARS à articulação com o SICAD no âmbito dos diagnósticos de formação 

e do respetivo planeamento da formação ao nível dos CAD. Esta situação forçou um 

reposicionamento do SICAD nesta matéria e à redefinição de objetivos e estratégias. É 

um caminho que começámos a percorrer e que em 2015 pretendemos dar 

continuidade.  

Neste cenário, a dinâmica formativa que foi possível desenvolver, traduziu-se numa 

oferta formativa consistente e procurada pelos profissionais externos ao SICAD, de 

entidades públicas e privadas, tendo inclusive gerado receitas.  

Relativamente à dissuasão realça-se a progressiva capacitação dos serviços para o 

desenvolvimento de uma intervenção sustentada e integrada, focalizada nas 

necessidades do indiciado. A adesão das CDT à implementação das LOID superou as 

metas definidas, sendo o grau de implementação bastante significativo. Temos neste 

momento em funcionamento um serviço a nível nacional de contacto direto com os 

cidadãos, que permite desenvolver intervenções junto de indivíduos encaminhados 

pelas forças de segurança ou tribunais, no âmbito de um episódio de consumo de 

substâncias psicoativas, os quais de outro modo não estabeleceriam contacto com 

um serviço especializado em CAD. Esta rede de serviços, capacitada para acionar 

mecanismos de intervenção rigorosos, sustentados do ponto de vista teórico, 

validados pelo SICAD e harmonizados a nível nacional, desenvolve a ação na 
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sequência e com base em diagnósticos de consumo, cumprindo os protocolos de 

atuação normalizados nas LOID, onde se contempla o recurso a instrumentos de 

rastreio como o ASSIST, as abordagens motivacionais e as intervenções breves.   

Ao reforçar a componente de intervenção das CDT, apostou-se, em articulação com 

as forças de segurança, na identificação de consumidores de baixo risco e risco 

moderado, dificilmente abordáveis por outra via que não por intermédio da 

descriminalização. O aumento do número de indiciados não toxicodependentes a 

que assistimos em 2014, que superou as metas definidas nos instrumentos de 

planeamento do SICAD, concretizou-se por via de uma intervenção concertada com 

as forças de segurança.  

A dinâmica desenvolvida pelas CDT ao nível local, de que a celebração de 145 

protocolos/parcerias de articulação são exemplificativas, ter-se-á refletido também na 

melhoria da resposta às necessidades do indiciado.  

Para 2015 a aposta deverá centra-se na manutenção e reforço da capacidade de 

intervenção das CDT.  

A criação de condições para a prestação de um serviço melhor, necessário, útil e 

eficiente, é a nossa aposta, com uma exigência e uma responsabilidade crescente.   

 

 

 

 

 

29%

60%

11%

EMPECO - Taxa de execução das metas 
definidas (n=35) 

Superadas

Atingidas

Não atingidas
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) 
 

OE 2.Potenciar a cooperação e convergência dos Stakeholders  

OE4a.Promover a qualidade e a eficácia das intervenções 
OE 4b. Promover a eficiência das intervenções 

OE 6.Promover a harmonização das intervenções  

OE 11.Estabelecer circuitos e procedimentos de articulação e comunicação  

OE 13. Promover o planeamento, monitorização e avaliação das medidas e intervenções 

OE 16. Alinhar colaboradores para a visão do SICAD 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
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re
s 
P
ré
vi
o
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(Q
A
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M
e
ta
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4 
(O

) 

To
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râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
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r 
C
rít
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o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE11 
OE13 
OE16 

OOp19. 
Coordenar e 
monitorizar a 
implementação 
do Plano 
Estratégico 
2013-2015 

I19.1.4. Aplicação dos 
instrumentos de recolha de 
informação relativos à 
monitorização da 
execução do Plano 
Estratégico 2013-2015 (nº 
de vezes no ano) 

Realização 
3 

(2013) 
3 1 5 2 100% Atingiu 

Dois momentos de recolha e 
tratamento da informação 
das 
UO: Maio e Agosto. 

- - 

I19.1.5. Atualização dos 
dados de monitorização 
da execução do Plano 
Estratégico 2013-2015, 
disponíveis na Intranet (n.º 
de vezes no ano) 

Realização 
2 

(2013) 
3 1 5 2 100% Atingiu 

Disponibilização dos dados 
na Intranet. 

- - 

I19.1.6. Elaboração do 
Relatório de Monitorização 
2013, referente ao primeiro 
ano de implementação do 
Plano Estratégico 2013-
2015 (em meses) 

Resultado - 5 1 3 5 100% Atingiu 
Informação n.º 
10/2014/EMPECO de 27 de 
Maio 

- - 

I19.1.7. Divulgação do 
Relatório junto de todos os 
stakeholders (em meses) 

Realização - 6 1 4 6 100% Atingiu 
E-mail interno de 2 de Junho 
2014; 

- - 

I19.2.1. Elaboração dos 
relatórios semestral e anual 
da monitorização do 
QUAR 

Realização 
2 

(2013) 
2 0 2 2 100% Atingiu 

Relatório anual QUAR 2013 - 
enviado por mensagem 
eletrónica à DGS a 15 de 
Abril e disponível no RA 2013; 
Relatório semestral QUAR 
2014 - enviado por 
mensagem eletrónica à DGS 
a 15 de julho 

- - 

I19.2.2. Elaboração do 
Relatório de Atividades 
2013 (em meses) 

Resultado 
4 

(2013) 
4 1 2 4 100% Atingiu 

Mensagem eletrónica 
enviada à DGS a 15 de abril 

- - 

I19.2.3. Elaboração do 
Plano de Atividades 2015 
(em meses) 

Resultado 
12 

(2013) 
11 1 9 N.A. N.A. N.A. - * - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 
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a
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(Q
A
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(O

) 

To
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n
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 (
Q
A
) 

V
a
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r 
C
rít
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o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE11 
OE13 
OE16 

OOp19. 
Coordenar e 
monitorizar a 
implementação 
do Plano 
Estratégico 
2013-2015 
(continuação) 

I19.2.4 Aplicação dos 
instrumentos de recolha 
de informação relativos à 
monitorização da 
execução do Plano de 
Atividades 2014 (nº de 
vezes no ano) 

Realização 
8 

(2013) 
8 1 10 7 100% Atingiu 

Dados recolhidos e tratados 
de janeiro a outubro. 

- - 

I19.2.5. Atualização dos 
dados de monitorização 
da execução do Plano 
de Atividades 2014, 
disponíveis na Intranet (n.º 
de vezes no ano) 

Realização 
3 

(2013) 
8 1 10 7 100% Atingiu 

Disponibilização dos dados 
na Intranet. 

- - 

I19.3.2. Avaliação dos 
circuitos de 
procedimentos e fluxos 
de informação definidos 
(n.º de documentos) 

Resultado - 1 0 1 0 0% Não Atingiu - a) - 

I19.3.3. Avaliação do grau 
de satisfação dos 
profissionais relativamente 
ao desenvolvimento das 
atribuições do SICAD (n.º 
de avaliações 
desenvolvidas) 

Resultado 
1 

(2013) 
1 0 1 1 100% Atingiu 

Neste âmbito foram 
promovidas duas reuniões 
pela Direção, envolvendo 
profissionais do SICAD nos 
dias 28 e 29 de Maio. 

- - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE4a) 
e b) 
OE11 

OOp20. 
Desenvolver 
competências 
nos 
profissionais 
intervenientes 
na área dos 
CAD 

I20.1.3. Diagnóstico 
das necessidades de 
formação no âmbito 
da rede de 
referenciação 

Realização 
11 

(2013) 
11 0 10 11 100% Atingiu 

Ofício n.º 149/2014/EMPECO, de 
24/11/2014, "Envio de Relatório 
Diagnóstico de Necessidades de 
Formação - ARS Norte" 

- - 

I20.2.2 Emissão de 
pareceres técnico-
pedagógicos sobre 
pareceres solicitados 
em matéria de CAD 

Realização 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 

Parecer 001/2014, de 24/07/2014, 
Candidatura n.º 096070/2013/836-
POPH, ARS Algarve; 
Parecer 002/2014, de 01/08/2014, 
Candidatura n.º 096070/2013/836-
POPH, ARS Algarve; 
Parecer 003/2014, de 23/09/2014, 
Candidatura n.º 096011/2013/36-
POPH, ARS Norte; 
Parecer 004/2014, de 06/11/2014, 
Formação CDT de Faro; 
Parecer 005/2014, de 06/11/2014, 
Tabela de emolumentos - Conceitos 
de Formação 

- - 

I20.2.3. Aumento da 
oferta formativa (nº de 
cursos) 
(QUAR) 

Resultado 
3 

(2013) 
6 2 9 8 100% Atingiu 

"Prevenir e intervir nos CAD em 
contexto laboral" (Inf. 
03/2014/EMPECO, de 19/03/2014); 
"Formação em PLA" (Inf. 
08/2014/EMPECO, de 22/05/2014); 
"Sensibilização em PLA" (Inf. 
08/2014/EMPECO, de 22/05/2014); 
"Novas Substâncias Psicoativas - 
conceitos, enquadramento legal, 
intervenção" (Inf. 14/2014/EMPECO, 
de 13/08/2014); 
"Intervenção e Mediação Social" (Inf. 
15/2014/EMPECO, de 13/08/2014); 
"Formação em Dependências sem 
Substâncias - Jogo" (Inf. 
18/2014/EMPECO, de 23/09/2014, e 
Inf. 24/2014/EMPECO, de 
13/11/2014); 
"ASSIST e Intervenções Breves - 
Supervisão" (Inf. 19/2014/EMPECO, 
de 02/10/2014); 
"Descriminalização. Modelo de 
Intrev. em Dissuasão, Interv. Breves, 
Entrev. Motivacional" (Inf. 
26/2014/EMPECO, de 17/12/2014); 

- - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 

OE 
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Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE4a) 
e b) 
OE11 

OOp20. 
Desenvolver 
competências 
nos 
profissionais 
intervenientes 
na área dos 
CAD 
(continuação) 

I20.2.4. Dinamização 
de ações de 
formação para os 
stakeholders externos 
(nº) 

Impacto - 9 2 12 7 100% Atingiu 

Ação de Formação em CAD para 
Técnicos das 5 ARS a abordagem 
em CAD para o Dia da Defesa 
Nacional - Norte e Centro (2 dias) 
janeiro 2014; LVT (1 dia) - janeiro 
2014; Alentejo (1 dia) - maio 2014; 
"Dia da Defesa Nacional", de 17 a 18 
de junho de 2014 (ver DTP); 
"Descriminalização e Dependências 
- A Intervenção das Comissões para 
a Dissuasão da Toxicodependência", 
a 5 de junho de 2014 (ver DTP); 
"Formação em Dependências sem 
Substâncias - Jogo", de 12/11/2014 a 
04/02/2015 (Inf. 18/2014/EMPECO, de 
23/09/2014) (ver DTP); 
Curso de Operadores de Prevenção 
de Alcoolismo e 
Toxicodependências (COPADT) do 
Ministério da Defesa Nacional - 
novembro 2014; 
"Formação em Dependências sem 
Substâncias - Jogo", de 05/12/2014 a 
27/02/2015 ( Inf. 24/2014/EMPECO, 
de 13/11/2014) (ver DTP). 

- - 

I20.2.5. Ponto de 
situação do processo 
de acreditação (nº de 
doc) 

Resultado - 2 0 3 1 50% Não Atingiu 
Pedido de esclarecimento e 
resposta quanto à Acreditação do 
SICAD (E-mail de 26-3-2004).  

b) - 

I20.2.6. Relatório de 
avaliação de 
processo do projeto 
formativo "Eu e os 
Outros" (n.º de 
documentos) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

"Eu e os Outros - Centro e Norte" (Inf. 
20/2014/EMPECO, de 24/10/2014 e 
Inf. 22/2014/EMPECO, de 07/11/2014) 
(ver DTP). 

- - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE4a) 
e b) 
OE11 

OOp20. 
Desenvolver 
competências 
nos 
profissionais 
intervenientes 
na área dos 
CAD 
(continuação) 

I20.3.2.Planificação e 
realização de sessões 
formativas dirigidas a 
profissionais de saúde 
e segurança do 
trabalho e a outros 
agentes do meio 
laboral relativamente 
aos CAD 

Realização 
1 

(2013) 
5 1 7 14 135% 

Superou 
[1] 

21 de fevereiro, 2 formações (manhã 
e tarde) na Schaeffler Iberia (Leiria); 
11 de março, formação na ACT 
(Lisboa); 20 de março, formação na 
ACT;  2 de abril, formação na ACT 
(Porto); 3 de abril, formação na ACT 
(Porto); 22 de abril, formação no 
AQUALVOR (Algarve); 5, 8 e 9 de 
maio, formação sobre a temática 
“Cessação Tabágica: Apoio 
Intensivo à Pessoa com Doença 
Psiquiátrica e Multidependência” na 
ARS Algarve; 4 de junho, formação 
sobre a temática "Cessação 
Tabágica: Apoio Intensivo à Pessoa 
com Doença Psiquiátrica e 
Multidependência" (promovida pela 
DGS - mail de AR a 03/07/2014); 6 de 
junho, formação na EDP (Sines) (inf. 
facultada pelo DPI - mail de 
14/07/2014); 23 de junho, formação 
na ARS Centro (inf. facultada pelo 
DPI - mail de 14/07/2014); 16 de 
setembro, sessão de formação IEFP; 
22 de setembro, Formação em 
Lisboa "Cessação Tabágica: Apoio 
Intensivo à Pessoa com Doença 
psiquiátrica e Multidependência". 

- - 

I20.3.3. Consultoria 
para ações de 
formação no âmbito 
dos CAD organizadas 
por entidades 
empregadoras (N.º 
pedidos 
respondidos/N.º total 
de pedidos) 

Realização 
100% 
(2013) 

90% 5% 100% 100% 100% Atingiu 
7 de novembro - Halla Visteon 
Portugal, S.A. 

- - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 

OE 
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Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE4a) 
e b) 
OE11 

OOp20. 
Desenvolver 
competências 
nos profissionais 
intervenientes 
na área dos 
CAD 
(continuação) 

I20.3.4. Validação de 
ações de formação no 
âmbito dos CAD 
organizadas por 
entidades empregadoras 
(N.º pedidos 
respondidos/N.º total de 
pedidos) 

Resultado 
100% 
(2013) 

90% 5% 100% 100% 100% Atingiu 

Elaboração do Programa de 
Formação em contexto laboral no 
âmbito do CAD e especificamente 
Formação sobre Tabaco (entre abril 
e maio) 

- - 

I20.3.5. Ações de 
formação sobre CAD 
dirigidas a profissionais 
de instituições tutelares 
de menores numa 
perspetiva de prevenção 
seletiva/indicada (n.º) 

Resultado 
2 

(2013) 
2 1 4 0 0% Não Atingiu - c)   

I20.3.6. Formação de 
profissionais de entidades 
parceiras no âmbito do 
Programa Eu e os Outros 
(nº ações) 

Realização - 5 3 9 10 131% 
Superou 

[2] 

"Eu e os Outros - C.M. de Odivelas", 
de 10 de janeiro a 06 de junho de 
2014 (ver DTP); 
"Eu e os Outros - IPDJ Sul", de 26 a 28 
de junho de 2014 (ver DTP); 
"Eu e os Outros - Reciclagem Sul", de 
09 a 10 de julho de 2014 (ver DTP). 
"Eu e os Outros - Reciclagem Norte", 
de 14 a 15 de julho de 2014 (ver DTP); 
"EU e os Outros - IPDJ Norte", de 16 a 
17 de julho de 2014 (ver DTP); 
"Eu e os Outros - ARS Lisboa", de 24 a 
26 de setembro e 26 de novembro 
de 2014 (ver DTP); 
"Eu e os Outros - ARS Centro", de 13 a 
15 de outubro de 2014 (ver DTP); 
"Eu e os Outros - ARS Norte", de 29 a 
31 de outubro de 2014 (ver DTP); 
"Eu e os Outros - ARS Alentejo", de 27 
de outubro a 05 de novembro de 
2014 (ver DTP); 
"Eu e os Outros - C.M. de Odivelas", 
de 19 de dezembro de 2014 a 10 de 
janeiro de 2015 (ver DTP). 

- - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE4a) 
e b) 
OE11 

OOp20. 
Desenvolver 
competências 
nos profissionais 
intervenientes 
na área dos 
CAD 
(continuação) 

I20.4.2 Número de 
estágios acolhidos sobre 
o número de estágios 
solicitados 

Impacto 
100% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 

Proposta de Estágio 002.01/2014, de 
28/01/2014; 
Proposta de Estágio 003.01/2014, de 
18/03/2014; 
Proposta de Estágio 004.01/2014, de 
19/03/2014; 
Proposta de Estágio 006.01/2014, de 
17/06/2014; 
Estágio da Prof.ª Dr.ª Marilucia Pereira 
Lago (Aceitação e acolhimento (a 
25 de julho) por parte da direção. 
Avaliação 

- - 

OE2 
OE4a) 
e b) 
OE6 
OE11 

OOp21. 
Coordenar e 
apoiar o 
funcionamento 
das CDT 

I121.1.2. Disseminação 
de Procedimentos 
Jurídico-administrativos a 
implementar nas CDT 
(em meses) 

Resultado - 4 1 2 5 100% Atingiu 

Disseminção do 
documento/proposta a todas as CDT 
e solicitação de contributos (e-mail 
enviado a 12/03/2014) 

- - 

I121.1.3. Implementação 
de reformulações nos 
Procedimentos  Jurídico-
administrativos das CDT 
(nº de CDT) 

Resultado - 15 2 18 18 125% 
Superou 

[3] 

Orientação 
nº4/2014/EMPECO/DISSUASÃO - 
Harmonização dos Procedimentos 
Jurídicos nas Comissões para a 
Dissuasão da Toxicodependência 
(30/05/2014) 
E-mail enviado a 6 de junho de 2014 

- - 

I121.2.1. Implementar o 
modelo da dissuasão, 
com orientação técnica 
produzida, nas CDT (nº 
de CDT) 
QUAR 

Resultado 4 8 1 10 16 135% 
Superou 

[4] 
Relatórios de Atividades das 18 CDT;  -  - 

I121.2.3. Monitorização e 
avaliação da 
implementação das LOID 
(nº de relatórios 
disseminados) 

Realização - 1 0 2 1 100% Atingiu 
Relatório de Monitorização da 
Atividade Processual das CDT - 1º 
Semestre 2014  

- - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
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o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação dos 

Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2 
OE4a) 
e b) 
OE6 
OE11 

OOp21. 
Coordenar e 
apoiar o 
funcionamento 
das CDT 
(continuação) 

I121.3.2. Grau de 
implementação das 
orientações e 
procedimentos 
disseminados junto 
das CDT (%) 

Impacto 
75% 
(2013) 

80% 10% 90% 100% 135% 
Superou 

[5] 

Monitorização da Atividade 
Processual das CDT - 1º 
Semestre 2014; Relatório de 
Atividades 2014; envio de 
relatórios informativos à 
EMPECO (coimas; eliminação 
e extinção de processoa; 
menores, etc) 

- - 

I121.3.3. Resposta 
aos pedidos de 
apoio e clarificação 
por parte das CDT 
(%) 

Resultado 
80% 
(2013) 

100% 0% 100% 100% 125% 
Superou 

[6] 

Resposta a todos os pedidos 
telefónicos, bem como aos 
recebidos via mensagens 
eletrónicas. 

- - 

I121.3.4. 
Manutenção do 
Sistema de 
Monitorização 
Semestral do 
funcionamento e 
atividade das CDT 
(relatórios de 
monitorização 
divulgados) 

Realização 
1 

(2013) 
2 1 4 2 100% Atingiu 

Relatório de Monitorização 
da Atividade Processual das 
CDT - 1º Semestre 2014  

- - 

I121.4.1. 
Monitorização 
Semestral de um 
conjunto de 
indicadores chave 
do SIGP (relatórios 
disseminados) 

Realização - 2 1 4 0 0% Não atingiu - d) - 

I121.4.2. Apoiar a 
utilização da nova 
base de dados (nº 
de reuniões 
realizadas com este 
propósito) 

Realização - 5 2 10 21 135% 
Superou 

[7] 
Realização de 21 reuniões  - - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação dos 

Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE2 
OE4a) 
e b) 
OE6 
OE11 

OOp21. 
Coordenar e 
apoiar o 
funcionamento 
das CDT 
(continuação) 

I21.4.3. Eliminar os 
processos de 
contraordenação, 
ao abrigo da Lei; 
(processos 
eliminados/processos 
em condições de 
serem eliminados) 

Resultado 
100% 
(2013) 

100% 0 100% 100% 100% Atingiu 

Resposta às solicitações 
efetuadas via telefone, bem 
como das recebidas via 
mensagens eletrónicas, 
através de listagens mensais. 

- - 

I21.5.1. 
Estabelecimento de 
protocolos e acordos 
que contribuam 
para a agilização e 
melhoria da 
qualidade das 
intervenções em 
matéria de 
Dissuasão; (nº de 
protocolos ou 
acordos celebrados) 

Impacto 
3 

(2013) 
5 1 7 145 135% 

Superou 
[8] 

18 Relatórios de Atividades 
das CDT;  

- - 

I21.5.2. Indiciados 
não 
toxicodependentes 
(nº processos) 

Resultado 
5785 
(2013) 

4500 500 5001 5417 135% 
Superou 

[9] 
Relatórios de Atividades das 
18 CDT;  

- - 

I21.5.3. Indiciados 
não 
toxicodependentes  
encaminhados para 
respostas no âmbito 
da implementação 
do Modelo (%) 

Resultado 
38,5% 
(2013) 

35% 5% 45% 62% 135% 
Superou 
[10] 

Relatórios de Atividades das 
18 CDT;  

- - 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 

Notas: 

NA - Não se aplica. 

*Devido a alterações da tutela quanto aos instrumentos estratégicos e de gestão dos organismos, este indicador passou a não ser aplicável. 

a) As ARS não se manifestaram quanto à proposta de circuitos de procedimentos e fluxos de informação apresentada pelo SICAD. 

b) Pedido de esclarecimento e resposta quanto à Acreditação do SICAD (E-mail de 26-3-2004). Sem informação até outubro de 2014. 

c) Atividade não realizada por motivos não imputáveis ao SICAD. Apesar do diagnóstico e acordo de realização de ações de formação no âmbito do projeto SPA com a Casa Pia de Lisboa, não foi 
possível pela entidade operacionalizar a formação para os seus técnicos envolvidos no projeto SPA em curso. 

d) Impossibilidade de conclusão atempada do SGIP. 

 

[1] O  número de  formações  estruturadas   com relevância  acabou  por ser  maior  do  que inicialmente  estimado, devido ao  aumento dos pedidos por parte das  entidades solicitantes, no âmbito das suas 
decisões estratégicas. 

[2] A meta traçada para 2014 envolvia a concretização de ações de formação centralizadas para a intervenção no concelho de Odivelas, para o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e para as 
Administrações Regionais de Saúde, assumindo-se que a formação inicial de formadores requeria o seu desdobramento para a zona Norte (envolvendo a ARS Norte e a do Centro) e zona Sul (cobrindo a ARS LVT, a 
do Alentejo e do Algarve). Face à dificuldade de deslocação dos profissionais para essa formação as duas sessões foram desdobradas em quatro, uma por cada região, com o Algarve a concretizar a sua formação 
já só em 2015. Por seu lado a formação de reciclagem, originalmente planeada para Lisboa, foi desdobrada em duas formações, uma no Porto e outra em Lisboa, de modo a evitar a sobrecarga de formandos e 

garantir um menor número de deslocações a suportar pela saúde. Finalmente a formação prevista para o IPDJ teve igualmente de ser desdobrada pelas mesmas razões anteriormente evocadas, tendo ocorrido uma 
formação no Porto para os profissionais e monitores de campos de férias dessa região, tendo a segunda tido lugar em Lisboa dando resposta a profissionais da zona centro, lisboa e sul. Todos estes desdobramentos 
resultaram no ultrapassar da meta traçada e consequentemente a superação da mesma. 

[3] Contributos das 18 CDT. 

[4] 16  em 18 CDT incorporaram estas metodologias na prática diária das suas funções, superando amplamente as metas definidas. 

[5] Verificou-se que todas as estruturas cumpriram com as orientações disseminadas, tendo algumas delas reajustado inclusive o seu modo de funcionamento por forma a contribuir para a equidade 
nacional das intervenções. 

[6] Melhoria progressiva de procedimentos de comunicação e feedback na articulação com as CDT, bem como a atualização do RC, via listagens anuais, para gradual atualização e confirmação de 
dados, a nível nacional. 

[7] A impossibilidade da conclusão atempada do SGIP implicou a realização de um maior número de reuniões do que o previsto. 

[8] O alargamento da rede de respostas locais,  traduziu-se num aumento exponencial de parcerias.  
Celebraram-se mais 100 novos protocolos/acordos em relação ao ano passado (45), abrangendo estruturas de diferentes ministérios. 

[9] Superando largamente as expetativas, o número de indiciados não toxicodependentes sofreu um aumento em cerca de 20% em relação às metas definidas. A origem deste aumento deve-se ao 
empenho das CDT em estabelecer e melhorar as articulações com as forças de segurança. 

[10] O encaminhamento dos indiciados não toxicodependentes atingiu uma superação  de 27% em relação à meta definida. O aumento da qualidade nas articulações com os CRI/ARS e a aposta na 
metodologia de suporte à intervenção (LOID) estão na origem destes valores.   
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4.6. Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação 

(EMSI) 

 

4.6.1. Atribuições da EMSI 

À Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação, cabe o exercício das 

competências definidas no Despacho n. 328/2014 de 8 de janeiro, designadamente: 

 

a) O desenvolvimento das ações necessárias à implementação do Sistema de 

Gestão de Informação Processual (SGIP);  

b)  A identificação e definição das necessidades de manutenção corretiva e 

evolutiva do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM), do Sistema Integrado 

de Programas de Apoio Financeiro em Saúde (SIPAFS) e do Sistema de Gestão 

de Informação Processual (SGIP); 

c) A gestão e funcionamento do serviço de Helpdesk;  

d) A elaboração e disponibilização de relatórios semestrais ou anuais de acordo 

com as necessidades do Serviço;  

e) A gestão e a manutenção do parque informático e do Data -Center afeto à 

atividade do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (SICAD); 

f) A colaboração na elaboração dos planos e relatórios de atividades, coligindo 

e sistematizando os elementos relativos à respetiva atividade;  

g) O exercício das demais ações que lhe sejam atribuídas 

 

4.6.2. Análise qualitativa e quantitativa das atividades 

desenvolvidas 

 

Objetivo Operacional 18. Planear e gerir os recursos informáticos 

 

Neste objetivo destacam-se as ações desenvolvidas enquadradas no respetivo 

indicador associado: 

Administrar e manter os sistemas de informação de utilização interna, as aplicações 

documentais, recursos humanos, financeira e outras 

Destacam-se como tarefas de maior impacto a atualização dos 5 servidores de 

correio eletrónico com o software Microsoft Exchange 2010 SP1 Update Rollup 8 para 

Microsoft Exchange SP3 Update Rollup 8-v2, o software de Gestão de Bibliotecas 
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DocBase 2 para DocBase 3 e a substituição dos diversos Softwares de antivírus e 

receção/envio de mensagens da Trend Micro para Symantec Protection Suite 

Enterprise Edition – solução integrada de prevenção, monitorização e remoção de 

vírus (para Pc, Servidores e Portáteis) bem como de prevenção, monitorização do 

correio eletrónico (relay de mail). 

 

Implementação de um serviço de extração e disponibilização de dados do Sistema de 

Informação Multidisciplinar 

Sendo um projeto partilhado com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

(SPMS), durante o ano de 2014 não se conseguiu implementar o mesmo, apenas no 

fim do ano acordou-se qual o software a utilizar. 

 

Extração de dados do Sistema Informação Multidisciplinar (Equipa do SIM, Relatório 

Nacional, OEDT, ONU) 

Ao longo ano foram disponibilizados informações do SIM para os seguintes pontos: 

• dados mensais para as Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências (DICAD) das 5 Administrações Regionais de Saúde (ARS); 

• relatórios Anuais sobre a Situação do País nas seguintes áreas: 

o Drogas e toxicodependências; 

o álcool; 

• Treatment Demand Indicator TDI para o Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (OEDT), versões 2 e 3; 

• Questionário Anual das Nações Unidas; 

• solicitações pontuais para os DICAD’s, Winston Churchill Memorial Trust 

Fellowship, entre outros. 

 

Manutenção evolutiva do parque informático  

Para além da substituição das 10 máquinas adquiridas em 2014, também foram feitas 

intervenções nos demais Pc do SICAD e CDT uniformizando assim o parque 

informático. Com esta medida conseguiu-se uma homogeneização de hardware 

(modelos, versões e características), de Sistemas Operativos (Windows 7 Prof.) e 

versões de Microsoft Office (Microsoft Office 2007). 

Com esta uniformização do software pretende-se também monitorizar, com recurso à 

aplicação Track-It o software existente na Direção-Geral e validar as necessidades de 

licenciamento. 
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Tipo de acção N.º PC 

Upgrade Sistema 
Operativo 

42 

Upgrade Microsoft Office 5 

Máquinas Substituídas 10 

 

Implementação do Sistema de Gestão Processual para as Comissões para a Dissuasão 

da Toxicodependência  

Devido a falta de Recursos Humanos da empresa adjudicada para o desenvolvimento 

do projeto, este não foi concluído. 

 

Análise de soluções Open Source para substituição dos softwares Proprietários 

existentes no Serviço 

Todas as propostas de renovação e ou aquisição de software cuja análise em 2013 

não tinha sido feita para aferir a existência de soluções alternativas Open Source 

foram realizadas. 

Verificou-se, nas soluções analisadas que, ou porque o desenvolvimento á medida se 

tornaria mais dispendioso do que a renovação de software proprietário (Dameware), 

ou porque a implementação do mesmo significaria a paragem de projetos 

internacionais já implementados e de continuidade envolvendo um esforço financeiro 

na aquisição de conhecimentos e passagem de informação já tratada e divulgada 

(SPSS) as soluções Open Source não eram viáveis. 

 

Atividades não previstas 

• Implementação de automatismos e alertas para a gestão de renovação de 

licenciamento, controlo de custos e identificação de fornecedores com o 

intuito de reduzir os custos associados ao Software com recurso ao Track-It 

aplicação de gestão de pedidos na área das Tecnologias de Informação, 

controlo de inventário de hardware, software e compras. 

• Implementação de um serviço de alarmística sem recurso a uma infraestrutura 

dedicada uma vez que é disponibilizado através da nuvem “Cloud Servives”. 

O Lighthouse, lê parâmetros definidos pela EMSI de hardware e software de 

forma a tornar mais proactiva a intervenção para a prevenção de problemas e 

diminuir o downtime das aplicações e serviços existentes no SICAD. 

42
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• Em conjunto com a DGR elaborou-se um questionário de identificação das 

necessitadas formativas no âmbito das tecnologias de informação. Este 

documento serviu de base para as ações de formação organizadas e 

realizadas. Das formações previstas não se realizaram 2 por número insuficiente 

de inscrições (mínimo 12) 

 

Ações de formação realizadas 
N.º de 

participantes 

Microsoft Office 2007  - Power 
Point (12 horas) 

18 

Microsoft Office 2007 - Excel (15 
horas) 

30 

Microsoft Office 2007 - Outlook 
(12 horas) 

15 

 

 

 

• Análise de uma nova estratégia na área dos sistemas com recurso à 

virtualização, permitindo a escalabilidade e redundância das aplicações e/ou 

serviços a disponibilizar associado a uma redução de custos ao nível de 

hardware. 

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Verificam-se algumas áreas dentro da atividade dos Sistemas, Comunicações e 

Tecnologias de Informação que importa realçar como sendo deficitárias no SICAD: 

• Não existe um plano de Disaster Recovery do SIM; 

• Não existe redundância no sistema de Voz (Voip) área de alguma relevância já 

que o SICAD dá suporte às Unidades que compunham as Ex-Delegações 

Regionais do IDT 

• Não existe um plano de Disaster Recovery de Backups, bem como um segundo 

nível de salvaguarda de informação. 

A EMSI empenha-se na melhoria contínua das condições de funcionamento dos vários 

sistemas, da renovação do parque informático (Servidores, Computadores Portáteis 

entre outros equipamentos); 

Investe na formação interna na área das tecnologias de informação e na formação 

especializada dos técnicos afetos a Equipa. 

28%

48%

24%

Formação Interna TI

Microsoft Office 2007  - Power Point (12 horas)

Microsoft Office 2007 - Excel (15 horas)

Microsoft Office 2007 - Outlook (12 horas)
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A melhorar realça-se o realinhamento dos processos internos de atualização da 

aplicação de Gestão de pedidos (

pedidos, i. e.: 

• Na solicitação aos Utilizador

• Do respeito pelos Técnicos dos prazos de execução dessas solicitações;

• No registo das demais intervenções que sejam executadas telefonicamente ou 

remotamente. 

 

 

33%

EMSI 

Relatór io de At iv idades 2014 

 de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e na

se o realinhamento dos processos internos de atualização da 

aplicação de Gestão de pedidos (Track-It) no que se refere à gestão desses mesmos 

solicitação aos Utilizadores para realizarem os pedidos por e

respeito pelos Técnicos dos prazos de execução dessas solicitações;

registo das demais intervenções que sejam executadas telefonicamente ou 

67%

EMSI - Taxa de execução das metas 
definidas (n=6) 

Superadas

Não atingidas

nas Dependências 

se o realinhamento dos processos internos de atualização da 

) no que se refere à gestão desses mesmos 

es para realizarem os pedidos por e-mail; 

respeito pelos Técnicos dos prazos de execução dessas solicitações; 

registo das demais intervenções que sejam executadas telefonicamente ou 

 

Não atingidas
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Equipa Multidisciplinar de para os Sistemas de Informação 

 
OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2014 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
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r 
C
rít
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o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificaçã

o dos 
Desvios 

Eventuais 
dependências 

(QA) 

OE 8  
OE 
14 

OOp18. 
Planear e gerir 
os recursos 
informáticos 

I18.1. Administrar e manter 
os sistemas de informação 
de utilização interna, as 
aplicações documentais, 
recursos humanos, 
financeira e outras, com um 
downtime inferior a 48 horas 
(horas) 

Realização 
48 

(2013) 
48 17 25 9 135% 

Superou 
[1] 

Relatórios ONI que 
identificam os tempos de 
indisponibilidade das 
comunicações. 
Mensagens de notificação 
enviadas aos Utilizadores, 
informando-os das 
intervenções e tempos de 
indisponibilidade dos serviços 
e/ou aplicações 

- - 

I18.2. Implementação de um 
serviço de extração e 
disponibilização de dados 
do Sistema de Informação 
Multidisciplinar (n.º) 

Realização 
1 

(2013) 
1 0 1 0 0% Não atingiu - a) SPMS 

I18.2.1. Extração de dados 
do Sistema Informação 
Multidisciplinar (Equipa do 
SIM, Relatório Nacional, 
OEDT, ONU ) 

Realização - 1 0 1 3 135% 
Superou 

[2] 

Extração de dados para: 
Relatório Nacional (Álcool e 
SPA), Extração de dados 
para equipa SIM; extração 
de dados para TDI 
(informação em Excel) 

- - 

I18.3. Manutenção evolutiva 
do parque informático (Nº 
Computadores substituídos) 

Realização 
8 

(2013) 
7 2 10 10 125% 

Superou 
[3] 

Aplicação TrackIT - - 

I18.4. Implementação do 
Sistema de Gestão 
Processual para as 
Comissões para a Dissuasão 
da Toxicodependência (nª 
meses) 

Realização 
1 

(2013) 
4 1 2 0 0% Não atingiu - b) - 

I18.6. Análise de soluções 
Open Source para 
substituição dos softwares 
Proprietários existentes no 
Serviço (Relatório) 

Realização - 1 0 1 3 135% 
Superou 

[4] 

Informação nº 02/2014/EMSI 
de 22 de Janeiro; 
Informação nº 03/2014/EMSI 
de 28 de Janeiro; 
Informação nº 08/2014/EMSI 
de 06 de Agosto; 

- - 
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Notas: 

a) Sendo um projeto que envolvia a participação dos SPMS, durante o ano de 2014 não se conseguiu implementar o projeto, apenas se conseguiu já no fim do ano acordar que software se iria utilizar para o projeto 

b) Devido a falta de Recursos Humanos da empresa adjudicada para o desenvolvimento do projeto, este não foi concluído. 

[1] Para que fosse possível superar este objetivo, as intervenções foram efetuadas sempre que possível fora do horário de expediente ou ao fim de semana minimizando assim o impacto provocado pela indisponibilidade das 
aplicações/serviços nos Utilizadores.  

[2] Para além do Relatório Nacional da situação do país matéria de drogas e toxicodependências, também fornecemos dados para o relatório do país em termos de consumos de álcool, assim como dados para o OEDT. 

[3] O SICAD adquiriu em 2014 10 PC os quais foram todos instalados no decorrer do ano, para substituir outros PC com avarias ou como upgrade de PC obsoletos. 

[4] Durante o decorrer do ano foram analisadas pelo menos três soluções de software open source, para substituição ou aquisição de software proprietário 
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4.7. Assessoria 

 

4.7.1. Atribuições no âmbito da Coordenação Nacional 

De entre as atribuições do SICAD, a alínea a) do n.º 1 do art.º 2º determina a de 

“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”. 

Sendo o Diretor-Geral do SICAD, por inerência, o Coordenador Nacional para os 

Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, compete à 

Assessoria do Coordenador Nacional apoiar o Coordenador Nacional e Diretor-Geral 

no desempenho das funções que lhe estão atribuídas pelos artigos 7º a 10º do 

Decreto-Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

40/2010, de 28 de Abril, designadamente no que respeita ao dispositivo da 

coordenação interministerial, bem como pela alínea a) do n.º 2 do artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 17/2012, de 26 de Janeiro.  

Essas funções incluem a presidência da Comissão Técnica do Conselho Interministerial 

para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, da 

Subcomissão Acompanhamento e Avaliação e a coordenação das Subcomissões, 

dispositivo integrado, respetivamente, pelos representantes dos Ministros representados 

no Conselho Interministerial, e pelos organismos com competência na área da droga, 

toxicodependências e uso nocivo do álcool. 

Junto do SICAD funciona ainda o Conselho Nacional para os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, integrado por representantes de 

órgãos de soberania e por representantes da sociedade civil, cuja presidência, 

atribuída ao Primeiro-Ministro, é geralmente assegurado pelo Coordenador Nacional.  

Todo o relacionamento com os representantes destes órgãos colegiais é assegurado 

pelo SICAD. 

Uma vez que 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” exerce funções supletivas “em tudo o que não esteja 

especialmente cometido ao Conselho Interministerial” o SICAD tem especiais 

responsabilidades no desempenho de indicações expressas pela Tutela relacionadas 
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como a conceção, execução e na coordenação interministerial da política nacional 

em matéria de Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. 

4.7.2. Análise qualitativa e quantitativa das atividades 

desenvolvidas 

 

Objetivo Operacional 22. Assegurar a elaboração, o acompanhamento e avaliação 

interna do Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências 2013-2020 e do Plano de Ação 2013-2016 

 

O Acompanhamento do Plano de Ação 2013-2016 realizou-se através da Subcomissão 

Acompanhamento e Avaliação, que se reuniu por duas ocasiões, em 6 de janeiro e 18 

de dezembro, com o propósito de, 1) discutir o modelo de acompanhamento dos 

planos, ação 132 do PA, 2) a forma de dinamizar a inscrição nos planos de atividades 

dos serviços com assento nos órgãos da estrutura de coordenação de ações inscritas 

em sede do Plano de Ação, ação 127 do PA. A Subcomissão discutiu igualmente o 

formato das Subcomissões, eventualmente, desadequado em relação ao modelo de 

intervenção dos planos, ação 128 do PA. 

Não obstante, como a Subcomissão entendeu não ser competente para decidir ou 

mesmo propor a alteração do formato e composição das Subcomissões, o assunto foi 

remetido para a Comissão Técnica para os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool.  

A inscrição nos planos de atividades dos serviços com assento nos órgãos da estrutura 

de coordenação de ações inscritas em sede do Plano de Ação pressupõe a 

publicação do Plano de Ação em data anterior à elaboração dos planos de 

atividade de 2014, o que não se verificou. No entanto, como esses serviços 

participaram ativamente na elaboração do Plano Nacional e do Plano de Ação, 

muitas das ações nele inscritas já fazem parte dos planos de atividades desses serviços. 

Nas reuniões da Comissão Técnica e do Conselho Nacional realizadas em 2014, foi 

reforçada a indicação de inscrição. O apuramento do cumprimento da ação 127 do 

PA foi efetuado através da consulta dos planos de atividades constantes dos sítios dos 

vários serviços. 

O Conselho Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso 

Nocivo do Álcool, que se reúne no mínimo uma vez por ano, pronuncia-se a título 

consultivo sobre a definição e execução dos principais instrumentos programáticos em 

matéria de droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool, constitui um 

importante elo da cooperação interinstitucional com a sociedade civil, que integra 
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um leque de parceiros muito variado no âmbito do desenvolvimento das políticas em 

matéria de redução dos comportamentos aditivos e das dependências. 

Aquando da convocação da reunião realizada em 2014 os membros do Conselho 

Nacional foram convidados a apresentar as atividades desenvolvidas, o que constituiu 

uma forma de avaliar, em tempo real, a implementação da ação 127 do Plano de 

Ação. Essa iniciativa foi muito bem recebida, e um número significativo de entidades 

apresentaram as atividades desenvolvidas. 

Devido a que o Coordenador Nacional é por inerência o Diretor-Geral do SICAD, a 

Assessoria desenvolve também atividades de apoio à Direção do SICAD. De entre as 

atividades não previstas em sede de plano de atividades, em 2014 salienta-se a 

avaliação da legislação relativa às novas substâncias psicoativas, publicada em 17 de 

abril de 2013, o decreto-Lei n.º 54/2013 e a Portaria 154/2013, e elaborada no âmbito 

de um grupo de trabalho criado por proposta do Coordenador Nacional à Comissão 

Técnica. 

A Assessoria do Coordenador Nacional desenvolveu outras atividades que serão 

incorporadas no quadro de outras unidades orgânicas do SICAD. 

 

Avaliação qualitativa global 

Numa perspetiva de balanço global, no que respeita aos pontos fortes pode referir-se 

a sólida cooperação intra e interinstitucional entre todos os participantes dos órgãos 

da estrutura de coordenação, envolvendo também elementos recém-chegados, o 

que poderá ter-se constituído como uma mais valia no facto da rotatividade de 

representantes não ter afetado a implementação das ações previstas nem os 

resultados finais. 

Mais se acrescenta, como ponto fraco no desempenho geral da Assessoria, que os 

resultados da Unidade estão muito dependentes de fatores exógenos, 

designadamente do fornecimento de inputs necessários à execução, nalguns casos, e 

à avaliação de resultados, noutros. 

Mais se aponta como aspeto a melhorar, a antecipação dos constrangimentos 

decorrentes da dependência de fatores exógenos, através de um trabalho mais 

assertivo de apoio ao desenvolvimento das atividades partilhadas e à recolha da 

informação. 

 

33%

67%

Assessoria - Taxa de execução das metas 
definidas (n=3) 

Superadas

Atingidas
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Assessoria 

OE3. Apoiar a coordenação nacional e assegurar as relações internacionais 

 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2014 
Tipo de 

Indicador 
(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
4 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
lo
r 
C
rít
ic
o
 (
O
) 

Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação Justificação dos Desvios 
Eventuais 

dependências 
(QA) 

OE3 

OOp22. Assegurar 
a elaboração, o 
acompanhamento 
e avaliação 
interna do Plano 
Nacional para a 
Redução dos 
Comportamentos 
Aditivos e 
Dependências 
2013-2020 e do 
Plano de Ação 
2013-2016 

I21.2.2. 
Acompanhamento 
do Plano de Ação 
2013-2016 através 
da Subcomissão 
Acompanhamento 
e Avaliação (n.º de 
reuniões) 

Realização - 2 0 3 2 100% Atingiu 

1.ª reunião realizada a 6 
de maio; 
2.ª reunião realizada a 18 
de dezembro 

- 
Coordenadores 
das Subcomissões 

I23.3.2. 
Serviços/Organismos 
com assento nos 
órgãos da estrutura 
de coordenação 
que inscrevem nos 
planos dos serviços 
que representam 
iniciativas do Plano 
de Ação (% de 
serviços) 

Resultado - 5% 1% 7% 16% 135% 
Superou 

[1] 

Mapa elaborado com 
situação de todas as 
entidades responsáveis 
inscritas em ações do 
Plano de Ação 2013-
2016. 

- 

Serviços e 
Organismos com 
responsabilidade 
na execução do 
Plano de Ação 
para RCAD 2013-

2016 

I24.4.1. Realização 
do Conselho 
Nacional para os 
Problemas da 
Droga, das 
Toxicodependências 
e do Uso Nocivo do 
Álcool (em meses) 

Resultado 6 10 1 8 11 100% Atingiu 
Reunião realizada a 18 
de novembro. 

- - 

 
Nota: 
 
[1] A Resolução de Conselho de Ministros foi publicada em Diário da República a 29 de dezembro (RCM n.º 79/2014, DR n.º 250, série I), pelo que os Planos de Atividade de 2014 elaborados em 2013/14, não podem 
fazer referência explícita às ações do Plano de Ação. Do levantamento dos Planos de Atividades 2014 publicados nos respetivos sítios das instituições com responsabilidade na execução do Plano de Ação 2013-
2016,  identificou 7 instituições (16,28%)(em 43 consideradas individualmente) com ações planeadas que relevam para ações previstas no Plano de Ação. 
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5. Afetação real e prevista dos Recursos Humanos e 

Financeiros 

5.1. Recursos Humanos 

 

A 31 de Dezembro de 2014, o SICAD e as Comissões de Dissuasão da 

Toxicodependência (CDT) contavam com 171 trabalhadores.  

No que se refere à distribuição por aqueles serviços, o SICAD tinha 86 profissionais e as 

CDT 85, neste número estão incluídos os seus membros (Presidentes e Vogais). 

Distribuição dos profissionais por 
Serviços 

Nº EFETIVOS 

SICAD 86 

CDT 85 

TOTAL 171 

 

No que concerne à distribuição de profissionais por carreira, evidencia-se no gráfico 

seguinte que o maior peso se verifica na carreira técnica superior (73) e na carreira de 

assistente técnico (42). 

N.º de trabalhadores por grupo profissional a 31-12-2014 

 

De entre as modalidades de relação jurídica de emprego público, verifica-se que a 

maior incidência (128) é de profissionais com relação jurídica de emprego pública por 

tempo indeterminado, seguido pelos profissionais em comissão de serviço, onde se 

inclui os membros das CDT e o pessoal dirigente. 

11

32

1

3

73

6

42

1

2

Dirigente

Membros CDT

Médico

Técnico Superior de Saúde

Técnico Superior (inclui Esp. Inform.)

Técnicos de Informática

Assistente Técnico

Encarregado Pessoal Auxiliar

Assistente Operacional
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N.º de trabalhadores por relação jurídica de emprego a 31-12-2014 

 

De realçar que durante o ano de 2014, saíram 10 trabalhadores por diversas 

modalidades: por mobilidade interna, destacamento, licença sem vencimento, 

aposentação e comissão de serviço, originando um esforço por parte dos outros 

profissionais para cumprimento dos objetivos propostos. 

5.2. Recursos Financeiros 

No âmbito da elaboração do Orçamento para o ano 2014, o SICAD, efetuou uma 

previsão no montante de 16.910.150,00€, o qual foi aprovado pela tutela. Após 

efetuada a Reserva de 929.990€ e de um reforço de 90.814€ no âmbito das Rescisões 

por Mutuo Acordo, valor disponível ficou em 16.070.974€. 

Este orçamento sofreu uma ligeira alteração durante a sua execução, 

nomeadamente, pelos reforços de 409.269€ para cumprimento ao Acórdão do 

Tribunal Constitucional n.º 413/2014 e de 68.998€ por via das Rescisões, ficando no 

montante final de 16.549.241,00€. 

A tabela abaixo apresenta os valores do orçamento total aprovado para o ano 2014, 

no montante de 16.549.241,00€, sendo o plafond de O.E. aprovado de 8.671.290,00€, 

correspondendo a 53%, e o de receitas próprias de 7.877.951,00€, equivalendo a 47% 

do total. 

Relativamente ao orçamento aprovado de receitas próprias, no valor total de 

7.877.951€, o mesmo sofreu uma reserva no valor de 2,5%, no montante de 394.049,00€, 

nos termos da Lei nº83-C/2013, de 31/12. Estas receitas têm como proveniência: 

• Jogos Sociais – o valor orçamentado e disponível foi de 6.337.500,00€, mas o 

montante cobrado/transferido pela ACSS foi de 7.810.026,00€. Considerando 

que o montante excedente de 1.472.526,00€ foi transferido apenas no final do 

ano, não houve possibilidade de execução, pois era necessário a autorização 

de um Crédito Especial, por parte da Tutela e da DGO. 

128

43

CTFP indeterminado Comissão Serviço
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• Outras Receitas (Tribunais e outras coimas) – o valor orçamentado e disponível 

foi de 1.168.951€, mas durante o ano 2014 o montante cobrado nesta fonte de 

financiamento foi de 1.762.461.12€. 

• Fundo Social Europeu o valor de orçamentado foi de 371.500€, mas apenas foi 

cobrado o valor de 201.722,26€. 

Considerando que nem toda a receita própria orçamentada foi cobrada, e que a 

cobrada além do orçamento não pode ser utilizada o valor final disponível foi de 

7.708.173,23€, conforme consta da coluna 2, da tabela seguinte. 

 

Orçamento aprovado Vs Orçamento disponível para o ano 2014 

  OE Aprovado c/ Reserva  OE Disponivel c/reserva % 

Subsídio de Exploração - OE 8.671.290,00 € 8.671.290,00 € 53% 

Subtotal  8.671.290,00 € 8.671.290,00 € 53% 

Receita Própria       

Sub. Jogos Sociais 6.337.500,00 € 6.337.500,00 € 39% 

Outras Receitas 1.168.951,00 € 1.168.951,00 € 7% 

Projetos Comunitários 371.500,00 € 201.722,26 € 1% 

SubTotal 7.877.951,00 € 7.708.173,26 € 47% 

TOTAL 16.549.241,00 € 16.379.463,26 € 100% 

 

Na tabela e gráfico abaixo, evidencia-se o valor do orçamento disponível com 

reserva, no montante de 16.379.463.26€ e a despesa realizada no montante de 

12.546.669,13€, correspondendo a 77% do total do orçamento. 

 

Orçamento aprovado disponível Vs Despesa realizada a 31-12-2014 

  
 OE Disponível c/Reserva 

Despesa Realizada 

€ % 

Orçamento de Estado 8.671.290,00 € 6.589.199,10 € 76% 

Receitas Próprias 7.708.173,26 € 5.957.470,03 € 77% 

TOTAL 16.379.463,26 € 12.546.669,13 € 77% 

 

Orçamento aprovado Vs disponível em 31-12-2014 

 

12.546.669,13 €

16.379.463,26 €

Despesa realizada

Dotação disponível
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Os encargos com funcionamento representam 58% da execução orçamental de 2014, 

sendo 43% com despesas com pessoal, 14% com aquisições de bens e serviços, 1% 

com outras despesas correntes e 42% com os projetos financiados pelo SICAD, nos 

termos da Portaria 27/2013, de 24 de janeiro. 

 

Execução por grandes rubricas da despesa   

Orçamento de Despesa (Execução) € % 

Encargos C/Pessoal     5.336.396,57 €  43% 

Encargos C/Aquisição de Bens e Serviços     1.796.332,65 €  14% 

Outras Despesas correntes        135.855,62 €  1% 

Subtotal (1)     7.268.584,84 €  58% 

Projetos     5.278.084,29 €  42% 

Subtotal (2) 3.094.098,25 € 29% 

TOTAL (3)=(1)+(2)   12.546.669,13 €  100% 

 

 

 

% Execução por grandes rubricas da despesa   

 

  

43%

14%
1%

42%

Encargos com pessoal

Encargos com aquisição de 
bens e serviços

Outras despesas correntes

Projetos
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6. Apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e 

qualidade dos serviços prestados 

 

Questionário de satisfação dos utentes da Linha Vida SOS Drogas 

À semelhança de anos anteriores, a Linha Vida SOS Drogas realizou em 2014 um 

estudo sobre a perceção da qualidade deste serviço por parte de quem nos telefona, 

cumprindo desta forma o objetivo inicialmente definido. 

A Linha VIDA SOS Droga é uma Linha telefónica de ajuda que pretende proporcionar 

aos seus utentes um espaço de apoio que disponibiliza suporte emocional nas 

situações em que existe um problema e colabora na clarificação das situações 

problemáticas, discutindo alternativas para a sua resolução, mobilizando o utente 

para a procura de soluções adequadas que contribuam para a mudança. É também 

um espaço de informação correta e objetiva, em função das questões que lhe são 

dirigidas, baseando-se em critérios de clareza, credibilidade, imparcialidade e rigor. 

Neste sentido, encaminha, indicando os recursos institucionais disponíveis. É um serviço 

anónimo, confidencial e gratuito, que permite ao utente expor as suas dúvidas e 

inquietações. É um espaço que privilegia o aconselhamento, a informação e o 

encaminhamento na área das toxicodependências. No entanto, surgem muitas vezes, 

outras problemáticas associadas (adolescência, a sexualidade, a SIDA, entre outras), 

em particular as relacionadas com a saúde mental.  

Foram aplicados 68 questionários. Após análise das respostas, obtiveram-se os 

seguintes resultados: 

 

 

53% dos inquiridos estabeleceu o 

contacto com este serviço pela 

primeira vez enquanto 47% já tinham 

ligado anteriormente. 

 

 

 

57% dos inquiridos tomaram 

conhecimento do serviço através da 

internet, 22% através de técnicos e 

instituições e 19% através da lista 

telefónica. 

 

53%

47%

É a primeira vez que nos liga?

Sim Não

22%

59%

19%

Como tomou conhecimento deste Serviço?

Técnicos Internet Lista telefónica
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Relativamente ao cumprimento dos objetivos do Serviço foram utilizadas escalas com 

5 itens (variando de muito pouco compreendido/apoiado/esclarecido a muito bem 

compreendido/apoiado/esclarecido), obtendo-se os seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Nestas questões, os valores obtidos demonstram claramente que os objetivos do 

trabalho estão a ser atingidos – todos os utentes referem sentir-se compreendidos, 

apoiados e esclarecidos pelo serviço. 

 

Quanto à utilidade da resposta obtida 

por parte dos inquiridos, foi utilizada 

igualmente uma escala de 5 itens 

(variando de muito pouco útil a muito 

útil), verificando-se que todos avaliam 

a resposta obtida como útil ou muito 

útil. 

 

  

85%

15%

Sentiu-se compreendido nas suas 
dúvidas/problemas?

Muito compreendido Compreendido

65%

35%

Sentiu-se apoiado?

Muito bem apoiado Bem apoiado

65%

35%

Sentiu-se esclarecido nas questões que colocou?

Muito bem esclarecido Bem esclarecido

56%

44%

Sentiu que a resposta que obteve, na sua 
generalidade, foi útil?

Útil Muito útil
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Resultados semelhantes foram obtidos na questão 

sobre a adequação do encaminhamento das 

situações, na qual todos os inquiridos referem que o 

encaminhamento prestado foi adequado ou muito 

adequado (numa escala que varia entre muito 

pouco adequado a muito adequado). 

 

 

 

Quando questionados sobre a utilidade da 

Linha Vida SOS Droga, a totalidade dos 

inquiridos consideram o serviço 

imprescindível e útil (numa escala que 

varia dispensável a imprescindível)  

 

Relativamente ao período de atendimento da 

Linha Vida, 44% dos inquiridos considera o 

horário de funcionamento ideal como sendo de 

24h, 44% considera importante a hipótese do 

serviço funcionar até mais tarde (10-20h; 10-24h) 

e, os restantes 12%, considera adequado o 

horário atual (Indicador 2.4.5. Realização de um 

questionário de satisfação dos utentes da Linha 

Vida). 

 

Em conclusão, serviço de atendimento telefónico Linha Vida SOS Droga é avaliado 

pelos utentes como um serviço imprescindível e útil, pelo seu fácil acesso, gratuitidade 

e qualidade do atendimento prestado; ao nível de conhecimento que o utente tem 

do serviço de atendimento telefónico Linha Vida SOS Droga realça-se a necessidade 

de continuar a divulgação específica junto dos técnicos que trabalham nas unidades 

de intervenção local das ARS, IP; a divulgação nos órgãos de comunicação social e 

em sites, redes sociais, e outras plataformas web, é crucial, como se verifica pelo 

acréscimo de utentes que, nos últimos anos, acede ao serviço, através da internet. 

Destaca-se o facto de se verificar um aumento da procura efetiva do Serviço, nos 

últimos anos, o que salienta uma maior necessidade de informação, apoio e 

encaminhamento nesta área.  

53%

47%

Sentiu que o encaminhamento da situação 
foi adequado à questão apresentada?

Muito adequado Adequado

58%

42%

Como classifica a utilidade da linha Vida SOS 
Droga?

Imprescindível Útil

12%

19%

25%

44%

Preferência de horário

Actual 10h-20h 10-24h 24h
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Questionários online de satisfação da página eletrónica do site IDT e do Diretório do 

Álcool  

Num contexto social onde o acesso à informação assume particular relevância, 

assistimos a uma preocupação cada vez maior na consolidação da presença na 

Internet, com conteúdos de elevada qualidade, estreitando, assim, a ponte entre as 

organizações e os utilizadores.  

Foi com base nestes pressupostos que em 2014 se concluiu a página eletrónica 

institucional do SICAD (www.sicad.pt), disponibilizada online a partir de 17 de março 

de 2014. No ano em análise, a página eletrónica do SICAD teve 90.252 visitantes 

exclusivos e 603.293 páginas visualizadas. Convém realçar que, para além de o site ter 

ficado online apenas em 17 de março de 2014, estes dados não refletem o total das 

visitas porque - devido a problemas técnicos no servidor - não foi possível recolher 

dados estatísticos nas seguintes datas: 5 e 6 de abril; 11 a 13 e 24 a 31 de julho; os 

meses de agosto e setembro; e 1 a 17 de outubro. Considerando que 2014 foi o ano 

de criação e disponibilização do site do SICAD, com alguns constrangimentos técnicos 

inerentes a estes processos, não foi feita a avaliação da satisfação dos utilizadores 

relativamente a esta página eletrónica. 

Na Administração Pública a avaliação da qualidade dos serviços prestados assume-se 

como fundamental, pelo que, à semelhança dos anos anteriores, foi feito o 

apuramento do nível de satisfação dos visitantes, no que diz respeito aos conteúdos 

disponibilizados no Diretório do Álcool, tendo sido aplicado, durante o ano de 2014, 

um Questionário de satisfação online com base em duas questões e cujos resultados, 

numa escala de 1 a 5 (1 corresponde a Muito Má ou Muito Pouco Útil e 5 a Muito Boa 

ou Muito Útil), registaram os seguintes valores:  

Em relação à questão “Qual a 

Impressão global com que ficou deste 

site?” 60% dos utilizadores que 

responderam ao questionário de 

avaliação, classificaram-na como 

Muito Boa, 8,6% como Boa, 20% como 

Mediana, 5,7% como sendo Má e Muito 

Má. 

 

Classificação Respostas Avaliação 

Muito Boa 60,0 3,0 

Boa  8,6 0,34 

Mediana 20,0 0,60 

Má 5,7 0,11 

Muito Má 5,7 0,06 

Totais 100,00% 4,11 
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Em relação à questão “A informação 

que encontrou foi-lhe útil?” 42,5% dos 

utilizadores, que responderem ao 

questionário de avaliação, 

classificaram-na como Muito Útil, 20,0% 

como Útil e Suficientemente Útil, 12,5% 

como Pouco útil e 5,0% classificaram 

como Muito Pouco Útil. 

Classificação Respostas Avaliação 

Muito Útil 42,5 2,12 

Útil 20,0 0,80 

Suficientemente 
Útil 

20,0 0,60 

Pouco Útil 12,5 0,25 

Muito Pouco Útil 5,0 0,05 

Totais 100,00% 3,82 

 

Verifica-se, assim, que 88,6% dos utilizadores, que responderam ao questionário de 

satisfação sobre ao Diretório do Álcool, ficaram com uma impressão positiva sobre o 

mesmo, sendo que 60% a referiram como Muito Boa. Também à resposta sobre a 

utilidade da informação disponibilizada, 82,5% dos utilizadores que responderam ao 

questionário consideraram-na útil, registando-se aqui uma quebra de 11,8% 

relativamente ao ano anterior (2013) onde se verificou uma percentagem de 94,3%.  

Relativamente à avaliação destas duas questões, numa escala de 1 a 5, foi atingido 

um índice de 4,11 e 3,82 respetivamente. 
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Avaliação da atividade formativa

No âmbito da oferta formativa do SICAD desenvolveram

âmbito dos cursos ASSIST e Intervenções Breves 

Formação em Dependências sem Substâncias 

Intervenção em Contexto Laboral, Descriminalização e Dependências 

das Comissões para a Dissuasão da Toxic

avaliações se apresentam de seguida.

As duas ações de formação do Curso “A

envolveram a participação de 32 profissionais das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência (CDT) 

 

 

 

 

 

 

0,6%7,0%

51,5%

40,8%

Opinião Geral

A Equipa de Formadores 

avaliada em 69,3% como tendo 

Correspondido totalmente

27,8% Correspondeu. Já as 

classificações Correspondeu pouco

e Não correspondeu em nada

foram selecionadas por 2

dos formandos, respetivamente.
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Avaliação da atividade formativa 

No âmbito da oferta formativa do SICAD desenvolveram-se ações de formação, no 

e Intervenções Breves – Supervisão, Dia da Defesa Nacional e 

Formação em Dependências sem Substâncias – Jogo, Formar para a Prevenção e 

Intervenção em Contexto Laboral, Descriminalização e Dependências 

das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, cujos resultados das 

avaliações se apresentam de seguida. 

As duas ações de formação do Curso “ASSIST e Intervenções Breves 

envolveram a participação de 32 profissionais das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência (CDT) – Técnicos Superiores e Membros das CDT. 

 

 

 

40,8%

Opinião Geral

Não Correspondeu 
em nada
Correspondeu 
pouco
Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

0,4%
2,6%

27,8%

69,3%

Equipa de Formadores

Relativamente à avaliação das 

ações, no item 

verificou-se que para 40,8% dos 

formandos Correspondeu 

e para 51,5% dos formandos 

Correspondeu. 7,0% 

considerou que Correspondeu pouco

e 0,6% Não correspondeu em nada

Equipa de Formadores foi 

% como tendo 

Correspondido totalmente e para 

. Já as 

Correspondeu pouco 

Não correspondeu em nada 

2,6% e 0,4% 

dos formandos, respetivamente. 

nas Dependências 

se ações de formação, no 

Supervisão, Dia da Defesa Nacional e 

Jogo, Formar para a Prevenção e 

Intervenção em Contexto Laboral, Descriminalização e Dependências – Intervenção 

odependência, cujos resultados das 

e Intervenções Breves - Supervisão” 

envolveram a participação de 32 profissionais das Comissões para a Dissuasão da 

 

 

Equipa de Formadores

Não Correspondeu 
em nada

Correspondeu 
pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

Relativamente à avaliação das 

Opinião Geral, 

para 40,8% dos 

Correspondeu totalmente 

,5% dos formandos 

 dos formandos 

Correspondeu pouco 

Não correspondeu em nada. 
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O Curso “Dia da Defesa Nacional

Ministério da Defesa Nacional

 

 

 

 

0,8%

15,0%

26,7%

57,5%

Organização

Não Correspondeu em 
nada
Correspondeu pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

1,1%
10,0%

57,1%

31,8%

Opinião Geral

No que concerne à 

Formadores, para a maioria 

formandos (71,1%) Correspondeu 

totalmente e para 2

Correspondeu. Podemos ainda referir 

que 5,2% do grupo de formandos

classificaram a equipa de formadores 

como Correspondeu pouco
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Dia da Defesa Nacional” envolveu a participação de 3

Ministério da Defesa Nacional – Oficiais, Sargentos e Praças. 

 

Organização

Não Correspondeu em 
nada
Correspondeu pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

31,8%

Opinião Geral
Não 
Correspondeu em 
nada
Correspondeu 
pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

5,2%
23,7%

71,1%

Equipa de Formadores

No respeitante à Organização

formação, para 57,5% dos formandos 

Correspondeu totalmente

26,7% Correspondeu.

igualmente, que para 15,0% 

Correspondeu pouco e que para 0,8% 

Não correspondeu em nada

Quanto à avaliação efetuada no final 

das ações, podemos referir que o 

item Opinião Geral 

por 31,8% dos formandos como 

Correspondeu totalmente

como Correspondeu. 

formandos Correspondeu pouco

para 1,1% Não correspondeu em 

nada. 

No que concerne à Equipa de 

para a maioria dos 

Correspondeu 

para 23,7% 

. Podemos ainda referir 

do grupo de formandos 

classificaram a equipa de formadores 

Correspondeu pouco. 

nas Dependências 

a participação de 30 militares do 

 

 

Equipa de Formadores

Correspondeu 
pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

Organização da 

formação, para 57,5% dos formandos 

Correspondeu totalmente e para 

Correspondeu. Verificou-se, 

igualmente, que para 15,0% 

e que para 0,8% 

correspondeu em nada. 

Quanto à avaliação efetuada no final 

das ações, podemos referir que o 

 foi considerado 

,8% dos formandos como 

Correspondeu totalmente e por 57,1% 

. Para 10,0% dos 

Correspondeu pouco e 

Não correspondeu em 
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As duas ações de formação 

- Jogo” envolveram a participação de 

Superiores de Saúde-Psicologia, Técnicos Superiores de Regime Geral, Dirigentes, 

Psicólogo/Terapeutas Familiares 

Vale de Ácor, Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Alentejo e de Lisboa e 

Vale do Tejo, Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) de Lisboa, 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SIC

 

 

 

 

0,8%
4,2%

50,8%

44,2%

Organização

0,3%
3,3%37,3%

59,1%

Opinião Geral

A Equipa de Formadores 

avaliada em 75,3% como tendo 

Correspondido totalmente

22,7% Correspondeu. Já as 

classificações Correspondeu pouco

e Não correspondeu em nada

foram selecionadas por 1

dos formandos, respetivamente.
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ações de formação do Curso “Formação em Dependências sem Substâncias 

envolveram a participação de 30 profissionais – Enfermeiros, Médicos, Técnicos 

Psicologia, Técnicos Superiores de Regime Geral, Dirigentes, 

Psicólogo/Terapeutas Familiares – pertencentes aos seguintes serviços: Associação 

Vale de Ácor, Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Alentejo e de Lisboa e 

Vale do Tejo, Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) de Lisboa, 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SIC

 

 

 

44,2%

Organização

Não Correspondeu 
em nada
Correspondeu 
pouco
Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

0,3%

Opinião Geral
Não Correspondeu 
em nada

Correspondeu 
pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

0,8%
1,2%22,7%

75,3%

Equipa de Formadores

Já quanto à Organização

de formação, 44

formandos considerou

Correspondido totalmente

50,8% Correspondeu

formandos a organização das ações 

Correspondeu pouco

correspondeu em nada

Relativamente à avaliação das 

ações, no item 

verificou-se que para 59,1% dos 

formandos Correspondeu 

e para 37,3% dos formandos 

Correspondeu. 3,3% 

considerou que Correspondeu pouco

e 0,3% Não correspondeu em 

Equipa de Formadores foi 

% como tendo 

Correspondido totalmente e para 

. Já as 

Correspondeu pouco 

Não correspondeu em nada 

1,2% e 0,8% 

dos formandos, respetivamente. 

nas Dependências 

pendências sem Substâncias 

Enfermeiros, Médicos, Técnicos 

Psicologia, Técnicos Superiores de Regime Geral, Dirigentes, 

es serviços: Associação 

Vale de Ácor, Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Alentejo e de Lisboa e 

Vale do Tejo, Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) de Lisboa, 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).  

 

 

Equipa de Formadores

Não Correspondeu 
em nada
Correspondeu 
pouco
Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

Organização das ações 

4,2% do grupo de 

formandos considerou-a como tendo 

Correspondido totalmente e para 

Correspondeu. Para 4,2% dos 

formandos a organização das ações 

Correspondeu pouco e para 0,8% Não 

correspondeu em nada. 

Relativamente à avaliação das 

Opinião Geral, 

para 59,1% dos 

Correspondeu totalmente 

% dos formandos 

 dos formandos 

Correspondeu pouco 

Não correspondeu em nada. 
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A Ação de Formação Formar para a Prevenção e Intervenção em 

para profissionais do SICAD, foi realizada com uma

envolvendo a participação de 

Superiores, perfazendo um volume global de 

No item Opinião Geral foi considerado 

por 43% dos formandos que 

responderam ao questionário com 

“correspondeu” e por 36% com 

“correspondeu totalmente”. Verifica

ainda que 14% dos inquiridos pontuam 

o “correspondeu pouco” e 7% 

pela classificação “não correspondeu 

nada.” 

 

No que diz respeito à Organização

foi classificada por 63% dos formandos com 

“Correspondeu”, 28% escolheu a classifica

“Correspondeu pouco”, 6% optou pelo 

“Correspondeu totalmente” e 3% preferiu a 

classificação “Não Correspondeu em nada”.

8,9%
22,3%

68,8%

Organização

3%
15%

62%

20%

Equipa de Formadores

Não Correspondeu em 
nada

Correspondeu pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente
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Formar para a Prevenção e Intervenção em Contexto Laboral

para profissionais do SICAD, foi realizada com uma duração total 

a participação de 10 profissionais do SICAD – 1 Dirigente e 9 Técnicos 

, perfazendo um volume global de 100 horas de formação. 

Opinião Geral foi considerado 

por 43% dos formandos que 

responderam ao questionário com 

“correspondeu” e por 36% com 

“correspondeu totalmente”. Verifica-se 

ainda que 14% dos inquiridos pontuam 

o “correspondeu pouco” e 7% optou 

pela classificação “não correspondeu 

 

No quer concerne ao Grupo da 

de Formadores, verifica

formandos classificou como 

“Correspondeu” e 20% opta pelo 

“Correspondeu totalmente”, 15% 

valoriza o “Correspondeu pouco” e 

que 3% avalia o “Não correspondeu 

em nada”. 

rganização da ação, esta 

foi classificada por 63% dos formandos com 

“Correspondeu”, 28% escolheu a classificação 

“Correspondeu pouco”, 6% optou pelo 

“Correspondeu totalmente” e 3% preferiu a 

classificação “Não Correspondeu em nada”. 

Organização

Correspondeu 
pouco
Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

2%
21%

60%

17%

Opinião Geral

Equipa de Formadores

Não Correspondeu em 
nada

Correspondeu pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

No respeitante à Organização

formação, para 68,8% dos formandos 

Correspondeu totalmente

22,3% Correspondeu.

igualmente, que para 8,9% 

Correspondeu pouco. 

3%

63%

6%

Organização

nas Dependências 

Contexto Laboral, 

total de 10 horas, 

1 Dirigente e 9 Técnicos 

 

No quer concerne ao Grupo da Equipa 

, verifica-se que 62% dos 

formandos classificou como 

“Correspondeu” e 20% opta pelo 

“Correspondeu totalmente”, 15% 

“Correspondeu pouco” e 

que 3% avalia o “Não correspondeu 

Opinião Geral

Não Correspondeu 
em nada

Correspondeu 
pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

Organização da 

formação, para 68,8% dos formandos 

Correspondeu totalmente e para 

Correspondeu. Verificou-se, 

igualmente, que para 8,9% 

 

28%

Organização

Não Correspondeu 
em nada

Correspondeu pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente
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Na Classificação Global da ação formativa, 75% do grupo de formandos pontua a 

classificação “Bom” e 25% opta pela classificação “Suf

O Descriminalização e Dependências 

Toxicodependência realizado a 5 de junho de 2014, o qual contou com a participação de 

doze profissionais, dez técnicos superiores e dois administrativos técnicos

 

 

A avaliação global da equipa de 

formadores foi positiva tal como 

demonstrado graficamente com 85% 

de avaliação muito bom e 15 % bom 

em relação à equipa de formação.

 

75%
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da ação formativa, 75% do grupo de formandos pontua a 

classificação “Bom” e 25% opta pela classificação “Suficiente”. 

 

Descriminalização e Dependências – Intervenção das Comissões para a Dissuasão da 

realizado a 5 de junho de 2014, o qual contou com a participação de 

doze profissionais, dez técnicos superiores e dois administrativos técnicos

 

A avaliação global da equipa de 

formadores foi positiva tal como 

demonstrado graficamente com 85% 

de avaliação muito bom e 15 % bom 

em relação à equipa de formação. 

 

25%

75%

Classificação Global

Suficiente

Bom

17%

83%

Grupo Profissional

assistente 
tecnico

Técnico 
Superior

15%

85%

Avaliação Global da Equipa de Formadores

nas Dependências 

da ação formativa, 75% do grupo de formandos pontua a 

Comissões para a Dissuasão da 

realizado a 5 de junho de 2014, o qual contou com a participação de 

doze profissionais, dez técnicos superiores e dois administrativos técnicos.  

15%

Avaliação Global da Equipa de Formadores

Bom

Muito Bom
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A opinião geral, 73% considerou que 

correspondeu totalmente, 25%

considerou que correspondeu e 2% 

consideraram que correspondeu 

pouco. 

Por último 84% dos formandos considerou que a organização do curso correspondeu 

totalmente, para 16% correspondeu, donde se conclui que o curso de 

geral teve uma apreciação muito positiva.

 

 

 

82%
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No que respeita às 

expetativas em relação 

aos objetivos da 

formação, para 82% 

correspondeu totalmente

e para 18% 

correspondeu

A opinião geral, 73% considerou que 

correspondeu totalmente, 25% 

considerou que correspondeu e 2% 

consideraram que correspondeu 

 

 

Por último 84% dos formandos considerou que a organização do curso correspondeu 

totalmente, para 16% correspondeu, donde se conclui que o curso de 

geral teve uma apreciação muito positiva. 

 

 

 

2%

73%

Opinião Geral

16%

84%

Organização

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

18%

Objetivos da Formação

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente

nas Dependências 

No que respeita às 

expetativas em relação 

aos objetivos da 

formação, para 82% 

correspondeu totalmente 

e para 18% 

correspondeu.

 

Por último 84% dos formandos considerou que a organização do curso correspondeu 

totalmente, para 16% correspondeu, donde se conclui que o curso de formação no 

25%

Opinião Geral

Correspondeu 
pouco

Correspondeu

Correspondeu 
totalmente
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7. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do 

desempenho 

 

Neste segundo ano de vida, o SICAD assumiu o seu papel na condução das políticas e 

intervenções na área dos CAD, posicionando-se estrategicamente na rede de 

respostas e serviços na área dos comportamentos aditivos e dependências, 

prosseguindo o alcance da visão do serviço.  

2014 foi mais um ano de crise económica e social, com terreno favorável ao aumento 

dos comportamentos aditivos e dependências e para a desorganização das famílias e 

das comunidades. Neste sentido, a expectativa sobre o papel do SICAD no desenho e 

dinamização de respostas ajustadas às novas necessidades e realidades, mobilizou-

nos enquanto serviço garante do desenvolvimento de políticas e intervenções 

coerentes e consistentes, para os novos e velhos problemas, com a consistência 

reconhecida às nossas iniciativas. Vimos, assim, reforçado o reconhecimento do nosso 

papel. 

A produção de conhecimento e de orientações técnicas, associada à capacitação 

dos protagonistas da área, à consistência no planeamento e avaliação, à transmissão 

e projeção da imagem do SICAD como entidade de reconhecido mérito, o 

alinhamento com os stakeholders internos e externo e com as estruturas congéneres e 

instâncias internacionais, constituem-se como pontos fortes do serviço que sustentam a 

definição de prioridades. A exclusividade do SICAD neste âmbito remete-nos para a 

utilidade e necessidade do serviço, o que aumenta a responsabilidade do todo e de 

todos. 

 O planeamento anual de 2014 teve por base o Plano Estratégico para o triénio 2013-

2015, entretanto ajustado para horizonte 2016, de acordo com orientações da tutela, 

considerando o diagnóstico estratégico então produzido e a identificação de 

prioridades.  

Para assegurar uma execução eficaz e uma gestão adequada da implementação da 

Estratégia, em 2014 deu-se continuidade à utilização do Modelo de monitorização do 

Plano Estratégico e dos Planos de Atividades para os respetivos anos, o que facilitou a 

avaliação regular e sistemática do grau de execução dos planos, identificando 

atempadamente desvios passíveis de correção. Este modelo de monitorização 

facilitou ainda a difusão interna de informação, constituindo-se como um mecanismo 

fundamental ao nível da avaliação do processo e de implicação de todos os 

colaboradores. Manteve-se ativa e atualizada a aplicação informática criada na 

página da intranet do SICAD, acessível a todos os profissionais que queiram 

acompanhar a evolução da execução quantitativa das atividades previstas, 

partilhando uma visão de conjunto de todo o serviço e de cada unidade organica. 
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Considerando a profunda reforma dos serviços da Administração Pública e a 

diminuição dos recursos disponíveis, é de elementar interesse a otimização dos 

recursos humanos disponíveis, procurando a estabilidade dos vínculos dos mesmos. A 

aposta na capacitação dos profissionais ao longo dos anos, permite-nos dispor de 

uma massa crítica de excelência, com grande capacidade de conceptualização e 

produção. A manutenção do investimento em matéria de formação concorre para a 

melhoria continua e a especialização dos profissionais e dos serviços prestados, 

também no âmbito das novas atribuições do serviço. Assim, em 2014, superou-se a 

meta de proporção acumulada de trabalhadores que frequentaram pelo menos uma 

ação de formação. 

Foi concluído o “Plano de Comunicação Integrada (PCI)”, que compreende duas 

dimensões, comunicação interna e externa, tendo em 2014 sido concretizado o Plano 

de Comunicação Externa. Este Plano traduz a importância da comunicação externa 

numa organização e visou a melhoria da comunicação externa do SICAD, por via da 

definição das ações concretas a realizar na área da Comunicação e de um conjunto 

de recomendações a adotar pelas Unidades Orgânicas. Este instrumento constitui, à 

semelhança das dimensões já referidas, um elemento agregador e mobilizador, por 

via da clarificação de circuitos e procedimentos de comunicação, dos profissionais. 
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8. Audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores 

na autoavaliação do serviço 

 

Mais uma vez, neste segundo ano de funcionamento do SICAD, assistiu-se à promoção 

e incentivo de uma cultura de participação de todos os dirigentes e restantes 

profissionais, em sede por exemplo das reuniões mensais de dirigentes e nas reuniões 

periódicas das Unidades Orgânicas. 

Esta postura proactiva e de possibilidade de crítica construtiva resulta, muitas vezes, na 

apresentação de propostas de melhoria, num contexto de liberdade de debate e 

abertura a novas ideias e opiniões. 

O questionário aplicado em 2013, relativo à Satisfação global dos colaboradores com 

o SICAD, com resultados já apresentados no relatório desse ano é a prova disso 

mesmo. Em 2014 decidiu a direção, ao invés de aplicar um novo questionário, refletir 

com os colaboradores sobre os resultados alcançados com a aplicação do 

questionário no final do ano anterior e perceber os aspetos mais e menos positivos, 

que resultaram da análise produzida. Optou-se assim por uma análise qualitativa, no 

contexto de uma cultura organizacional livre, democrática, de abertura à crítica e à 

mudança.  

Esta iniciativa complementar à disseminação dos resultados do questionário por todos 

os colaboradores, constituiu uma melhoria dos mecanismos de autoavaliação do 

serviço, no âmbito do SIADAP 1, enquanto elementos adicionais ao QUAR. Em 2013, 

para a construção do Questionário, foi seguida a Orientação Técnica do Conselho 

Coordenador de Avaliação de Serviços (CCAS) de 12 de janeiro de 2009, no âmbito 

da “Audição de dirigentes intermédios e demais colaboradores na auto-avaliação dos 

serviços” (p. 2), pelo que, o questionário aplicado foi adaptado ao SICAD a partir do 

modelo do questionário para colaboradores, disponível no sítio eletrónico da DGAEP 

(www.caf.dgaep.gov.pt).  

Em 28 e 29 de maio de 2014 a direção promoveu reuniões com todos profissionais, 

divididos em dois grupos, com o objetivo apresentar e promover a discussão em torno 

dos resultados da aplicação do questionário de Satisfação global dos colaboradores 

com o SICAD e refletir sobre os produtos que dai resultaram. Os profissionais 

participaram com entusiasmo na reflexão tendo dado vários contributos e sugestões 

de melhoria, alguns adotados. 
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9. Avaliação do Sistema de Controlo Interno 

 

Questões 
Aplicado Fundamentação 
S N NA 

 

1 – Ambiente e Controlo 

1.1 Estão claramente definidas as 
especificações técnicas do sistema de 
controlo interno? 

 
 X 

1.1./1.2 
Não existe implementado um sistema de controlo 
interno, contudo, estão definidos circuitos e 
processos que permitem a verificação efetiva da 
legalidade, regularidade e boa gestão. 
 

1.4 
Valores do SICAD: Humanismo, Conhecimento, 
Inovação e Pragmatismo, Cooperação, 
Confiança e Transparência. Princípios 
orientadores consagrados no Plano Nacional 
Contra a Droga e as Toxicodependências (PNCDT 
2005-2012), no correspondente Plano de Ação 
2009-2012 (PACDT 2009-2012) e no Plano Nacional 
para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 
(PNRPLA 2010-2012). 

1.5 
Este serviço procurou ao longo do último ano 
dar continuidade a política da formação 
contínua existente, apesar da escassez de 
recursos financeiros. Esta política procurou suprir 
as carências dos profissionais ou dota-los de 
competências para o exercício das suas 
funções.  

1.6 
 
Mensalmente existem reuniões com dirigentes, 
onde são explanadas as atividades 
desenvolvidas pelas diferentes unidades 
orgânicas, bem como, são definidas 
orientações e estratégias para o bom 
desempenho do serviço.  

1.7 
 
 
 
 
 
 
Em 2014, este serviço não foi objeto de ações 
de auditoria e controlo externo. 

 
 

1.2 É efetuada internamente uma 
verificação efetiva sobre a legalidade, 
regularidade e boa gestão? 

X   

1.3 Os elementos da equipa de 
controlo e auditoria possuem a 
habilitação necessária para o 
exercício da função? 

  X 

1.4 Estão claramente definidos valores 
éticos e de integridade que regem o 
serviço (ex. códigos de ética e de 
conduta, carta do utente, princípios 
de bom governo)? 

X   

1.5 Existe uma política de formação do 
pessoal que garanta a adequação do 
mesmo às funções e complexidade 
das tarefas? 

X   

1.6 Estão claramente definidos e 
estabelecidos contactos regulares 
entre a direção e os dirigentes das 
unidades orgânicas? 

X   

1.7 O serviço foi objeto de ações de 
auditoria e controlo externo? 

X   
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Questões 
Aplicado Fundamentação 
S N NA 

 

2 – Estrutura Organizacional 
 

2.1 A estrutura organizacional 
estabelecida obedece às regras 
definidas legalmente? 

X   

2.1. 
A estrutura organizacional encontra-se em 
conformidade com o Dec-Lei nº17/2012, de 26 
de Janeiro, pela  Portaria n.º 154/2012, de 23 de 
Maio, estrutura nuclear e pelo  Despacho n.º 
8816/2012, de 3 de Julho, unidades orgânicas. 

2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SIADAP 2 e 3 foi integralmente aplicado a 
todos os profissionais do SICAD, bem como nas 
Comissões para a Dissuasão da 
Toxicodependência. 

2.3 
 

 

 

Em 2014, 75% dos colaboradores frequentaram 
pelo menos uma ação de formação. 

2.2 Qual a percentagem de 
colaboradores do serviço avaliados 
de acordo com o SIADAP 2 e 3? 

X   

2.3 Qual a percentagem de 
colaboradores do serviço que 
frequentaram pelo menos uma ação 
de formação? 

X   

3 – Atividades e Procedimentos de Controlo Administrativo Implementados no Serviço 

 

3.1 Existem manuais de procedimentos 
internos? 

X 
 

 

3.1 
Existe uma Manual de Normas e Procedimentos 
Internos (MNPI), do ex- IDT, IP e  que está neste 
momento em atualização para o SICAD. 
No âmbito do Plano Operacional de Respostas 
Integradas (PORI), mantiveram-se em vigor os 
manuais de procedimentos/guiões para a 
operacionalização das várias fases de 
implementação do plano, assim como um 
circuito de procedimentos para a criação, 
desenvolvimento, monitorização e avaliação dos 
Programas de Respostas Integradas (PRI) e dos 
projetos que os constituem.  

3.2 
A competência para autorização da despesa 
está claramente definida em delegações e 
subdelegações de competência, as quais se 
encontram publicadas em Diário da Republica. 

3.3 
Existe um Plano de Compras, de acordo com 
modalidade de Compras Públicas, através da 
Agência Nacional de Compras/Unidade 
Ministerial de Compras. 

 
 

3.5 
O MNPI define claramente, nas áreas dos 
recursos humanos, informática, planeamento e 
financeira, os fluxos dos processos, as etapas e os 
circuitos.  

3.2 A competência para autorização 
da despesa está claramente definida 
e formalizada? 

X   

3.3 É elaborado anualmente um plano 
de compras? 

X   

3.4 Está implementado um sistema de 
rotação de funções entre 
trabalhadores? 

 
X  

3.5 As responsabilidades funcionais 
pelas diferentes tarefas, conferências 
e controlos estão claramente 
definidas e formalizadas? 
 
 

X   

3.6 Há descrição dos fluxos dos  X  
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Questões 
Aplicado Fundamentação 
S N NA 

 
processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e 
dos padrões de qualidade mínimos? 

Existe um Manual de gestão, procedimentos e 
circuito do Cloridrato de Metadona e um Manual 
de Procedimentos sobre o Processamento e 
Pagamento de Remunerações. 
 

3.7 
Nas reuniões de dirigentes todos os circuitos são 
definidos e monitorizados. 

3.8 
O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas  foi aprovado em setembro 
de 2013 e atualizado em 2014, tendo sido 
publicitado no site do SICAD. 
 

3.9 
Deu-se continuidade à sua implementação e 
monitorização numa lógica de transição e 
continuidade. 

 

3.7 Os circuitos dos documentos estão 
claramente definidos de forma a 
evitar redundâncias? 

X   

3.8 Existe um plano de gestão de 
riscos de corrupção e infrações 
conexas?  

X   

3.9 O plano de gestão de riscos de 
corrupção e infrações conexas é 
executado e monitorizado? 

X   

4 – Fiabilidade dos Sistemas de Informação 

 

4.1 Existem aplicações informáticas de 
suporte ao processamento de dados, 
nomeadamente, nas áreas de 
contabilidade, gestão documental e 
tesouraria? 

X   

 
4.1 

A aplicação utilizada na área da contabilidade 
em 2013, era o Gerfip – Gestão de Recursos 
Financeiros Partilhada - Espap. 
Sistema de Recursos Humanos e Vencimentos 
(RHV), para a gestão dos dados dos recursos 
humanos e processamento de vencimentos;  
Sistema de Registo de Expediente, que garante o 
registo da correspondência entrada e o circuito 
e gestão da mesma;  
Gestão da Base de Dados do Registo Central, 
dos processos de contraordenação por consumo 
de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 
no âmbito da aplicação da Lei n.º 30/2000, de 29 
de Novembro; 
Sistema de Informação Multidisciplinar – SIM. 

 
4.2/4.3 

Não existem interfaces que permitem a 
comparabilidade das informações entre 
diferentes aplicações, contudo existem 
mecanismos internos de apuramento e 
cruzamento da informação por forma a garantir 
a sua viabilidade.  
 

4.4 
A apresentação e análise crítica da informação 
constam dos Relatórios produzidos em 2014. 

 
4.5 

No serviço está disponível um acesso via VPN 
para que outras entidades possam aceder a 
algumas aplicações do nosso sistema. 

4.6/4.7 
São diariamente efetuados backups a 
informação da pasta pessoal dos profissionais, 
bem como, das áreas de cada direção de 
serviço ou divisão.  
No centro de dados, existem servidores 
específicos para esta função.  
Toda a rede da instituição está protegida por 
software específico.   

4.2 As diferentes aplicações estão 
integradas permitindo o cruzamento 
de informação? 

 X  

4.3 Encontra-se instituído um 
mecanismo que garanta a fiabilidade, 
oportunidade e utilidade dos outputs 
dos sistemas? 

X   

4.4 A informação extraída dos 
sistemas de informação é utilizada nos 
processos de decisão? 

X   

4.5 Estão instituídos requisitos de 
segurança para o acesso de terceiros 
a informação ou ativos do serviço? 

X   

4.6 A informação dos computadores 
de rede está devidamente 
salvaguardada (existência de 
backups)?  

X   

4.7 A segurança na troca de 
informações e software está 
garantida?  

X   
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III – BALANÇO SOCIAL 

 

Em 2014, os trabalhadores com contrato em Funções Públicas por tempo 

indeterminado, apurados em sede de Balanço Social representam 75% dos Recursos 

Humanos do SICAD/CDT, sendo objeto de uma breve análise nesta secção deste 

documento. 

Distribuição dos recursos humanos do SICAD/CDT 

 

De acordo com as normas orientadoras provenientes da ACSS, para a elaboração do 

Balanço Social do ano 2014, foram tidos em conta, para a contagem dos efetivos os 

existentes a 31 de dezembro de 2014. Assim, em termos de Balanço Social, 

contabilizavam-se 171 efetivos em exercício de funções, distribuídos pelo SICAD e CDT, 

conforme consta do gráfico seguinte. 

 

Distribuição dos efetivos pelos serviços (N=171) 

 

O SICAD regista 50,29% de trabalhadores 

e as CDT, distribuídas pelos 18 distritos, 

que atuam na área da Dissuasão, 

representam 49,71% dos efetivos totais. 

Distribuição dos efetivos por género (N=171) 

 

 

Em termos de distribuição por género é 

significativamente predominante o 

género feminino, conforme representado 

no gráfico. 
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Dos 171 efetivos em análise, 75% 

encontravam-se em Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas por tempo 

indeterminado. 

Importa referir que este universo inclui 

apenas um trabalhador que, não 

pertencendo aos mapas de pessoal do 

SICAD/CDT, se encontrava a exercer 

funções em regime de mobilidade 

interna. 

 

Encontravam-se em Comissão de Serviço no âmbito da Lei nº 35/2014, de 20 de junho 

(Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) os dirigentes do SICAD que equivale a 6% 

dos efetivos.  

Os membros das CDT (Vogais e Presidentes) representavam 19% dos efetivos 

nomeados em comissão de serviço por despacho ministerial ao abrigo da Lei nº 

30/2000, de 29 de novembro e Decreto-lei nº 130-A/2001, de 23 de abril. 

 

Em termos de grupo de pessoal, são os 

técnicos superiores o grupo com maior 

representatividade, com mais de 50% do 

total de efetivos, suportado pelo facto da 

orgânica do SICAD concretizar uma 

inovação assente na opção de reforço 

da componente de planeamento e 

acompanhamento de programas de 

redução do consumo de substâncias 

psicoativas, na prevenção dos 

comportamentos aditivos e na 

diminuição das dependências. 

Nos técnicos superiores estão incluídos os 

membros das Comissões para a 

Dissuasão da Toxicodependência 

(Presidentes e Vogais) em número de 32, nomeados em regime de comissão de 

serviço por despacho ministerial. 

Distribuição dos efetivos por relação jurídica 

de emprego (N=171) 

 

Distribuição dos efetivos por grupo de pessoal 

(N=171) 
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Para assegurar as equipas, quer no SICAD quer nas CDT existem os trabalhadores 

técnico-administrativos (assistentes técnicos de carreira) que representam cerca de 

24,6% dos efetivos. 

 

No que diz respeito à estrutura etária, os efetivos do SICAD situam-se no intervalo entre 

os 30 e os 69 anos, tendo uma idade média de cerca de 45 anos. 

O escalão etário que regista maior 

número de trabalhadores é o que 

está compreendido entre os 35 e os 

44 anos de idade.  

No escalão com maior incidência 

estão inseridos 95 trabalhadores 

pertencentes a todos os grupos 

profissionais, representando cerca de 

55,6% dos efetivos do SICAD. Este 

escalão é também onde se situa o 

maior número de mulheres (77), 

sendo que o maior número dos 

homens se situa nos escalões 35-39 

anos (9) e 40-44 (9), em igual número. 

É de realçar que os trabalhadores mais jovens (entre os 30 e os 39 anos) pertencem, na 

sua maioria, à carreira Técnica Superior, sendo que a taxa de emprego jovem (até 34 

anos) foi de 3,5%. 

A média de antiguidade dos efetivos que prestam serviço (soma das 

antiguidades/número de efetivos) é de cerca de 15 anos. 

Ao analisarmos o gráfico ao lado 

podemos verificar a antiguidade 

de 59,06% dos trabalhadores (101) 

se situa entre os 10 e os 14 anos, 

destacando-se, no mesmo 

intervalo, as mulheres relativamente 

aos homens. 

Se àquele escalão juntarmos os 

efetivos com uma antiguidade 

inferior ou igual a nove anos 

verifica-se que 70,17% dos efetivos têm uma antiguidade inferior a 14 anos. 

Distribuição dos efetivos por estrutura etária e 

género (N=171) 

 

 

Distribuição dos efetivos por antiguidade e género 

(N=171) 
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Analisando a estrutura 

habilitacional, constata-se que 

cerca de 72% dos efetivos 

possuem habilitação superior, 

correspondendo a 124 

indivíduos, sendo a licenciatura 

o grau académico com mais 

representatividade (118 

indivíduos).  

Importa saber que as 

habilitações superiores 

comportam o bacharelato, a 

licenciatura e o mestrado. 

O ensino básico (até 9 anos de escolaridade) é o grau académico menos 

representado com cerca de 2% dos profissionais. 

Relativamente análise das saídas e entradas, importa referir que as primeiras podem 

ser a título definitivo ou com possibilidade de regresso dos profissionais, e as segundas 

podem ser em resultado de 1.ª admissão do profissional ou do seu regresso ao 

SICAD/CDT, entre 01 de janeiro e 31 de 

dezembro de 2014. 

Daqui resultou um decréscimo de oito 

trabalhadores, em termos globais.  

A seguir apresentam-se, em termos 

percentuais, alguns indicadores: 

 

 

 

Distribuição dos efetivos por nível de escolaridade 

(N=171) 

Distribuição das entradas e saídas por serviço  
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Relatór io de At iv idades 2014 

241 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

O horário de trabalho mais praticado é o 

flexível (47%), que corresponde a 79 

efetivos, embora sejam praticados outros 

tipos de horário, conforme se pode 

verificar no gráfico ao lado. 

A modalidade de jornada contínua para 

assistência a menores foi praticada por 

22% dos efetivos, dos quais 36 são 

mulheres e 2 homens. 

Na modalidade de isenção de horário, 

incluem-se os dirigentes e os membros das CDT (presidentes e vogais). 

Relativamente ao período normal de trabalho (PNT), a maioria dos efetivos detém 

horário completo de 40 horas semanais. 

O absentismo constata-se pelo somatório dos dias completos de ausência de todos os 

efetivos, excluindo-se as faltas. 

Distribuição dos dias de ausências ao trabalho por motivo N=2252 

 

Em 2014 registaram-se 2252 dias de ausências, a que corresponde uma taxa de 

absentismo na ordem dos 5,99%, distribuídos pelos vários tipos de ausências, 

implicando uma diminuição de cerca de 2,62% face a 2013, registado nas ausências 

por parentalidade; doença; greve e outros (Ausências oficiais- eleitos locais, doação 

de sangue). 

À semelhança do ano anterior o principal motivo de ausência ao trabalho foi a 

doença.  

O segundo maior motivo foi o da proteção na parentalidade, podendo estar 

relacionado com o facto da taxa de feminização deste Serviço ser na ordem dos 

75,43%. 
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IV – AVALIAÇÃO PROSPETIVA 

Da análise e avaliação do desempenho das atividades realizadas em 2014, considera-

se, em primeiro lugar, que foi possível atingir um nível de realização francamente 

positivo, superior ao de 2013, quanto às metas planeadas no âmbito da ação 

desenvolvida pelas Unidades Orgânicas.  

Como se pode observar 88% das metas foram atingidas ou superadas e 12% não 

foram atingidas. 

 

Assim, tendo em consideração: 

O Plano Estratégico 2013-2015, aprovado com louvor pelo Senhor Secretário de Estado 

do Ministro da Saúde, posteriormente reformulado na sequência de orientações da 

Tutela, que implicou prolongar o planeamento até 2016 e rever e ajustar dimensões 

tendo em vista o alinhamento com o Plano Nacional de Saúde, enquadra desde 2013 

a ação do SICAD num ciclo, agora, de quatro anos, com grandes linhas de ação 

traduzidas em temas estratégicos, (1) desenvolver o conhecimento, (2) potenciar a 

comunicação, (3) alinhamento com o Plano Nacional de Saúde, (4) fomentar a 

interação e a intervenção;  

A visão do SICAD - constituir-se como entidade garante da sustentabilidade das 

políticas e intervenções, no âmbito das substâncias psicoativas, comportamentos 

aditivos e dependências, com o reconhecimento nacional e internacional, constituiu o 

pano de fundo de toda a ação desenvolvida; 

O salto qualitativo que o SICAD deu na assunção das atribuições em matéria de 

planeamento e acompanhamento de programas de redução do consumo de 

substâncias psicoativas e de outros comportamentos aditivos e dependências, tendo 

aproveitado a oportunidade de construir uma identidade renovada e por inerência de 
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se posicionar no cenário organizativo das políticas e intervenções na área dos 

comportamentos aditivos e dependências;  

O crescimento e afirmação do SICAD enquanto serviço útil e de referência foi-se 

tornando evidente, ao longo de 2014, com o estabelecimento de relações fortes e 

alinhadas com SH estratégicos, particularmente com os SH do MS, de concertação de 

posições e de soluções integradas para compromissos convergentes;  

A criação de condições para o desenvolvimento de intervenções eficazes num 

quadro de grandes constrangimentos orçamentais, está na base da atividade do 

SICAD, na produção de informação e conhecimento e no papel técnico normativo do 

Serviço; 

Alguma hesitação pontual em garantir a continuidade do modelo organizativo 

reconhecido e com provas dadas, o que perturba a afirmação do serviço e da 

condução da sua ação; 

A conjuntura macro ambiental, que caracterizou o ano de 2014, que manteve o 

quadro de desfavorecimento e vulnerabilidades económico-sociais dos indivíduos e 

das famílias, aumentando o risco de comportamentos aditivos e dependências por 

parte da população em geral e dos jovens em particular;  

O elevado envolvimento e capacidade de realização dos profissionais do SICAD, num 

contexto de turbulência e indefinição, continua a fazer a diferença;  

Os constrangimentos orçamentais do SICAD; 

Os parâmetros e a Avaliação final do SICAD para 2014 relativamente ao QUAR, 

inserem-se na menção qualitativa de “Bom”, com todos os objetivos atingidos e alguns 

superados. 

Para 2015 renovamos a aposta na criação de condições para a prestação do serviço 

público necessário, de qualidade, com eficiência e eficácia, concorrendo para o 

alcance da visão do SICAD e para debelar e melhor responder às necessidades dos 

cidadãos, famílias e comunidades.  

• Dar enfase às atividades de definição de orientações técnico-normativas para 

as intervenções em CAD. Será igualmente priorizado, em continuidade com o 

trabalho já iniciado em anos anteriores, o desenvolvimento da implementação 

da Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos Comportamentos 

Aditivos e das Dependências. 
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• Manter a aposta no acompanhamento, monitorização e avaliação dos 

projetos em execução, inseridos nos Programas de Respostas Integradas e 

decorrentes dos procedimentos concursais realizados em 2013 e 2014.  

• Continuar a 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.  

• Realizar o inquérito epidemiológico nacional em meio escolar no âmbito do 

European School Project Survey on Alcohol and Other Drugs (ESPAD), aplicado 

a jovens de 16 anos, em mais de 40 países europeus. Em parceria com o 

Ministério da Educação, o SICAD aplicará este inquérito a um grupo alvo mais 

abrangente de jovens, dos 13 anos aos 18 anos (Estudo sobre Consumo de 

Tabaco, Álcool e Drogas – ECTAD). 

• Desenvolver um estudo sobre comportamentos aditivos e dependências junto 

dos jovens dos Centros Educativos, em articulação com a Direção Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais.  

• Apostar na qualificação e especialização dos profissionais do SICAD e das 

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, como uma opção 

estratégica orientada para a melhoria contínua e especialização dos serviços 

que prestamos, aos stakeholders e aos cidadãos diretamente.  

• Continuar a desenvolver e aumentar a oferta formativa na área dos CAD a 

disponibilizar aos profissionais dos serviços parceiros, públicos e privados.  

• Dar continuidade ao trabalho iniciado em 2013 de implementação das Linhas 

de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID), que continuam a 

constituir-se como uma prioridade para o SICAD, enquanto instrumento 

metodológico de suporte à intervenção das Comissões para a Dissuasão da 

Toxicodependência. 

• Acompanhar e monitorizar o Plano de Ação para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2016 constitui-se igualmente 

como uma tarefa a priorizar, enquadrada no apoio ao Coordenador Nacional 

para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do 

Álcool.  

• Continuar a assegurar a representação de Portugal nas instâncias 

internacionais com responsabilidades em matéria comportamentos aditivos e 



Relatór io de At iv idades 2014 

245 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

dependências e manter o reconhecimento e a visibilidade internacional, 

permitindo fortalecer a capacidade de influenciar as decisões nas várias 

instâncias, em matéria de política para as substâncias ilícitas e álcool. A 

coordenação e a participação em projetos internacionais (tais como RARHA e 

COPOLAD), bem como a promoção de relações de cooperação com os 

países de língua portuguesa, continuarão a ter um papel central na atuação 

do SICAD na esfera internacional. 

• A 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e 

Dependências, Lisbon Addictions 2015,  que terá lugar em Lisboa, de 23 a 25 de 

setembro de 2015, constituirá um importante evento no calendário 

internacional da reflexão em matéria de comportamentos aditivos e 

dependências e permitirá dar a conhecer os últimos desenvolvimentos do 

conhecimento científico em matéria de adições, no panorama europeu e 

mundial. 

Para 2015 queremos continuar a melhorar o nosso desempenho e consolidar a nossa 

imagem de referência por via da afirmação do serviço, ao nível nacional e 

internacional, no quadro das políticas e intervenções em matéria de CAD. Dar 

continuidade às atividades que se têm revelado boas práticas e continuar a ousar, a 

dinamizar e avaliar iniciativas. 
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V – SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

ACES Agrupamentos de Centros de Saúde 

ACSS Administração Central do Sistema de Saúde 

ACT Autoridade para as Condições de Trabalho 

ADSE Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado 

ALICE RAP Addictions in Contemporary Europe: Refraiming Addictions Project 

AP Administração Pública 

ARS, IP Administração Regional de Saúde, IP 

AT Autoridade Tributária e Aduaneira 

CAD Comportamentos Aditivos e Dependências 

CCA Conselho Coordenador de Avaliação 

CCAS Conselho Coordenador de Avaliação dos Serviços 

CCPFC Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

CDT Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 

CE Comissão Europeia 

CESNOVA/UNL Centro de Estudos Sociais da Universidade Nova de Lisboa 

CESNOVA-FCSH Centro de Estudos Sociais da Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

CGA Caixa Geral de Aposentações 

CIES Centro de Investigação e Estudos Sociais 

CIP Cataloguing in Publication 

CNAPA Comité de Politica Nacional e Ação sobre Álcool 

CND Comissão de Estupefacientes das Nações Unidas 

CNJ Conselho Nacional da Juventude 

CNPCJR Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

COPOLAD Programa de Cooperação entre América Latina e a União Europeia de Políticas sobre Drogas  

CPLP Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

CRI Centro de Respostas Integradas 

DEI Divisão de Estatística e Intervenção 

DGAEP Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público 

DGO Direção-Geral do Orçamento 

DGR Divisão de Gestão de Recursos 

DGRSP Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

DGS Direção-Geral da Saúde 
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DGTF Direção-Geral do Tesouro e Finanças 

DIC Divisão de Informação e Comunicação 

DICAD Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

DIT Divisão de Intervenção e Terapêutica 

DMI Direção de Serviços de Monitorização e Informação 

DPI Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção 

DPIC Divisão de Prevenção e Intervenção Comunitária 

DR Diário da República 

DRI Divisão de Relações Internacionais 

DTP Dossier Técnico-Pedagógico 

ECATD/ESPAD Estudo sobre os Consumos de Álcool, Tabaco e Drogas/European School Survey on Alcohol and other Drugs 

EDDRA Exchange on Drug Demand Reduction Action 

ELDD European Legal Database on Drugs 

EMPECO Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional 

EMSI Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação 

ERANID European Research Area Network on Illicit Drugs 

ESPAP Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. 

FESAT Fundação Europeia dos Serviços telefónicos na área da Droga (European Foundation of Drug Helplines) 

FNAS Fórum Nacional Álcool e Saúde 

GeADAP Gestão Integrada da Avaliação de Desempenho da Administração Pública 

GHD Grupo Horizontal Drogas 

GNR Guarda Nacional Republicana 

GP Grupo Pompidou 

GT Grupo de Trabalho 

IDT Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P. 

IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. 

IPDJ Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P. 

IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social 

IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

ISCTE Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa 

ISS, IP Instituto da Segurança Social, I.P. 

LOID Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão 

LVT Lisboa e Vale do Tejo 

MDN Ministério da Defesa Nacional 
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Med-NET Mediterranean network for cooperation on drugs and addictions 

MS Ministério da Saúde 

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OE Objetivo Estratégico 

OEDT Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONG Organizações Não Governamentais 

ONU Organização das Nações Unidas 

OOp Objetivo Operacional 

OPJ/ICS-ULisboa Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

PA Plano de Ação 

PAC Plano Anual de Compras 

PCI Plano de Comunicação Integrada 

PIDDAC Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central 

PJ/UNCTE Polícia Judiciária/ Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes 

PLA Problemas Ligados ao Álcool 

PME Pequenas e Médias Empresas 

PNCDT Plano de Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências 

PNRPLA Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados ao Álcool 

PNT Período Normal de Trabalho 

POCP Plano Oficial de Contabilidade Pública 

PORI Plano Operacional de Repostas Integradas 

PRI Programas de Respostas Integradas 

PSP Polícia de Segurança Pública 

QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização 

RARHA Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm 

REITOX Rede Europeia de Informação sobre Droga e Toxicodependência 

RESAPES Rede de Serviços de Apoio Psicológico ao Ensino Superior 

RRMD Redução de Riscos e Minimização de Danos 

SGPVE Sistema de Gestão do Parque de Veículos do Estado 

SIADAP Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SICAD Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SIGO Sistema de Informação de Gestão Orçamental 

SIGP Sistema 

SIIE Sistema de Informação de Imóveis do Estado 
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SIM Sistema de Informação Multidisciplinar 

SIOE Sistema de Informação da Organização do Estado 

SIPAFS Sistema de Informação de Projetos com Apoio Financeiro no âmbito do Ministério da Saúde 

SPA Substâncias Psicoativas 

SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde 

UE União Europeia 

UNGASS Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas 

UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 

UO Unidade Orgânica 
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