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I - Nota Introdutória 

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) tem vindo a 

implementar uma dinâmica balizada pela abertura e coerência do Plano Estratégico 2013-2016, 

prosseguindo as grandes linhas de ação nele previstas: (1) desenvolver o conhecimento, (2) potenciar a 

comunicação, (3) alinhamento com o Plano Nacional de Saúde, (4) fomentar a interação e a intervenção. 

A implementação da ação com base neste documento estratégico, orientado e consubstanciado num 

diagnóstico exaustivo, participado e rigoroso, tem facilitado e robustecido o posicionamento do SICAD 

na afirmação consistente junto de parceiros nacionais e internacionais.  

Criado pelo Decreto-Lei nº124/2011, de 29 de Dezembro, que consagra a Lei orgânica do Ministério da 

Saúde, no quadro das orientações definidas pelo PREMAC e dos objetivos do programa do XIX Governo 

Constitucional, o SICAD tem procurado posicionar-se estrategicamente no desenho organizacional das 

respostas na área dos comportamentos aditivos e dependências, por via de uma atitude firme e 

pragmática, em que sobressaem os valores humanistas e a centralidade no cidadão, características 

intrínsecas e tradicionais na ação nesta área.   

A orientação e o desempenho do serviço para o alcance da Visão, neste terceiro ano de execução do 

Plano Estratégico, alicerçaram o reforço na criação de condições para a prestação de um serviço público 

necessário, de qualidade, com eficiência e eficácia, concorrendo para debelar e melhor responder às 

necessidades dos cidadãos, famílias e comunidades. A promoção e o desenvolvimento de políticas e 

intervenções coerentes e consistentes, por via do planeamento, da produção de conhecimento e do 

acompanhamento de programas de redução do consumo de substâncias psicoativas e de outros 

comportamentos aditivos e dependências, têm vindo a ganhar consistência e a trazer o almejado 

reconhecimento por parte dos stakeholders, cada vez mais alinhados com os objetivos do SICAD. 

Em 2015, a enfase colocada na definição de orientações técnico-normativas para as intervenções em 

CAD, em continuidade com o trabalho já iniciado em anos anteriores, e a procura constante das 

condições necessárias à implementação da Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos CAD, 

representaram dimensões que se realçam, considerando o investimento na definição de circuitos 

simplificados, lógicos e acessíveis aos cidadãos, com as correspondentes respostas qualificadas, de 

acordo com as necessidades e a severidade dos problemas que os cidadãos apresentam.  

Apostou-se 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.  

Realizou-se 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 
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europeus. Em parceria com o Ministério da Educação, o SICAD aplicou o inquérito a um grupo alvo mais 

abrangente de jovens, dos 13 anos aos 18 anos (Estudo sobre Consumo de Tabaco, Álcool e Drogas – 

ECTAD), cujos resultados nos permitem conhecer a realidade dos comportamentos aditivos e 

dependências junto deste grupo alvo e orientar as estratégias de intervenção neste domínio. 

Outros estudos foram desenvolvidos, em diferentes contextos, em estreita articulação com outros 

serviços, o que permite produzir conhecimento e massa critica, essencial na definição das políticas a 

seguir e das abordagens a desenvolver. Por exemplo, os estudos que foram desenvolvidos nos serviços 

de saúde de atendimento a grávidas, estabelecimentos prisionais, centros educativos. 

Neste contexto de disseminação de conhecimento, o SICAD diversificou a ação dentro e fora de portas. 

Junto dos profissionais do SICAD e das CDT, numa clara aposta na qualificação e especialização dos 

profissionais, como uma opção estratégica orientada para a melhoria contínua e especialização dos 

serviços prestados aos stakeholders. A dinâmica formativa do SICAD também tem vindo ganhar 

consistência e credibilidade junto dos profissionais dos serviços parceiros. O Plano de Formação bianual, 

elaborado com uma oferta formativa robusta e diversificada, que vai ao encontro de necessidades 

formativas identificadas, procura contribuir para a capacitação e qualificação do conjunto de 

profissionais interventores na área dos comportamentos aditivos e dependências, cujo desempenho se 

reflete numa maior eficácia das respostas disponíveis. 

No âmbito da Cooperação e Relações Internacionais, o SICAD continuou a acompanhar e a participar 

ativamente na definição das orientações internacionais sobre as matérias convergentes, de que se 

destacam o trabalho desenvolvido na Joint Action RARHA (Reducing Alcohol Related Harm), que o SICAD 

liderou nos últimos três anos, a criação de uma estrutura de apoio nacional a projetos de investigação 

no âmbito do ERANID, a disseminação de boas práticas nacionais como por exemplo a lei da 

descriminalização e o dispositivo da dissuasão, programa “Eu e os outros” em Cabo Verde, entre outras. 

No que respeita à Dissuasão, 2015 representou o ano da afirmação consistente do potencial preventivo 

da Lei e das Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência. Para além do encaminhamento de 

indiciados com problemas claros de dependência, as CDT dispõem agora de capacidade instalada e 

reforçada para identificar precocemente indiciados com baixo risco e risco moderado com necessidade 

de apoio e de intervenção. A plasticidade das CDT revelou-se uma força do SICAD na abordagem e 

intervenção precoce junto dos mais jovens. As CDT em articulação com as forças de segurança têm 

conseguido desenvolver uma ação muito positiva, sinalizando jovens consumidores de canábis, 

permitindo que precocemente tomem consciência dos problemas que têm e dos riscos que correm. É 

muito gratificante assistir ao salto qualitativo conseguido nas abordagens desenvolvidas por estes 

serviços e ao cada vez maior reconhecimento e respeito por parte dos parceiros institucionais, enquanto 

resposta qualificada e credível.  

Manteve-se o acompanhamento ao Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, designadamente no que respeita ao acompanhamento 
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e monitorização do Plano de Ação para a Redução dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-

2016.  
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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 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). 

                                                      

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

 SICAD

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.  

Comissões para a 
Dissuasão da 
Toxicodependência 

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 funções que lhe estão atribuídas, a interdependência 

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

integração de esforços e sinergias.  

Na análise de stakeholders desenvolvida aquando da conceção do Plano Estratégico 

2013-2016, 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.  

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

Dependências 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) 

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

(V) Parceiros Internacionais e (VI) Sociedade civil: 
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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 31.12.2015. 

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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II. Autoavaliação 

3. QUAR – Quadro de Avaliação e Responsabilização 

 

3.1. Resultados alcançados no âmbito do QUAR 

 

Em 2015 foram apresentados, em sede do QUAR, 18 Objetivos Estratégicos (OE), 

conforme previsto no Plano Estratégico 2013-2016, dos quais a Direção destacou 12, 

devido à sua maior pertinência e acuidade para 2015, e 12 Objetivos Operacionais 

(OOp). A aferição do alcance dos objetivos foi feita através de 13 indicadores de 

medida.  

Numa análise global, verifica-se que dos 12 objetivos operacionais previstos, três foram 

superados e nove totalmente atingidos. Quanto aos indicadores de medida, dos 13, 

três foram superados e dez totalmente atingidos.  

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

designadamente, da Eficácia, Eficiência e Qualidade, foi de 109% (avaliação 

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

Qualidade, e totalmente 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 2015 inserem-se na 

menção qualitativa de “Bom”, pelo facto de todos os objetivos terem sido atingidos e 

alguns superados. 

QUAR 2015 – Resultados ponderados por parâmetros e Avaliação Final 

 

Realização 
Global

109%

Eficácia

38%

Eficiência

10%

Qualidade

61%
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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 108,0% 100,0% 110,0% 

Ponderação associada 35% 10% 55% 

Resultado ponderado 38,0% 10,0% 61,0% 

Resultado Final 109% 

 

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

enquadrados pelos parâmetros Eficácia, Eficiência e a Qualidade é positivo, tendo 

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

de três destes indicadores. Nesta análise por parâmetro, destaca-se a Qualidade, com 

uma taxa de execução de 110%, devido à superação de dois objetivos operacionais 

neste âmbito. 

 

Avaliação Global do QUAR (por parâmetros, por objetivos operacionais e por indicadores) 
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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 2015. 

 
Objetivos mais relevantes em 2015 

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 
 

(35%) 

OOp1. Definir as linhas de orientação técnicas e 
normativas para a intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e Dependências 
(CAD)(OOp.1 em PA) (OE2a, OE4a, OE4b, OE12) 

26% 9% 9% 100% 9% 

OOp2. 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 (OOp3. 
em PA)(OE2a, OE4a, OE4b, OE5) 

26% 9% 9% 100% 9% 

OOp3. Implementação de respostas integradas, no 
âmbito do PORI e de outras Intervenções (OOp4. 
em PA) (OE2a, OE4a, OE4b) 

24% 8%   100%   

OOp4. Desenvolver competências nos profissionais 
intervenientes na área dos CAD (OOp.20 em 
PA)(OE4a, OE4b)) 

24% 8%   135%   

E 
F 
I 
C 
I 
Ê 
N 
C 
I 
A 

(10%) 

OO5. Criar e implementar uma estratégia de 
comunicação (OOp12. em PA) 

100% 10% 10% 100% 10% 

Q 
U 
A 
L 
I 
D 
A 
D 
E 
 

(55%) 

OOp6. Desenvolvimento de projetos em novas 
linhas de investigação (OOp8. em PA) (OE1, OE7) 

17% 9% 9% 135% 13% 

OOp7. Divulgação e disponibilização de 
informação (OOp.11 em PA) (OE1) 

17% 9% 9% 100% 9% 

OOp8. Desenvolvimento de projectos em linhas de 
investigação tradicionais (OOp7. em PA)(OE 10)     

15% 8%   100%   

OOp9. Promover relações de cooperação, de 
natureza bilateral ou multilateral, no âmbito das 
atribuições do SICAD (OOp15. em PA) (OE3) 

16% 9% 9% 100% 9% 

OOp10. Planear, gerir e qualificar os recursos 
humanos (OOp16. em PA)(OE14) 

12% 7%  100%  

OOp11. Coordenar e apoiar o funcionamento das 
CDT (OOp21. em PA) (OE4a, OE4b) 

12% 7%  135%  

OOp12: 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 (OOp22. em PA)(OE 3)     

11% 6%   100%   

                  
100% 56% 

 
59% 
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Dos 12 objetivos operacionais considerados em QUAR 2015, seis são os mais relevantes. 

O peso total dos objetivos mais revelantes, inicialmente determinado, foi de 56%. 

Verifica-se que um objetivo operacional foi superado (OOp. 6) e cinco foram 

concretizados a 100% (OOp. 1, 2, 5, 7 e 9). No cômputo geral verifica-se um bom grau 

de concretização destes objetivos uma vez que o peso total de realização dos 

objetivos mais relevantes foi ligeiramente superior ao inicialmente previsto, 

correspondendo a 59% da taxa de realização global do QUAR 2015 (109%). Esta taxa 

de realização deve-se à superação de um dos seis OOp. mais relevantes, permitindo 

um resultado ligeiramente superior ao inicialmente previsto (56%). Considerando o 

QUAR na sua globalidade, a concretização dos restantes OOp. correspondeu a 50% 

da execução global, pelo que o balanço da execução dos objetivos mais relevantes 

evidencia um resultado equilibrado e positivo.    

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

2015. 

 

Relação entre os Objetivos Operacionais e os Objetivos Estratégicos QUAR 2015  
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OOp1. Definir as linhas de 
orientação técnicas e normativas 
para a intervenção nos CAD     

 

              
OOp2. 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     

  

              

OOp3. Implementar respostas 
integradas, no âmbito do PORI     

  

              

OOp4. Desenvolver projetos em 
linhas de investigação tradicionais     

    
  

              

OOp5. Desenvolver projetos em 
novas linhas de investigação     

  

              

OOp6. Divulgar e disponibilizar 
informação     

  

              

OOp7. Criar e implementar uma 
estratégia de comunicação 

    
  

              

OOp8. Promover relações de 
cooperação, de natureza bilateral 
ou multilateral, no âmbito das 
atribuições do SICAD 
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OOp9. Planear, gerir e qualificar os 
recursos humanos 

    

  

              
OOp10. Desenvolver 
competências nos profissionais 
intervenientes na área dos CAD     

  

              

OOp11. Coordenar e apoiar o 
funcionamento das CDT     

  

              
OOp12. 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     

  

              

 

Nos gráficos seguintes apresenta-se a distribuição dos objetivos operacionais e dos 

indicadores, por parâmetro: 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar, em 2015 

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. 

4

1

8

N.º de indicadores QUAR por parâmetro (n=13)

Eficácia

Eficiência

Qualidade

35%

10%

55%

Ponderações QUAR por parâmetro

Eficácia

Eficiência

Qualidade

4

1

7

N.º  de objetivos por parâmetro (n=12)

Eficácia

Eficiência

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

objetivos. 
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ANO: 2014 

Ministério da Saúde 

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 diminuição 

das dependências.  

               

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

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     

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                          35,0 

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

      Peso:  26,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

1.1. Desenvolvimento das 
Linhas Orientadoras para a 
Intervenção em RRMD no 
âmbito dos CAD, em 
articulação com SH 
estratégicos (peritos, 
nomeadamente de 
Instituições promotoras de 
projetos e de investigação 
nesta área específica) (em 
meses) 

- - 11 12 11 1 9 100% Dez 12 100% Atingiu 
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OOp2. 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 (OOp3. em 
PA)(OE2a, OE4a, OE4b, OE5) R 

  Peso:  26,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

2.1. Produção de 
instrumento de recolha de 
informação para monitorizar 
a implementação da Rede 
de 
Referenciação/Articulação 
(n.º) 

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

OOp3. Implementação de respostas integradas, no âmbito do PORI e de outras Intervenções (OOp4. em PA)(OE2a, 
OE4a, OE4b) 

Peso:  24,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

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

- - 36 77 73 10 84 100% Dez 80 100% Atingiu 

OOp4. Desenvolver competências nos profissionais intervenientes na 
área dos CAD (OOp.20 em PA)(OE4a, OE4b) 

            Peso:  24,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

4.1. Aumento da oferta 
formativa (nº de cursos) 

- - 3 6 8 3 12 100% Dez 14 135% Superou 

 

 

EFICIÊNCIA                         10,0 

OOp5. Criar e implementar uma estratégia de comunicação (OOp12. em PA) (OE2, 
OE15) R 

        Peso:  100,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

5.1. Avaliação da 
Implementação do Plano de 
Comunicação Integrada: 
comunicação interna e 
comunicação externa (n.º) 

- - - - 1 0 2 100% Dez 1 100% Atingiu 

 

QUALIDADE                         55,0 

OOp6. Desenvolvimento de projetos em novas 
linhas de investigação (OOp8. em PA)  (OE1, OE7) R 

                Peso:  17,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

6.1. Recolha de dados no 
âmbito do inquérito nacional 
sobre comportamentos 
aditivos e dependências em 
jovens em Centros 
Educativos (em meses) 

- - - - 12 0 11 100% Dez 6 135% Superou 
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OOp7. Divulgação e 
disponibilização de informação 
(OOp.11 em PA) (OE1) R 

                    Peso:  17,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

7.1. Conclusão do Relatório 
Anual sobre a Situação do 
País em matéria de Drogas e 
Toxicodependências – 2014 
(em meses) 

- - 12 11 11 0 10 50% Dez 11 100% Atingiu 

7.2. Conclusão do Relatório 
Anual sobre a Situação do 
País em matéria de Álcool – 
2014 (em meses) 

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

OOp8. Desenvolvimento de projetos em linhas de investigação tradicionais 
(OOp7. em PA)(OE 10)     
  

          Peso:  15,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

8.1. Recolha de dados no 
âmbito do estudo 
epidemiológico 
ESPAD/ECATD (em meses) 

5 - - - 4 1 2 100% Dez 4 100% Atingiu 

OOp9. Promover relações de cooperação, de natureza bilateral ou 
multilateral, no âmbito das atribuições do SICAD (OOp15. em PA) (OE3) R 

          Peso:  16,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

9.1. Elaboração do Interim 
Report da RARHA (nº de 
relatórios) 

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

OOp10. Planear, gerir e qualificar os recursos humanos (OOp16. em PA)(OE14)           Peso:  12,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

10.1. Taxa de 
participação dos 
trabalhadores que 
frequentaram pelo 
menos uma ação de 
formação (%) 

68% 88% 100% 86% 75% 10% 86% 100% Dez 68% 100% Atingiu 

OOp11. Coordenar e apoiar o funcionamento das CDT 
(OOp21. em PA) (OE4a, OE4b)  

              Peso:  12,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

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

- - 5 16 14 1 16 100% Dez 18 135% Superou 

OOp12. 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 (OOp22. em PA)(OE 3)     

      Peso:  11,0 

INDICADORES 11 12 13 14 
Meta 
2015 

Tolerância 
Valor 
crítico 

Peso 
Mês 

Análise 
Resultado 

Taxa de 
Realização 

Classificação 

12.1. Elaboração de relatório 
da execução preliminar do 
Plano de Ação 2013-2016 
nos anos de 2013 e 2014 

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

  



Relatór io de Ativ idades 2015 

 27 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

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 prende-se com a promoção da qualidade, da eficiência e 

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

aos cidadãos. Neste âmbito, foi elaborado um documento base – “Orientação 

Técnica em RRMD: Competências dos Interventores”, o qual serviu de suporte à 

operação do Grupo de Trabalho constituído por representantes de todas as DICAD 

das ARS, IP, sob a coordenação do SICAD e posteriormente a alargado peritos de 

instituições promotoras de projetos e de investigação nesta área específica. Foi deste 

modo possível consensualizar um documento que se centra num dos vetores 

primordiais da intervenção em RRMD – as competências dos interventores, analisando 

e revendo o documento base, quer no que respeita à sua estrutura, quer nos seus 

conteúdos, através de uma metodologia de consenso.  

A meta do indicador 1.1. Desenvolvimento das Linhas Orientadoras para a Intervenção 

em RRMD no âmbito dos CAD, em articulação com SH estratégicos (peritos, 

nomeadamente de Instituições promotoras de projetos e de investigação nesta área 

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

tolerância.  

 

Objetivo operacional 2. 

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 (OOp3. em PA)(OE2a, OE4a, OE4b, OE5) R 

Foi produzido pelo SICAD em articulação com as ARS,IP, o instrumento de recolha de 

informação para monitorizar a implementação da Rede de 

Referenciação/Articulação, o qual operacionaliza a recolha de informação que 

permite a monitorização dos indicadores específicos, de gestão, de desempenho e 

Execução, que permitem avaliar a implementação da Rede de 

Referenciação/Articulação, com base nos dados loco-regionais fornecidos pelas ARS, 

IP, o qual possibilita a harmonização, sistematização e quantificação da informação 

em avaliação, constituindo-se assim como um meio facilitador da gestão deste 

processo.     
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A meta do indicador 2.1., Produção de instrumento de recolha de informação para 

monitorizar a implementação da Rede de Referenciação/Articulação (n.º) foi 

atingida.  

 

Objetivo operacional 3. 

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

(OE2a, OE4a, OE4b) 

Neste âmbito estavam previstos para 2015 o acompanhamento e monitorização dos 

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

dos procedimentos concursais realizados em 2013 e 2014, e da abertura de novos 

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 3.1., Projetos financiados e acompanhados ao abrigo do 

Programa Operacional de Respostas Integradas (PORI) (em nº) foi atingida.  

 

Objetivo operacional 4. 

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

OE4b) 

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 4.1., Aumento da oferta formativa (nº de cursos) foi superada, 

uma vez que se optou pela elaboração de um Plano de Formação, orientador da 

estratégia formativa dirigida às necessidades dos stakeholders. Como tal em 2015 

foram conceptualizados mais cursos dos que os inicialmente previstos, em áreas 

identificadas como lacunares nos diagnósticos de necessidades de formação.  

 

PARÂMETRO EFICIÊNCIA 

 

Objetivo operacional 5. 

Criar e implementar uma estratégia de comunicação (OOp12. em PA) (OE2, OE15) R  

O Plano de Comunicação Integrada (PCI) enquadra a estratégia de comunicação do 

SICAD. Este plano foi elaborado em 2013 e complementado, em 2014, com a vertente 
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da comunicação externa. Em 2015 foi realizada uma avaliação e reflexão interna 

sobre o trabalho desenvolvido nesta área, neste sentido e no que diz respeito à 

avaliação da comunicação externa foi feita uma análise, com particular enfoque nas 

plataformas de comunicação digital, sites (institucional e diretório do álcool) e análise 

à evolução e adesão aos perfis SICAD nas redes sociais (Facebook, Twitter e Youtube). 

No que diz respeito à comunicação interna esta avaliação centrou-se mais ao nível da 

adequação e adesão dos profissionais à rede de disseminação interna de informação 

Intranet. 

A meta do indicador 5.1., Avaliação da Implementação do Plano de Comunicação 

Integrada: comunicação interna e comunicação externa (nº) foi atingida. 

 

 

PARÂMETRO QUALIDADE 

Objetivo operacional 6. 

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. 

A meta do indicador 6.1., Recolha de dados no âmbito do inquérito nacional sobre 

comportamentos aditivos e dependências em jovens em Centros Educativos (em 

meses) foi superada. Uma vez que se tratava de um projeto em parceria com outra 

entidade e cuja aplicação decorria da articulação de diversos serviços, optou-se por 

definir inicialmente uma meta conservadora. A evolução do trabalho permitiu 

concretizar o objetivo proposto antecipadamente. 

 

Objetivo operacional 7. 

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 
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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 – 2014 (em meses) foi atingida. 

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

matéria de Álcool – 2014 (em meses) foi atingida. 

 

Objetivo Operacional 8. 

Desenvolvimento de projetos em linhas de investigação tradicionais (OOp7. em PA)(OE 

10)     

No âmbito dos estudos em meio escolar foi implementado o European School Survey 

Project on Alcohol and other Drugs/2015 (ESPAD/2015) – estudo com o apoio do 

OEDT/UE, do CAN da Suécia e do Grupo Pompidou/CE, que se realiza em cerca de 40 

países, nos alunos que completam 16 anos, e se repete de 4 em 4 anos – e o Estudo 

sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e 

Dependências/2015 (ECATD_CAD/2015 – ESPAD_Portugal/2015) – versão portuguesa 

do ESPAD alargada aos alunos de cada um dos grupos etários dos 13 aos 18 anos, do 

ensino público.  

A meta do indicador 8.1., Recolha de dados no âmbito do estudo epidemiológico 

ESPAD/ECATD (em meses) foi atingida. 

 

Objetivo Operacional 9. 

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. O SICAD, enquanto 

coordenador da Joint Action RARHA, levou a cabo a elaboração do Interim Report, 

durante o mês de agosto. Este documento refletiu o cumprimento das metas 

propostas nas diversas áreas de trabalho da RARHA e respetivo ponto de situação. A 

                                                      
[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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Comissão Europeia aprovou este relatório, tornando possível a continuação dos 

trabalhos previstos nesta Joint Action para 2016. 

A meta do indicador 9.1., Elaboração do Interim Report da RARHA (nº de relatórios) foi 

atingida. 

 

Objetivo Operacional 10. 

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. 

Foram desenvolvidas e monitorizadas as ações de formação contempladas no plano 

de formação para 2015. 

A meta do indicador 10.1., Taxa de participação dos trabalhadores que frequentaram 

pelo menos uma ação de formação (%) foi atingida.  

 

Objetivo Operacional 11. 

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 11.1, Implementar o modelo da dissuasão, com orientação 

técnica produzida, nas CDT (nº de CDT) foi superada. Em 2015, todas as 18 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. A capacitação dos 

profissionais das CDT, o sentido e responsabilidade institucional terá estado na origem 

deste resultado.  
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Objetivo Operacional 12. 

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 (OOp22. em PA)(OE 3) 

O Acompanhamento do Plano de Ação 2013-2016 realizou-se através da Subcomissão 

Acompanhamento e Avaliação, uma das dez subcomissões criadas no âmbito da 

Comissão Técnica para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso 

Nocivo do Álcool. No que se refere a avaliação preliminar da execução do Plano de 

Ação 2013-2016, nos anos 2013 e 2014, a Subcomissão Acompanhamento e Avaliação 

debateu o modelo do relatório, o cronograma de recolha da informação e 

elaboração do relatório e a monitorização da execução em sede de cada 

Subcomissão. A elaboração de um relatório da execução preliminar do Plano de 

Ação 2013-2016 nos anos de 2013 e 2014 consta do Plano de Atividades do SICAD e 

constitui um ensaio para a avaliação interna do Plano de Ação 2013-2016 a realizar 

em 2016 (ação 133 do PA2013-2016). Foi possível elaborar uma versão preliminar desse 

relatório, uma vez que alguns conteúdos disponibilizados em 2015 estavam 

incompletos ou eram insuficientes. Mas esse resultado não é negligenciável, antes pelo 

contrário, é importante para perspetivar a elaboração da avaliação interna do PA 

2013-206, a realizar em 2016. 

A meta do indicador 12.1., Elaboração de relatório da execução preliminar do Plano 

de Ação 2013-2016 nos anos de 2013 e 2014 (%) foi atingida.  
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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 31.12.2015 o SICAD e as 18 Comissões para a 

Dissuasão da Toxicodependência (CDT) contavam com 169 trabalhadores, sendo que 

84 pertencem ao SICAD e 85 às CDT.  

Durante o corrente ano houve um decréscimo de 7 efetivos face ao planeado, pelos 

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

serviços.  

 

RECURSOS HUMANOS - 2015         

DESIGNAÇÃO   
EFETIVOS 

PLANEADOS 
31-12-2015 

PONTUAÇÃ
O 

RH 
PLANEAD

OS 

EFETIVOS 
REALIZADOS 

RH 
REALIZADOS 

DESVIO 
DESVI
O EM 
% 

Dirigentes - Direção 
Superior  

2 20 40 2 40 0 0% 

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

10 16 160 10 160 0 0% 

Técnicos Superiores (inclui 
Especialistas de Informática) 

78 12 936 69 828 -108 -13% 

Coordenadores Técnicos 
(inclui Chefes de Secção) 

2 10 20 1 10 -10 -100% 

Técnicos de Informática 6 10 60 6 60 0 0% 

Assistentes Técnicos  40 8 320 42 336 16 5% 

Assistentes Operacionais 2 5 10 2 10 0 0% 

Outros, especifique        

        Médicos 1 12 12 1 12 0 0% 

 
Técnicos superiores de 
saúde  

3 12 36 3 36 0 0% 

 
Membros das CDT 31 16 496 32 512 16 3% 

 

Encarregados Pessoal 
Auxiliar - carreira 
subsistente 

1 5 5 1 5 0 0% 

Totais 31-12-2015 
 

176 
 

2133 169 2004 -86 -1% 

    

 

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

31-12-2015 

Organismo IDT IDT IDT IDT SICAD SICAD SICAD SICAD 

Nº de efetivos a 
exercer funções 

1810 1821 1760 1608 216 181 171 169 
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No âmbito da elaboração do Orçamento para o ano 2015, o SICAD, efetuou uma 

previsão no montante de 16.739.400,00€, o qual foi aprovado pela tutela. Após 

efetuada a Reserva de 1.059.153,00€ e de um reforço de 129.765,00€ no âmbito da 

transição de saldos das fontes de financiamento comunitárias, o valor disponível ficou 

em 15.810,012,00€. 

O valor executado foi de 12.676.267,71€, apresentando-se uma justificação sucinta de 

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

1. 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. 

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

1.087.585€, 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 - 2015 (Euros) 

DESIGNAÇÃO 
  
  

ORÇAMENTO 
INICIAL (**) 

ORÇAMENTO 
CORRIGIDO 

(***) 

ORÇAMENTO 
EXECUTADO 

DESVIO 
DESVIO 
EM % 

Orçamento de Funcionamento 16 325 933 € 15 810 012 € 12 676 268 € -3 133 744 € -20% 

      Despesas com Pessoal 5 395 482 € 5 686 082 € 5 335 604 € -350 478 € -6% 

      Aquisições de Bens e Serviços 
Correntes 

4 505 321 € 3 533 650 € 1 867 027 € -1 666 623 € -47% 

      Outras Despesas Correntes e de 
Capital 

87 630 € 152 780 € 123 722 € -29 058 € -19% 

      Transferências Correntes-Projetos (*) 6 337 500 € 6 437 500 € 5 349 915 € -1 087 585 € -17% 

PIDDAC 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 

Outros Valores 0 € 0 € 0 € 0 € 0% 

Reserva 413 467 € 0 € 0 € 0 € 0% 

TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 
  

16 739 400 € 15 810 012 € 12 676 268 € -3 133 744 € -20% 

(*) Projetos no âmbito do Decreto-Lei n.º 186/2006, de 12 de setembro e Portaria n.º 27/2013, de 24 de Janeiro 

(**) Corresponde ao homologado em QUAR 

(***) Corresponde ao Orçamento  final aprovado 
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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 

 

Sendo reconhecida a importância das abordagens em CAD para a concretização 

dos objetivos das políticas neste domínio, a sua relevância específica levou a DPI, no 

âmbito das suas atribuições, em 2015, a dar continuidade ao desenvolvimento de 

normas e orientações técnicas, enquanto instrumentos operacionais para os 

profissionais que intervêm nestes fenómenos.  

Neste contexto, revelou-se fundamental o envolvimento dos stakeholders estratégicos 

na sua construção, nomeadamente as ARS,I.P, num trabalho articulado, como forma 

de promover a sua aplicabilidade, garantindo dessa forma a eficácia, a qualidade 

das intervenções bem como a sustentabilidade dos ganhos em saúde. 

 

Prevenção 

O trabalho de validação dos procedimentos avaliativos elaborados nos anos 2013 e 

2014 para o Programa Eu e os Outros envolveu o tratamento dos dados recolhidos nos 

últimos anos e disponibilizados à coordenação.  

Este procedimento contou com um apoio próximo da coordenadora para a 

prevenção da DICAD da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

Envolveu a revisão dos instrumentos utilizados, nas suas versões impressas e em survey, 

o tratamento das bases de dados e a análise dos dados recolhidos.  

O trabalho envolveu ainda a avaliação da consistência das escalas utilizadas, com 

especial destaque para o LEQ, instrumento utilizado pelo programa desde 2008 e para 

o qual não houve até à data uma validação para a população Portuguesa.  

O resultado deste trabalho foi submetido para aprovação superior em dezembro de 

2015. 

No âmbito da implementação do programa Eu e os Outros foi desenvolvido um 

trabalho de monitorização a nível nacional, que envolveu reuniões entre a 

coordenação (SICAD) com as coordenações regionais das DICAD das ARS. Em termos 

de planeamento, estas reuniões deveriam permitir a definição das linhas de ação 
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para o novo ano e, posteriormente, a avaliação da concretização das mesmas, tendo 

sid como tal perspetivadas duas reuniões anuais. Contudo, as reuniões do grupo de 

coordenação constituem igualmente um espaço para o debate de documentos e 

tomada de decisões sobre a articulação com outros parceiros. O IPDJ é um dos 

parceiros com quem o Programa vem sendo desenvolvido; atendendo a que este 

processo vem apresentando limitações desde que começou a ser implementado em 

2014, considerou-se essencial realizar uma reunião de trabalho que proporcionasse o 

encontro entre as estruturas regionais das DICAD e as do IPDJ, visando uma melhor 

articulação, reunião adicional que teve lugar a 29.01. Tendo em conta as dificuldades 

sentidas na concretização desta linha de ação, considerou-se essencial realizar 

reuniões intermédias para a discussão da capacidade de corresponder às solicitações 

do IPDJ, de acordo com o processo de candidatura acordado em janeiro.  

As reuniões intermédias foram igualmente utilizadas para a revisão do documento das 

Linhas Orientadoras para a Implementação do Programa Eu e os Outros o qual, em 

virtude das constantes adaptações introduzidas, nomeadamente ao nível da 

formação e da avaliação, requerem constantes adaptações. Em termos futuros, 

justifica-se que a monitorização passe a prever quatro reuniões anuais, em vez de 

duas.   

Em 2015, o Programa continuou a ser desenvolvido na Região Autónoma dos Açores, 

em parceira com a Direção Regional de Saúde, mediante a coordenação da Casa 

do Povo de Santa Barbara (CPSB). Este trabalho envolveu no ano em avaliação o 

acompanhamento à distância do trabalho de coordenação da CPSB e um processo 

formativo de base (6 a 10 de abril) a um primeiro grupo piloto que implementou a 

narrativa consagrada ao álcool no último período do ano letivo 2014/15. Este grupo foi 

posteriormente submetido a uma formação de reciclagem (13 e 14 julho) visando a 

implementação da narrativa consagrada à sexualidade. Um novo grupo iniciou em 

novembro (11 a 13) a formação de base visando a implementação da narrativa 8 ao 

longo do ano letivo 2015/16. A monitorização deste processo envolveu momentos de 

trabalho presenciais ou por Skype ao longo de todo o ano de 2015, tendo sido 

contabilizadas 6 reuniões, a partir do mês de abril. Durante as deslocações, foram 

concretizadas reuniões de trabalho com a Direção Regional da Educação e 

conselhos executivos das quatro escolas envolvidas, com a Câmara Municipal de 

Angra do Heroísmo, com a Escola Superior de Enfermagem, entre outros parceiros. 

No âmbito do desenvolvimento do Programa Eu e os Outros em Cabo Verde foram 

desenvolvidos contactos iniciais e preparatórios para a concretização, em Maio de 

2015, de um programa de quatro dias de formação junto a um grupo alargado de 

futuros aplicadores oriundos de todas as ilhas do arquipélago. Em paralelo com a 

formação, procedeu-se a um trabalho de adaptação das personagens e dos enredos 
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da narrativa 5 e da 8 para a realidade cabo-verdiana. Simultaneamente, foi 

desenvolvido um trabalho de preparação da equipa de coordenação cabo-verdiana 

dirigido aos aspetos essenciais do acompanhamento técnico, com especial destaque 

para os procedimentos avaliativos. Este trabalho envolveu um representante do 

Ministério da Educação bem como um elemento do Gabinete da UNODC para a 

Região Africana.  

Ao longo do último semestre de 2015, a coordenação cabo-verdiana trabalhou no 

sentido de criar condições para a implementação do programa a partir de 2016. Tal 

envolveu a produção de um novo grafismo para as diferentes personagens, em 

articulação com o SICAD, através da troca de e-mails. Do mesmo modo foi 

trabalhada a necessidade de garantir um avaliador externo para a implementação 

do programa, tendo sido escolhida o Instituto Jean Piaget para esse efeito. Em 

novembro de 2015 foi concretizada uma reunião de supervisão por Skype, durante a 

qual foi transmitido pela coordenação cabo-verdiana todos os passos dados até à 

data e foram planeados os passos seguintes, até março de 2016, altura em que nova 

sessão de supervisão deverá ter lugar. 

A pedido da CDT de Lisboa, foi iniciado em Maio de 2015 um trabalho de articulação 

visando a implementação do programa E&O envolvendo a participação de técnicos 

desta unidade, bem como de agentes da Escola Segura da 5ª Esquadra da PSP de 

Lisboa. Este trabalho foi enquadrado por um acordo de parceira, o qual foi submetido 

a todas as partes envolvidas, nomeadamente a DICAD da ARS LVT, a CDT de Lisboa, a 

5ª Esquadra da PSP e o Agrupamento de Escolas do Lumiar. 

No sentido da disseminação do programa E&O “, foi apresentada a comunicação 

rápida “Me & the Others – Elicitation research for the construction of a prevention 

program of alcohol-related problems”, na Lisbon Addiction Conference,  promovida 

pelo SICAD e pelo EMCDDA, realizada em Lisboa - 21 e 22 de Setembro. 

 

Tratamento 

 

Normas e orientações técnicas em Unidades de Desabituação  

No âmbito da intervenção em Unidades de Desabituação, em 2015 deu-se 

continuidade ao trabalho encetado no ano anterior, o qual tinha por objetivo a 

produção de documento sobre Normas e Orientações Técnicas para estas Unidades, 

em colaboração com as ARS, IP. Para o efeito, constitui-se em 2014 um Grupo de 

Trabalho o qual, sob coordenação do SICAD, preparou a estrutura e compilou os 

documentos e instrumentos relevantes e necessários para a sua produção. Com base 

neste trabalho prévio, em 2015 procedeu-se ao desenvolvimento do documento, o 

qual culminou na produção de uma versão do mesmo, a qual deverá ser avaliada, 
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revista e validada pelo Grupo de Trabalho em 2016, visando a sua finalização e 

posterior difusão junto das Unidades e dos profissionais que nelas intervêm.  

 

Linhas Orientadoras para a Intervenção em Fisioterapia no âmbito dos CAD  

Na sequência da produção, em 2014, do documento “Linhas Orientadoras para a 

Intervenção em Fisioterapia no âmbito dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências”, e da definição da respetiva proposta de 

difusão, foi em 2015 levada a cabo a disseminação deste 

documento, junto das entidades, serviços e profissionais com 

intervenção com cidadãos com CAD nesta área. Envolvendo 

dois tipos de suporte – informático e físico, foi em 2016 

produzida uma versão impressa do documento, a qual se 

assumia como elemento fundamental para a concretização 

dos objetivos da estratégia de difusão definida. Assim, em 2016 

foi este documento publicado no site do SICAD, tendo a versão 

impressa ficado igualmente disponível, para difusão. Foram ainda remetidas versões 

informatizadas do documento para as ARS, IP, para efeitos de difusão nos sítios da 

internet institucionais respetivos e junto dos profissionais e serviços envolvidos nesta 

intervenção; igualmente, no que respeita à Escola Superior de Saúde do Alcoitão e à 

Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, foram enviadas versões do documento, 

para divulgação junto de docentes, estudantes e profissionais nesta área.   

 

Redução de Riscos e Minimização de Danos  

 

Linhas Orientadoras para a Intervenção em RRMD no âmbito dos CAD  

Estando prevista para 2015 a prossecução do desenvolvimento dos trabalhos que 

visam a produção de documento sobre Linhas de Orientação para a Intervenção em 

RRMD, várias foram as iniciativas que, neste âmbito, importa salientar. Assim, foi 

elaborado pelo DPI um documento base – “Orientação Técnica em RRMD: 

Competências dos Interventores”, o qual serviu de suporte à operação do Grupo de 

Trabalho, coordenado pelo SICAD e contando com representantes de todas as DICAD 

das ARS, IP. Tendo sido assim possível, no contexto deste Grupo de Trabalho, 

consensualizar um documento que se centra num dos vetores primordiais da 

intervenção em RRMD – as competências dos interventores, foi decido alargar o 

âmbito desta iniciativa, pela criação do Grupo de Trabalho Alargado, o qual integra 

não só os membros do Grupo de Trabalho, como também os peritos de instituições 

promotoras de projetos e de investigação nesta área específica. Este Grupo de 

Trabalho alargado reuniu por várias vezes durante o ano de 2015, tendo como 
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objetivo a análise e revisão do documento “Orientação Técnica em RRMD: 

Competências dos Interventores”, quer no que respeita à sua estrutura, quer nos seus 

conteúdos, através de uma metodologia de consenso.  

Fruto da dinâmica de trabalho assim criada, pôde ser apresentada em dezembro de 

2015 uma versão de desenvolvimento do documento Orientação Técnica em RRMD: 

Competências dos Interventores, que integra os resultados obtidos, até à data, das 

atividades do Grupo de Trabalho Alargado e que perspetiva a continuidade dos seus 

trabalhos para 2016, ano em que se visa a conclusão do referido documento.  

 

Reinserção 

 

Desenvolvimento da aplicação de instrumento de monitorização e avaliação da 

implementação de Normas de Orientação Clínica  

Tendo como objetivo aprofundar a avaliação que vem sendo feita da 

implementação do Modelo de Intervenção em Reinserção (MIR), foi elaborado em 

2014 um instrumento constituído por um conjunto de indicadores a serem recolhidos 

através do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM). Como pressuposto para a 

aplicação deste instrumento, foi definida a necessidade de implementar previamente 

um conjunto de alterações ao SIM, que viriam viabilizar a análise de dados neste 

âmbito. 

A implementação destas alterações só ocorreu em finais de junho de 2015, 

restringindo significativamente o número de meses disponíveis para a análise prevista. 

No entanto, o instrumento foi aplicado ao período entre julho e outubro de 2015.  

Apesar de ter sido um período curto, a aplicação deste instrumento permitiu testar os 

indicadores criados e sistematizar e organizar a informação já definida para a 

monitorização desta área, de forma a que possa ser automatizada. 

Assim, com base na aplicação deste instrumento, foram ainda definidos os 

indicadores, rácios e gráficos relevantes para integrarem os relatórios automáticos e 

dashboards que serão implementados no âmbito da ferramenta de Business Analitics, 

que está a ser desenvolvida para o SIM, de forma a facilitar o acesso aos resultados 

atingidos pela intervenção em reinserção por parte de todos os stakeholders. 

Ainda no âmbito do Sistema de Informação Multidisciplinar e na sequência das 

alterações efetuadas a este sistema na sua componente de intervenção social, foi 

revisto o Manual de Procedimentos de Intervenção Social, no sentido de atualizar as 

instruções para a sua utilização e procedimentos associados. Esta atividade foi 

realizada em estreita articulação com as ARS,IP, através da realização de três reuniões 

do grupo de trabalho responsável pela proposta de alteração ao SIM, constituído no 

ano anterior.  
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Divulgação das Linhas Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no âmbito 
da reinserção de pessoas com CAD 

 

 

 

Na sequência da publicação do documento Linhas 

Orientadoras para a Mediação Social e Comunitária no 

âmbito da Reinserção de Pessoas com Comportamentos 

Aditivos e Dependências, foram desenvolvidas várias 

iniciativas de divulgação e difusão deste documento, 

considerando a sua relevância para a área de intervenção 

da reinserção. A apresentação formal deste documento 

ocorreu na Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra, no dia 13/02/2016.  

Seguiram-se outras iniciativas, tendo por objetivo a divulgação das linhas orientadoras 

junto dos profissionais com intervenção na área da reinserção. Para tal foram 

remetidos exemplares para as DICAD e CRI das ARS,IP., assim como para as entidades 

promotoras de projetos de reinserção cofinanciados no âmbito do PORI. Verificou-se 

ainda a sua divulgação junto da comunidade científica nacional e internacional, 

através da apresentação de um poster na Conferência Lisbon Addictions 2015. 

Ainda neste âmbito, foram desenvolvidas iniciativas para iniciar um processo avaliativo 

das Linhas Orientadoras criadas, no sentido de determinar a aplicabilidade do modelo 

da mediação social e comunitária na reinserção de pessoas com CAD. Para o efeito, 

realizaram-se três reuniões e iniciou-se o processo para formalização de protocolo de 

cooperação entre o SICAD, a Universidade de Coimbra e as cinco ARS,IP. 

 

Objetivo Operacional 2. Desenvolver modelos e programas de intervenção 

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

contextos específicos 

 

Em 2015 foi dada continuidade ao desenvolvimento de modelos e programas de 

intervenção em diversos âmbitos e focalizados em diferentes grupos, nomeadamente 

nos contexto institucional tutelar e educativo; recreativos; Forças Armadas, laboral; 

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

Droga 1414. 
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Contexto institucional tutelar e educativo 

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

continuidade da intervenção de carácter preventivo do consumo de 

substâncias psicoativas desenvolvida na Casa Pia de Lisboa (CPL, I.P.), 

iniciada em 2005. Foi assim implementado o novo Programa de 

Prevenção dos CAD, numa perspetiva de aprofundamento de uma 

colaboração específica interinstitucional, dando continuidade ao 

trabalho realizado, alargando-o aos CAD. Nesse sentido, foi estabelecido um novo 

Acordo de Cooperação, entre as instituições envolvidas - a CPL, I.P; o SICAD e a 

ARSLVT, I.P., cuja assinatura teve lugar no dia 21 de abril de 2015, no Centro Cultural 

Casapiano, em Lisboa, tendo o mesmo sido outorgado pelos responsáveis das três 

instituições. 

Com o novo Programa de Prevenção dos CAD, coordenado em conjunto pela CPL, 

I.P., pelo SICAD (através do DPI/DPIC) e pela ARSLVT, I.P., através da Divisão de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e dependências (DICAD), pretende-se 

reduzir o consumo de substâncias psicoativas e prevenir os CAD, através da  

implementação de um trabalho de investigação-ação em contexto socioeducativo e 

formativo.  

O projeto visa implementar nas estratégias de intervenção preventiva para os 

comportamentos aditivos com substância, novas ações específicas e 

complementares, dirigidas aos comportamentos aditivos sem substância, 

nomeadamente a utilização problemática da internet, entre outros. Com esta 

reestruturação, pretende-se proporcionar aos CED um conjunto de diretrizes e de 

recomendações que servirão de suporte à sua intervenção no domínio dos CAD, no 

qual se incluem ações de caráter preventivo, para a sua população-alvo específica. 

Desenhado de acordo com o diagnóstico e com as necessidades identificadas pelos 

diferentes agentes socioeducativos, o projeto irá ser operacionalizado nos Centros de 

Educação e Desenvolvimento (CED) da CPL, I.P., através de diferentes estratégias e 

metodologias, contando com a colaboração dos Centros de Respostas Integradas 

(CRI) da região de Lisboa e Vale do Tejo, com vista a garantir uma intervenção 

integrada e sustentada na rede de recursos existente.  

Durante ano de 2015 o projeto foi redesenhado para a sua adaptação à globalidade 

do fenómeno dos CAD, tendo sido redefinidos os procedimentos e instrumentos já 

instituídos na CPL, I.P. no domínio das SPA. Esta iniciativa teve como base os 

pressupostos previstos nos Processos de Realização internos à CPL, cruzando-os com a 

legislação corrente, documentos orientadores da intervenção preventiva e 

investigações recentes no âmbito dos CAD. Para a revisão/reformulação dos 

procedimentos estabelecidos relativamente ao circuito de ações internas, foram 
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realizadas um total de cinco reuniões do grupo de coordenação e oito reuniões na 

CPL, uma com a Direção e as restantes com as Direções dos CED, em cada um dos 

CED, com as respetivas direções e os Grupos de Referência que operacionalizam a 

intervenção em cada uma destas valências. 

Está em curso a definição de um programa de formação a ser aplicado aos grupos de 

referência, assim com a estruturação do Guião de Procedimentos e a redefinição do 

Manual de Intervenção em CAD. 

 

Contextos recreativos 

 

A intervenção em contextos recreativos em 2015 conheceu novos desenvolvimentos, 

no âmbito do projeto Kosmicare, tendo sido 

estabelecido um novo Acordo de Cooperação. 

A Good Mood, produtora do Boom Festival, 

produziu em 2015 um novo evento - o Be-In Festival, 

o qual teve lugar entre 18 a 21 de Junho em 

Idanha-a-Nova, junto à barragem Marechal 

Carmona, no mesmo espaço onde é realizado o Boom Festival. Previsto para receber 

5.000 pessoas, a realização deste festival possibilitaria a exploração de propostas 

alternativas de promoção da saúde e bem-estar de forma holística, através de 

workshops temáticos, concertos, conferências, entre outros.  

 A Good Mood endereçou à Universidade Católica e ao SICAD, parceiros no Boom 

Festival, uma proposta de implementação do Kosmicare no Be-In, numa perspetiva de 

continuidade e numa lógica de responsabilidade partilhada, da promoção do bem-

estar dos participantes do evento e de fomentar a produção de conhecimento 

científico no âmbito da intervenção Preventiva e de Redução de Riscos e Minimização 

de Danos em contextos recreativos. 

Para a edição de 2015, do Be-In foi estabelecido que o SICAD seria responsável por 

ações no âmbito da intervenção e da investigação, designadamente:  

• Fornecer consultoria e suporte técnico e cientifico à equipa responsável pela 

intervenção, através da alocação de um técnico para as tarefas de 

planeamento e co-coordenação da ação no terreno (como Co-Piloto Dra. 

Paula Frango, da Divisão de Prevenção e Intervenção na Comunidade); 

• Fornecer material de suporte à formação da equipa técnica do Kosmicare; 

• Contribuir para a articulação necessária com as estruturas regionais de saúde e 

os recursos locais com intervenção nesta área, no sentido de viabilizar a 

prossecução dos objetivos da intervenção do Kosmicare. 
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As atividades desenvolvidas em 2015 passaram, numa primeira fase até Junho de 

2015, pelo planeamento e preparação da intervenção no terreno, no que se refere 

aos respetivos processos organizativos e logísticos. A segunda fase constitui-se na 

deslocação ao festival, durante a sua realização, entre 17 e 22 de Junho de 2015 

visando a coordenação da intervenção no terreno e o suporte ao projeto de 

investigação, no que se refere à operacionalização da recolha de dados. 

O Kosmicare acolheu um total de 19 situações. Foram casos trazidos por amigos, 

elementos da segurança do festival, equipa de paramédicos ou por iniciativa própria. 

Num evento, com um público tão diferente do Boom Festival em número de 

participantes, as intervenções do Kosmicare ocorreram na mesma proporção que 

temos vindo a registar (cerca de 1%), e junto dos mesmos tipos globais de 

situações/pedidos. 

 

Paralelamente, foram desenvolvidas várias atividades de difusão e disseminação do 

Kosmicare e dos resultados da intervenção do projeto: 

 

• Divulgação da Publicação do artigo científico “Intervention Related to the Use 

of Psychoactive Substances in Recreational Settings - Evaluating the Kosmicare 

Project at Boom Festival”, publicado na Current Drug Abuse Reviews - Janeiro 

de 2015 

• Comunicação rápida “ Crisis Intervention Related to the Use of Psychoactive 

Substances in Recreational Environments - Evaluating the Kosmicare Project at 

Boom Festival”, na Lisbon Addiction Conference,  promovida pelo SICAD e pelo 

EMCDDA, realizada em Lisboa - 21 e 22 de Setembro 

• Comunicação “Intervenção em crise em ambientes recreativos: avaliação do 

processo e contributo para um modelo suportado em evidência científica - A 

experiência do Kosmicare no BOOM Festival”, no Talk Fest, fórum internacional 

dedicado aos festivais de música em Portugal, realizado em Lisboa - 4 de 

Março 

• Comunicação “Intervenção em crise em ambientes recreativos: avaliação do 

processo e contributo para um modelo suportado em evidência científica - A 

experiência do KOSMICARE no BOOM Festival”, na reunião de Técnica Interna, 

promovida pelo SICAD, realizada em Lisboa - 13 de Outubro 

• Comunicação “Health Responses to NPS: Responding to drug crisis, including 

NPS, in Festival and Nightlife Settings” no Expert Meeting promovido pelo 

EMCDDA, realizada em Lisboa - 28 e 29 de Outubro 

• Comunicação “ Crisis Intervention Related to the Use of Psychoactive 

Substances in Recreational Environments - Evaluating the Kosmicare Project at 
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Boom Festival”, no seminário "NPS Policy: Moving Forward" , promovido pela 

APDES, realizada em Lisboa - 26 de Novembro 

• Novembro – Edição pela Good Mood – Eco & Art Org de um documentário 

sobre o Kosmicare, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eZNg1uqvGkQ (part I) 

https://www.youtube.com/watch?v=jp2gO2C1Ics (part II) 

 

Intervenção em Contexto militar 

 

Coordenado pela DPIC, deu-se continuidade à intervenção em contexto Militar, no 

âmbito do Dia da Defesa Nacional (DDN).   

Em 2015, é de destacar o alargamento da participação 

nesta iniciativa à Região Autónoma dos Açores, que em 2014 

não se tinha envolvido nesta intervenção. Destaque 

igualmente para a melhoria do trabalho de articulação com 

a coordenação militar, a qual se traduziu numa melhor acessibilidade aos dados, 

numa maior adequação da integração dos papéis dos facilitadores militares e dos 

dinamizadores da saúde, na procura das melhores soluções para a apresentação do 

quizz de suporte nos tablets de apoio ao DDN. 

 

Fórum Nacional Álcool e Saúde  

 

No que concerne ao suporte técnico-científico do processo de elaboração e/ou 

execução dos compromissos do Fórum Nacional Álcool e Saúde, o ano de 2015 foi 

parcialmente dedicado ao trabalho, junto dos membros do Fórum, no sentido de 

assegurar que todos teriam compromissos ativos, tal como o previsto na Carta de 

Compromissos que tinham assinado no início do ciclo. 

De igual modo, tal como previsto em 2014, em 2015 encetou-se novo processo de 

monitorização dos compromissos, mediante a apresentação dos mesmos em sessões 

de monitorização e partilha de boas práticas. Todas as entidades com compromissos 

em curso foram em 2015 e serão ainda, ao longo do ano de 2016, convidadas a 

apresentar o ponto de situação do seu projeto. As sessões, que pretenderam ser um 

momento de reflexão e troca de ideias sobre o planeado e o realizado, foram 

dinamizadas pelo secretariado permanente, em colaboração com pelo menos um 

elemento da comissão executiva, no sentido de reforçar a consistência das 

intervenções e de consolidar conceitos comuns. Estas reuniões, com regularidade 

mensal, foram abertas à presença de todos os membros que quisessem acompanhar 

compromissos ou áreas específicas de intervenção. Esta nova metodologia abrangeu 
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não apenas os processos de avaliação intermédia mas igualmente a submissão de 

novos compromissos, tendo sido solicitado às entidades proponentes que 

apresentassem publicamente à comissão executiva o seu compromisso de ação no 

decurso de uma destas sessões. 

Assim, foram realizadas reuniões mensais com os membros, no sentido de dar suporte 

ao desenvolvimento e implementação técnica dos correspondentes compromissos. 

Foram apresentados 30 pontos de situação referentes aos compromissos em curso e 

validados 9 novos compromissos submetidos. 

Por outro lado, o facto de se ter passado a monitorizar a evolução dos compromissos 

através dos Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas, abandonando o 

procedimento de Relatório Intermédio do ciclo anterior, revelou-se facilitador da 

criação de um trabalho em rede. Da reflexão conjunta resultaram, por diversas vezes, 

formas de mobilizar entidades que ainda não tinham submetido ao Fórum quaisquer 

ações, para o trabalho em parceria com outros Membros. Desta forma, em 2015, dos 

71 membros do FNAS, apenas 8 não têm compromisso ativo. 

Ainda no âmbito do planeamento e operacionalização das políticas e intervenções 

com parceiros estratégicos do FNAS, foram realizadas 9 reuniões com o secretariado 

permanente, para além do suporte telefónico e via correio eletrónico,  procurando 

assegurar que todos os Membros teriam compromissos ativos, tal como o previsto na 

Carta de Compromissos.  

Foi ainda elaborada uma proposta de reestruturação do website “Diretório do Álcool”, 

procurando responder à necessidade identificada de o adequar, quer na estrutura, 

quer nos conteúdos, aos propósitos do trabalho no âmbito dos Problemas Ligados ao 

Álcool, proporcionando maior visibilidade às ações em curso. A proposta de 

reformulação procurou assegurar a agregação de toda a informação disponível 

respeitante ao álcool e às intervenções nacionais e internacionais, num espaço de 

fácil acessibilidade e numa perspetiva centrada nos objetivos da saúde pública, que 

espelhasse diretrizes nacionais e internacionais. A implementação da nova estrutura 

planeada está prevista para o ano de 2016. 

 

Intervenção em contexto laboral 

 

No quadro do desenvolvimento de modelos e programas em contextos de 

intervenção específicos, a Intervenção em Contexto Laboral incidiu 

fundamentalmente na consolidação das diferentes vertentes de intervenção através 

da dinamização e reforço das ações e das parcerias. 

Neste contexto, o principal investimento centrou-se na preparação e execução de 

ações de sensibilização e formativas que tiveram como público-alvo os trabalhadores 
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de empresas e organizações públicas e privadas, bem como no desenvolvimento e 

redação do “Guia Prático para a Intervenção em Micro Pequenas e Médias Empresas 

sobre Comportamentos Aditivos e os seus Reflexos em Meio Laboral.” 

Este documento respondeu ao indicador I2.2.12. “Desenvolvimento de documento de 

informação e suporte técnico-científico, dirigidos aos agentes do meio laboral 

relativamente aos CAD” e resultou do trabalho de uma equipa liderada pelas duas 

Direções de Serviço do SICAD e que inclui representantes das Associações Patronais, 

Confederações Sindicais, Direção Geral da Saúde, Autoridade para as Condições de 

Trabalho, Sociedade Portuguesa de Medicina no Trabalho, Comissão Nacional de 

Proteção de Dados e a Marinha Portuguesa (UTITA). 

 O documento foi genericamente consensualizado e aceite como um ganho no 

âmbito da intervenção neste contexto específico, ao 

integrar as diferentes preocupações e sensibilidades do 

meio laboral, refletindo um conjunto de sugestões que 

visam dotar as organizações (micro, pequenas e médias 

empresas) de um instrumento de apoio às respostas nas 

diferentes situações do contexto laboral relacionadas 

com CAD. 

O SICAD, através do DMI, DPI e Assessorias, está a 

desenvolver, no âmbito da Comissão Sectorial da Saúde 

(IPQ – CS/09 – GT4), o documento “Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) 

Recomendações para a intervenção em Contexto Laboral”. No Grupo de Trabalho 

que produziu este documento, participaram organismos da administração pública, 

ordens profissionais e sociedades científicas.    

Simultaneamente foram desenvolvidas Ações de divulgação de boas práticas a 

entidades empregadoras (I2.2.8.) em diferentes autarquias, nomeadamente em 

Coimbra e Estarreja.  

Fruto de um trabalho continuado nos últimos anos e em parceria com o DMI, 

continuaram a desenvolver-se “ações de sensibilização dirigidas a diferentes grupos-

alvo, em vários contextos, sobre os riscos associados aos CAD (.2.2.19.)” tendo como 

destinatários públicos diversos, de entre os quais alunos de escolas de ensino 

profissionalizante, estudantes de medicina, militares ou profissionais no ativo.  

A intervenção em contexto laboral realizada ao abrigo do Protocolo de Articulação 

SICAD / CGTP – IN (Confederação Geral dos Trabalhadores de Portugal), continuou a 

desenvolver-se, tal como previsto, na Câmara Municipal de Seixal, de Palmela e numa 

empresa do sector público empresarial. No âmbito do indicador “Planificação e 

realização de ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores sobre os riscos 

associados aos CAD” (I2.2.1.) desenvolveram-se assim sete ações de sensibilização 
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promovidas pelo SICAD, não tendo no entanto sido atingidos os valores que 

inicialmente prevíramos. 

Ao longo deste ano constatámos que as entidades empregadoras que solicitaram a 

colaboração do SICAD privilegiaram ações de formação de maior duração, em 

detrimento das ações de sensibilização. Este facto contribuiu para a dificuldade de 

cumprimento da meta inicialmente proposta. 

Tanto as ações de sensibilização como as de formação (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 - 

DIC/DMI/EMPECO) desenvolveram-se maioritariamente ao abrigo do projeto europeu 

EURIDICE (EURIDICE: European Research and Intervention on Dependency and Diversity 

in Companies and Employment) o qual visa a prevenção e a intervenção nas 

dependências do álcool e outras substâncias psicoativas, a promoção de hábitos 

saudáveis, a modificação de atitudes, comportamento e fatores de risco, o aumento 

dos conhecimentos sobre o consumo de substâncias em meio laboral. 

O projeto EURIDICE desenvolveu-se em 2015 na sequência do protocolo existente entre 

o SICAD e a CGTP-IN, consolidando-se esta articulação com a assinatura de um novo 

documento de parceria que vincula também a ARSLVT,IP. (Indicador 2.2.3. Renovação 

e dinamização de protocolos no contexto do meio laboral). 

No sentido de promover e dinamizar esta linha de intervenção em Contexto Laboral, 

(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), a DPI /DPIC com a DMI e a EMPECO estiveram presentes em empresas e 

organizações que solicitaram ao SICAD formação estruturada para dirigentes, quadros 

superiores e responsáveis de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, 

designadamente na autarquia de Estarreja, numa empresa do sector público 

empresarial em Beja e numa empresa privada de grande dimensão, no concelho de 

Palmela. 

No tocante ao indicador “Participação em grupos de discussão interinstitucionais de 

âmbito nacional e internacional, no contexto dos CAD em meio laboral (I2.2.4.), foi 

desenvolvida a Semana temática “SST Condução Automóvel Profissional”. Este 

encontro desenvolveu-se no âmbito do Protocolo de Adesão à Campanha Nacional 

de Segurança e Saúde no Trabalho da Condução Automóvel Profissional com a 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).O SICAD aderiu aos objetivos da 

Campanha, tendo em vista a promoção das atividades previstas, designadamente a 

realização de um conjunto de iniciativas em Lisboa e no Porto, entre elas ações de 

sensibilização e o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. 
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A DPI/DPIC com a DMI mantêm uma equipa de trabalho com o objetivo de 

providenciar respostas a entidades empregadoras, realizar análises de programas e 

projetos de intervenção provenientes de empresas, bem como de documentos 

conceptuais e organizativos, emitindo os respetivos pareceres e propostas de 

desenvolvimento, tendo conseguido responder a 100% das solicitações das entidades.  

No sentido da disseminação do documento “Segurança e Saúde do Trabalho e a 

Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoactivas: Linhas Orientadoras para a 

Intervenção em Meio Laboral”, foi apresentada a comunicação rápida “Safety and 

health in the workplace and psychoactive substances use: guidelines for workplace 

intervention”, na Lisbon Addiction Conference, promovida pelo SICAD e pelo 

EMCDDA, realizada em Lisboa - 21 e 22 de Setembro. 

 

Intervenção em Contexto Escolar - Ensino Superior 

 

Em 2015, em termos do suporte técnico à investigação neste âmbito de intervenção, 

foram lançadas as bases para o desenvolvimento do estudo nacional “Estudo Saúde e 

Estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal”, tendo por base os mesmos parceiros 

que desenvolveram em 2012 o estudo sobre os Consumos e Estilos de Vida nos 

estudantes do ensino superior da Universidade de Lisboa: o Conselho Nacional da 

Juventude, o Instituto de Ciências Sociais e o SICAD, aos quais se juntou agora o 

Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). A Associação Portuguesa 

do Ensino Superior Privado (APESP) e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP) poderão vir a integrar igualmente este grupo de trabalho. O 

grupo trabalhou na produção de um documento de apresentação do estudo, no 

sentido de viabilizar o suporte financeiro para a concretização do mesmo. Foram 

realizadas várias reuniões de trabalho para o efeito – 7, nas quais participaram 

elementos do SICAD. Apesar de se terem concretizado 3 reuniões com as Secretarias 

de Estado da Saúde, do Ensino Superior e da Juventude, não foi possível obter 

atempadamente o financiamento, pelo que o início do estudo foi adiado para 2016, 

na expectativa de que, nessa altura, o suporte financeiro a este projeto esteja 

disponível. 

 

Intervenção em contexto Rodoviário 

 

No âmbito do Protocolo de Adesão à Campanha Nacional de Segurança e Saúde no 

Trabalho da Condução Automóvel Profissional com a Autoridade para as Condições 

de Trabalho (ACT), o SICAD aderiu aos objetivos da Campanha, tendo em vista a 
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promoção das atividades previstas, designadamente a realização de um conjunto de 

iniciativas que se enquadrem na definição técnica da campanha.  

Dando continuidade aos trabalhos em curso, foram realizadas reuniões de trabalho 

com a ACT, para dar corpo a uma proposta de evento de sensibilização, envolvendo 

todos os parceiros da Campanha, a acontecer em Lisboa e no Porto, por se assinalar 

em particular o dia 15 de Novembro, o Dia Mundial em Memória 

das Vítimas da Estrada. Foram indicados os destinatários das ações, quadros de 

empresas e da Administração Pública com ação na gestão das empresas ligadas à 

atividade da condução automóvel.  

 

Linha Vida SOS Droga 1414 

 

 O serviço de aconselhamento, informação e 

encaminhamento telefónico Linha Vida atendeu 

7413 chamadas, no ano de 2015. 

Concretamente, no que concerne aos cidadãos que procuram o Serviço, estes são 

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

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

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

para outrem. 

Assim, a grande maioria das chamadas - aproximadamente 78%, insere-se na 

categoria Próprio, isto é, parte significativa dos pedidos de apoio e/ou informação é 

efetuada pelos próprios, ou decorre de uma forma que não possibilita avaliar para 

quem se destina a informação. Das restantes categorias, destacam-se as chamadas 

efetuadas por pais, por outros familiares e companheiros/namorados. Destes dados 

pode-se concluir que a Linha Vida é procurada essencialmente por aqueles cidadãos 

que estão mais diretamente envolvidos, afetiva e emocionalmente, na problemática 

dos CAD. Este dado é igualmente relevante e deverá ter impacto em eventuais 

estratégias de divulgação da Linha Vida, no que concerne nomeadamente à escolha 

dos públicos-alvo e dos canais de disseminação da informação. 
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No que respeita à distribuição por género, verifica-se que existe uma predominância 

do género feminino.  

 

 
Relativamente às idades, verifica-se que foi na faixa etária dos 36-49 anos que se situa 

a maioria dos utentes da Linha, seguindo-se o grupo etário dos 26-35 anos. Do 

apuramento destes dados quantitativos realça-se o facto de a população mais jovem 

recorrer ao serviço de forma menos significativa, pelo que se devem perspetivar 

iniciativas que visem aumentar o acesso deste público ao serviço.  

 

 
No que se refere aos 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. 
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O conteúdo das chamadas atendidas no serviço esteve, durante o ano a que se 

refere o presente relatório, dividido entre CAD e outros temas relacionados. As 

chamadas na área da saúde mental são bastante significativas, o que parece poder 

indiciar uma falta de respostas específicas nesta área.  

No serviço de e-mail counselling -1414@sicad.min-saude.pt foram recebidos um total 

de 88 e-mails. No que se refere aos utentes que efetuam pedidos a este serviço, 

verifica-se que na sua grande maioria são os próprios quem coloca questões por esta 

via, seguindo-se respetivamente os pais, os companheiros/namorados, outros 

familiares, outros envolventes e os amigos. 

 

 
Relativamente ao seu tipo, os pedidos de informação são os que motivam a maioria 

dos contactos do e-mail counselling, seguindo-se os pedidos de 

apoio/aconselhamento. 
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Relativamente às temáticas dos pedidos formulados, a maioria refere-se a questões 

relacionadas com o tratamento, seguindo-se as substâncias psicoativas, sob a forma 

de pedidos de informação, de apoio/aconselhamento ou encaminhamento. 

 

 
 

Foram realizadas seis ações específicas de divulgação do Serviço de Aconselhamento 

da Linha VIDA durante o ano de 2015. Estas ações incidiram em diversos contextos 

designadamente a revista “Dependências”, a página do Facebook do SICAD, em 

diversos materiais editados pelo SICAD e no âmbito da Campanha Álcool e Gravidez. 

Refira-se, no entanto, pela sua maior visibilidade e abrangência da população, a 

difusão do serviço nos postos de venda de jogo da Santa Casa da Misericórdia.   

 

O serviço disponibiliza igualmente um sítio www.tu-alinhas.pt, destinado a jovens, o 

qual complementa o  trabalho de aconselhamento e 

informação disponibilizado à comunidade. No ano de 2015 

foram realizadas 59.060 visitas ao sítio.  

No âmbito do processo de atualização contínuo dos seus conteúdos, foram realizadas 

um total de 201 atualizações ao sítio, as quais incidiram nos itens “Interessante” e 

“Notícias”.  

Paralelamente, e no sentido de modernizar e atualizar o sítio www.tu-alinhas.pt, foi 

dado inicio, em conjunto com a EMSI, a um processo para a sua reformulação, 

procurando-se identificar as lacunas e potencialidades existentes no mesmo. Dessa 

análise, foi avaliado como necessário a reorganização da sua estrutura e áreas 

temáticas, assim como da revisão dos conteúdos, tendo como referência o público-

alvo a que se destina e a identidade gráfica do sítio. Foi ainda realizado uma pesquisa 

relativa para definição da plataforma informática de suporte onde será alocado. A 

operacionalização do processo de reformulação do sítio terá lugar em 2016. 
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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 Comportamentos Aditivos e das 

Dependências 

 

Tendo sido definida em 2013 e alvo de planificação da sua implementação em 2014,a 

sequência do desenvolvimento da medida estruturante das 

políticas e intervenções em que se constitui a Rede de 

Referenciação / Articulação no âmbito dos 

comportamentos Aditivos e das Dependências determinava, 

para 2015, que fossem concretizados as disposições e 

mecanismos que permitissem acompanhar e monitorizar a 

sua implementação. Nesse sentido, foi produzido pelo SICAD 

em articulação com as ARS,IP, o instrumento de recolha de 

informação para monitorizar a implementação da Rede de 

Referenciação/Articulação (I3.2.1), o qual operacionaliza a recolha de informação 

que permite a monitorização dos indicadores específicos (de Gestão e de 

Desempenho e Execução) que avaliam a sua implementação. A produção deste 

documento e a correspondente difusão pelas ARS, IP, permitiu já neste 

ano que o Relatório Anual da Rede de Referenciação/Articulação 

(I3.1.4) fosse realizado pelo SICAD com base nos dados loco-regionais 

fornecidos pelas ARS, IP recolhidos através deste instrumento, o qual 

possibilita a harmonização, sistematização e quantificação da 

informação em avaliação, constituindo-se assim como um meio 

facilitador da gestão deste processo.     

Por outro lado, e igualmente pertinente para a implementação 

desta medida, em 2015 o SICAD promoveu as atividades de 

Coordenação do Grupo Técnico de Acompanhamento da Rede de 

Referenciação/Articulação, nomeadamente através da realização de 2 reuniões de 

trabalho.     

No âmbito da disseminação da rede de referenciação foi apresentada uma 

Comunicação rápida - “Referral/articulation network in the field of  addictive 

behaviours and dependencies - An inter-institutional integrated and differentiated 

articulation of care”,  na Lisbon Addiction Conference,  promovida pelo SICAD e pelo 

EMCDDA, realizada em Lisboa - 21 e 22 de Setembro. 

 

RRRRELATÓRIO ELATÓRIO ELATÓRIO ELATÓRIO     DE  DE  DE  DE  DDDDESENVOLVIMENTO ESENVOLVIMENTO ESENVOLVIMENTO ESENVOLVIMENTO     

NO ANO DE NO ANO DE NO ANO DE NO ANO DE 2014201420142014 
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Recursos e respostas no âmbito da Reinserção Social 

 

Relatório de monitorização das intervenções de reinserção no âmbito dos CAD (I3.3.4) 

A monitorização das atividades desenvolvidas no âmbito da reinserção sustenta a 

contínua melhoria das respostas nesta área, junto dos cidadãos com CAD, entendida 

enquanto atividade fundamental para o suporte à planificação e adequação das 

respostas. Nessa linha, foi produzido, pela DIT, o Relatório de Monitorização das 

Intervenções de Reinserção do ano 2014, tendo como referência os dados do ano 

anterior referentes à intervenção desenvolvida no âmbito da reinserção, recolhidos 

junto dos Centros de Respostas Integradas das ARS,I.P. Este documento constitui-se 

como um instrumento de avaliação das principais necessidades dos cidadãos que se 

encontram em acompanhamento social, assim como de diagnóstico da capacidade 

dos serviços (CRI e outros parceiros) para a elas atender, pela disponibilização de 

respostas adequadas a cada situação. 

 

Preenchimento dos campos fundamentais do SIM   

No âmbito das suas atribuições cumpre ao SICAD garantir a recolha e monitorização 

de informação de qualidade no que concerne aos programas de tratamento e 

reinserção social implementados junto de cidadãos com CAD. A disponibilização de 

dados pelo Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) é determinante para o 

adequado planeamento estratégico, o estabelecimento de prioridades de 

intervenção e a operacionalização de políticas neste domínio; nesse sentido, o registo 

tão rigoroso e abrangente quanto possível dos dados relativos aos utentes das 

unidades especializadas é condição sine qua non para a necessária fiabilidade da 

informação que caracteriza o fenómeno de CAD em Portugal, de que por sua vez 

dependem múltiplas decisões de planeamento com impacto na intervenção e os 

reportes (objeto de compromisso institucional) a entidades nacionais e internacionais.  

Nesse sentido, foram produzidos dois relatórios de caracterização da taxa de 

preenchimento dos campos fundamentais do SIM, em função do tipo de admissão: 

Novos e Readmitidos, organizado por semestres e por dados extraídos por cada uma 

das ARS, IP, tendo ainda em conta o tipo de problemática aditiva – Utentes com 

Problemas Ligados ao Álcool e Utentes com Consumos de Outras Substâncias 

Psicoativas (Indicador 3.3.6: Elaboração de relatórios semestrais de preenchimento dos 

campos fundamentais). A informação extraída destes Relatórios aponta para a 

necessidade de ponderar sobre eventuais estratégias de sensibilização junto das 

equipas técnicas que visem aumentar/ maximizar o preenchimento dos campos 

fundamentais do SIM, como forma de assegurar a fiabilidade da informação clínica 

obtida / reportada, que é critica para o conhecimento das evoluções do fenómeno 
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dos CAD e para o correspondente planeamento e avaliação das intervenções no 

âmbito do tratamento. 

 

Monitorização de utentes em Programa Farmacológico com opióides   

Os Programas Farmacológicos detêm uma importância particular no tratamento da 

dependência de opiáceos, não só fundamentada em múltipla evidência científica, 

como no conhecimento empírico da sua relevância para a estabilização de um 

número considerável de utentes em seguimento clínico nas unidades especializadas 

em CAD, permitindo a sua integração num leque considerável de projetos 

terapêuticos e de reabilitação. Foi assim desenvolvida uma caracterização dos 

utentes integrados em programas farmacológicos de tratamento da dependência de 

opiáceos no âmbito das estruturas de tratamento em CAD (das várias Administrações 

Regionais de Saúde, IP), sustentada na análise de dados extraídos dos campos 

fundamentais do SIM (Indicador 3.4.3: Monitorização dos utentes em Programa 

Farmacológico com opioídes). Estes Relatórios incidiram sobre os utentes em programa 

de tratamento com cloridrato de metadona, buprenorfina e buprenorfina+naloxona, 

evidenciando um conjunto de informações relevantes para a monitorização da 

evolução destes utentes, bem como para a avaliação da eficácia destas respostas.  
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Objetivo Operacional 4. Implementação de respostas integradas, no âmbito do PORI 

e de outras Intervenções  

 

Plano Operacional de Respostas Integradas  

A implementação da medida estruturante Plano Operacional de Respostas Integradas 

(PORI) traduziu-se em 2015 pelo desenvolvimento das atividades necessárias à sua 

operacionalização, nomeadamente: 

 

Conclusão de procedimentos concursais 

Em 2015 foram concluídos 11 procedimentos concursais, no âmbito do PORI, conforme 

tabela abaixo apresentada, que considera a distribuição desses procedimentos 

concursais pelas regiões do país.  

 

Tabela 1 - Procedimentos concursais concluídos em 2015 

Região 

Procedimentos concursais concluídos em 2015 

TOTAL 
Abertos em 

2013 
Abertos em 

2014 
Abertos em 2015 

Norte 4 1 3 0 

Centro 2 0 2 0 

Lisboa 3 1 1 1 

Alentejo 1 0 1 0 

Algarve 1 0 1 0 

 

Nº de procedimentos concursais concluídos em 2015 (n=11), por região, 
considerando a data de abertura dos procedimentos concursais (2013, 2014 e 2015): 

 

Na sequência dos concursos concluídos em 2015, foram aprovados 15 projetos que 

iniciaram durante o ano de 2015. A estes acrescem dois projetos da região Norte, cuja 

execução também se iniciou a um de Janeiro de 2015, mas que não são 

comtemplados no gráfico anterior pois os procedimentos concursais foram concluídos 

ainda em 2014. 
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Projetos em execução 

Considerando todos os projetos em execução, durante o ano de 2015, por tipo de 

intervenção, chegamos à seguinte distribuição: 

 

Como é visível, a maior parte dos projetos em funcionamento em 2015 são da área da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos (49%). Para evidenciar estes resultados 

em termos de percentagens, o gráfico seguinte apresenta a percentagem de projetos 

tendo em conta a área lacunar de intervenção. 

 

De seguida, apresentamos a distribuição de projetos em execução, por região, 

considerando a área lacunar de intervenção: 

Projetos em funcionamento, por região e área lacunar/ eixo de intervenção 

          
 

Região 

Área lacunar/ eixo de intervenção 

TOTAL RRMD Tratamento Prevenção Reinserção 

Norte 41 20 1 4 16 

Centro 22 9 0 9 4 

Lisboa e Vale do Tejo 12 8 1 2 1 

Alentejo 1 0 0 1 0 

Algarve 4 2 0 2 0 

Total 80 39 2 18 21 



Relatór io de Ativ idades 2015 

 60 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Em 2015 o PORI funcionou em 45 territórios definidos como prioritários, 22 na região 

Norte, 12 na região Centro, 7 na região de Lisboa e Vale do Tejo, um na região do 

Alentejo e, por fim, 3 na região do Algarve.  

Uma vez que a maioria dos projetos desenvolvidos são do eixo de intervenção da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos e tendo em conta os diferentes 

programas e estruturas sócio sanitárias de RRMD, considera-se, na tabela e gráfico 

seguintes, os Programas/Estruturas sócio sanitárias de RRMD em funcionamento em 

2015, identificados com as seguintes iniciais: equipa de rua (ER), gabinete de apoio a 

toxicodependentes sem enquadramento sócio familiar (GA), centros de acolhimento 

(CAc), centros de abrigo (CAb) ponto de contacto e informação (PCI) e programa de 

substituição em baixo limiar de exigência (PSBLE). 

 

Projetos de RRMD consoante as estruturas e programas sócio sanitários que 

desenvolvem, por região 

Região 

Estruturas e Programas Sócio-sanitários de RRMD certificados 

TOTAL 
ER com 
PSBLE 

GA com 
PSBLE 

ER PCI 
CAc e 
Cab 

ER e 
GA 

ER, GA 
com 
PSBLE 

Norte 20 11 3 6 0 0 0 0 

Centro 9 0 0 4 3 1 1 0 

Lisboa e 
Vale do Tejo 

8 1 0 3 1 2 0 1 

Algarve 2 0 0 2 0 0 0 0 

Total 39 12 3 15 4 3 1 1 
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N.º de projetos por região, considerando as estruturas e programas sócio sanitários 

de RRMD desenvolvidas durante o ano de 2015 (N=39) 

 

Atribuição de autorizações para a criação e financiamento de programas e estruturas 

socio sanitárias de RRMD no âmbito dos PRI 

Considerando o disposto na Portaria n.º 27/2013, de 24 de janeiro, que estabelece as 

condições de financiamento público dos projetos que constituem os Programas de 

Respostas Integradas (PRI), em 2015 foram concedidas 25 autorizações para a criação 

e funcionamento de estruturas e programas de RRMD. 

Na tabela e gráfico seguintes apresentamos esses dados, considerando apenas as 

Estruturas e Programas cuja atribuição da autorização para a criação e 

funcionamento cabe ao SICAD e que estiveram em funcionamento, nomeadamente: 

equipa de rua (ER), gabinete de apoio a toxicodependentes sem enquadramento 

sócio familiar (GA), centros de acolhimento (CAc), ponto de contacto e informação 

(PCI) e programa de substituição em baixo limiar de exigência (PSBLE). 

Durante o ano de 2015, foram regularizadas autorizações de projetos cuja execução 

se iniciou ainda em 2014, projetos esses que tinham sido sujeitos à verificação das 

condições requeridas no Dec. Lei 183/2001, de 21 de junho, conforme previsto na 

Portaria n.º 27/2013, de 24 de janeiro, mas cujo certificado de autorização não tinha 

sido emitido.  

Autorizações para a criação e funcionamento de Estruturas e Programas Sócio 
sanitários de RRMD concedidas pelo SICAD em 2015 

Região 

Estruturas e Programas Sócio-sanitários de RRMD certificados 

TOTAL 
ER com 
PSBLE 

GA com 
PSBLE 

ER PCI CAc  ER e GA 

Norte 13 7 3 3 0 0 0 

Centro 7 0 0 3 2 1 1 

Lisboa e Vale do Tejo 3 1 0 2 0 0 0 

Algarve 2 0 0 2 0 0 0 

Total 25 8 3 10 2 1 1 
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Financiamento atribuído, por tipo de intervenção e por região 

O total do financiamento atribuído aos 86 projetos em funcionamento em 2015 é de 

4.999.928,71€. Dos 86 projetos em funcionamento apenas 80 estiveram em 

funcionamento simultâneo, ou seja, os 6 projetos a mais aqui contabilizados referem-se 

àqueles cuja execução terminou durante o ano 2015, tendo o território prioritário sido 

alvo de concurso e homologação de outro projeto, razão pela qual não foram 

contabilizados nos gráficos anteriores. O financiamento é distribuído da seguinte 

forma, por tipo de intervenção: 

Financiamento por eixo de 
intervenção 

  
Eixo de 
intervenção 

Financiamento atribuído  € 

Prevenção 788543,695 

Reinserção 702488,520 

RRMD 3330396,500 

Tratamento 178500,000 

TOTAL € 4999928,715 
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A maior parte do financiamento atribuído refere-se aos projetos da área da Redução 

de Riscos e Minimização de Danos, que representam 66,6% do total do montante 

financiado. A Reinserção apresenta 14% do financiamento, a Prevenção 15,8% e o 

Tratamento 3,6%. 

A distribuição de financiamento atribuído por região, durante 2015, ocorreu conforme 

a tabela e gráfico seguintes: 

 

Região Financiamento atribuído € 

Norte 2145058,793 

Centro 1043925,382 

Lisboa e Vale do Tejo 1514467,390 

Alentejo 75260,320 

Algarve 221216,830 

TOTAL € 4999928,715 

 

 

No que se refere à distribuição da atribuição de financiamento por área geográfica, 

42,9% do financiamento total está afeto à região Norte, a região de Lisboa e Vale do 

Tejo responde por 30,3% dos montantes financiados e a região Centro por 20,9% do 

financiamento atribuído, seguida da região do Algarve com 4,4% do financiamento e, 

por fim, a região do Alentejo com 1,5 % do financiamento.    

 

Normas e instrumentos produzidos 

No que respeita à promoção do acompanhamento, a monitorização e a avaliação 

das respostas implementadas no âmbito do PORI, foram ainda desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

• Consolidação do guião para a "Priorização dos territórios para intervenção", 

através da Informação 07/2015/DPI/DPIC/DIT de 21/04/2015; 

• Alteração de procedimentos para a constituição dos PRI e a formalização do 

Núcleo Territorial, através da Proposta n.º2/2015/DPI/DIT, de 20/01/2015. 
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• Reformulação dos formulários de continuidade dos projetos PORI da área da 

reinserção para entidades e DICAD, Proposta n.º 11/2015/DPI/DIT de 

04/09/2015; 

• Revisão de instrumentos na área da redução de riscos e minimização de 

danos, nomeadamente formulários de candidatura, de relatórios de avaliação 

final e intermédia e formulários de continuidade (componente técnica e 

financeira) através da Proposta Conjunta n.º 2/2015/DPI/DIT/DPIC, de 

26/10/2015 e da Proposta Conjunta n.º 3/2015/DPI/DIT/DPIC, de 30/10/2015; 

Alteração e adaptação da ficha de recolha de indicadores mensais de RRMD, através 

do desenvolvimento de um trabalho conjunto com as DICAD das ARS, I.P. e as 

entidades que desenvolvem projetos de RRMD no terreno. Este trabalho foi 

desenvolvido considerando todas as estruturas/programas sócio sanitárias de RRMD, 

exceto as estruturas centro de abrigo e centro de acolhimento, cujas fichas terão de 

vir a ser alvo de uma restruturação específica. 

 

Prevenção 

No âmbito da prevenção foram implementados 18 projetos, cofinanciados pelo 

SICAD, 16 dos quais em continuidade de 2014 e 2 novas intervenções iniciadas em 

2015, estimando-se uma abrangência de 21.143 pessoas (valor de referência relativo 

ao projetos em continuidade desde 2014, conforme gráfico seguinte). A maioria da 

população alvo abrangida situa-se na região Centro, uma vez que é a região que tem 

o maior número de projetos em execução.  

 

Redução de Riscos e Minimização de Danos 

No âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos foram implementados 41 

projetos, cofinanciados pelo SICAD, 38 dos quais em continuidade de 2014 e 3 novas 

intervenções iniciadas em 2015, estimando-se uma abrangência de 24.244 indivíduos 

(valor de referência relativo ao projetos em continuidade de 2014 conforme gráfico). 
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A maioria da população alvo abrangida situa-se na região norte, uma vez que é a 

região que tem o maior número de projetos em execução.  

 

Tratamento 

 

Na área do Tratamento mantiveram-se em desenvolvimento dois projeto 

cofinanciados, nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte. A sua implementação 

decorreu através de Centros de Consultas, em Vila Franca de Xira e em Barcelos, 

respetivamente, através de  uma intervenção integrada e concretizada sob a forma 

de Consultas Individuais realizadas  por Médico/ Psiquiatra, por Psicólogos, bem como 

outros tipos de Atendimentos. 

Os indicadores recolhidos ao longo do ano deram conta de que estes projetos 

abrangeram um total de 731 utentes, sendo que destes 159 recorreram pela primeira 

vez aos serviços.  

Em 2015 foram concretizadas um total de 6.604 consultas, das quais 1575 foram 

realizadas por Médico ou Psiquiatra; 4436 por Psicólogo. Foram ainda realizadas 593 

consultas, relativas a outras valências - consultas a famílias e de serviço social.  



Relatór io de Ativ idades 2015 

 66 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

Em estreita articulação com as respetivas UIL, foram desenvolvidos Programas de 

Tratamento com Agonista Opiáceos, que abrangeram 417 utentes. Considerando as 

médias diárias, registou-se que 293 utentes estiveram em programa com cloridrato de 

metadona e 124 em programa com buprenorfina. 

 

Foram ainda realizados nesta unidades 1455 rastreios, entre os quais 371 utentes para o 

HIV, 285 para a hepatite B,  285 para a hepatite C, 229 para a tuberculose e 285 para 

a sífilis. 

Rastreios Doenças Infecciosas 
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Reinserção 

À semelhança do ano anterior, em 2015 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 2015.  

Projetos de reinserção em execução em 2015, por região (N=21) 

 

No que se refere à população abrangida pelos projetos que estiveram em 

funcionamento em 20153, podem distinguir-se dois grandes grupos: a população-alvo 

final e a população-alvo estratégica. Foram abrangidos 1213 cidadãos com 

comportamentos aditivos e dependências (grupos-alvo finais) e 1223 elementos dos 

sistemas sociais (grupos-alvo estratégicos), com a seguinte distribuição: 

 

População-alvo final abrangida em 2015 
(N=1213) 

 

 

População-alvo estratégica abrangida em 
2015 (N=1.223) 

Os destinatários finais dos projetos de reinserção apresentam maioritariamente 

consumos de substâncias ilícitas (SI) (61%), sendo que os problemas ligados ao álcool 

(PLA) representam 39% das situações. Relativamente à intervenção dirigida aos 

sistemas sociais, que se constituem como grupos-alvo estratégicos, verifica-se um 

conjunto alargado de grupos abrangidos, dos quais se destacam a população em 

geral e outros elementos dos sistemas sociais (como por exemplo as paróquias e as 

                                                      
3 Apresentam-se apenas os números de novos grupos-alvo abrangidos. Os projetos acompanharam 

ainda outros beneficiários que se mantêm em acompanhamento desde o ano anterior. 
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associações), que representam as comunidades locais onde se desenvolvem os 

projetos (47%), a família, as entidades empregadoras e os técnicos das entidades 

parceiras das mais variadas áreas de intervenção (saúde, social, educação, 

formação, emprego, justiça, entre outras).  

No que se refere à intervenção desenvolvida, foram promovidas estratégias e ações 

diversas, no sentido de atingir os objetivos definidos no âmbito de cada projeto. 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, estratégia de base para a intervenção em 

reinserção, está presente em todos os projetos (21). Destacam-se também as ações de 

Treino de Competências e Treino de Competências Pré-Profissionais, desenvolvidas em 

18 e 12 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.  

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: 
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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 

(959 utentes e 287 familiares). As ações de Sensibilização/Informação abrangeram 

também um elevado número de pessoas, incluindo vários elementos dos sistemas 

sociais, num total de 1607 pessoas. A intervenção dirigida aos sistemas sociais 

abrangeu entidades empregadoras, técnicos da área social, educação, saúde, 

emprego, formação, técnicos de autarquias e ainda outros grupos como associações, 

entidades da sociedade civil e população em geral. Esta intervenção 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. Destaca-se o seu 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, promovendo a 

mudança social e a melhoria das condições de inserção. 

No sentido da disseminação do PORI “, foi apresentada a comunicação rápida 

“Operational Plan for Integrated Responses (PORI)”, na Lisbon Addiction Conference,  

promovida pelo SICAD e pelo EMCDDA, realizada em Lisboa - 21 e 22 de Setembro. 

 

Contratos de Convenção entre o SICAD e as entidades privadas que operam na área 

do tratamento dos CAD  

Com a publicação do Despacho n.º 16938/2013 de 31 de dezembro, estabeleceu-se a 

necessidade de rever e atualizar os procedimentos, mecanismos e critérios de 

financiamento dos serviços prestados em regime de convenção entre o Estado e as 

unidades privadas de saúde. Esta alteração legislativa  veio motivar a atualização dos 
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contratos de convenção entre o SICAD e as instituições que operam no âmbito do 

tratamento dos cidadãos com comportamentos aditivos e dependências, 

nomeadamente no que se refere às Comunidades Terapêuticas.  

Após prévia e profícua articulação com as ARS,IP., foram assinados, no dia 6 de 

fevereiro de 2015, 54 contratos de convenção com as entidades privadas detentoras 

de Comunidades Terapêuticas (I4.2.12:Preparação da realização/ atualização dos 

Contratos de Convenção entre o SICAD e as entidades privadas que operam na área 

do tratamento dos CAD). 

Posteriormente, foi ainda assinado contrato com uma entidade que reativou uma 

unidade (Comunidade Terapêutica) em 2015.  

Para além destes contratos referentes às Comunidades Terapêuticas, foram ainda 

elaboradas as minutas de contrato de convenção das Clínicas de Desabituação e 

Centros de Dia, acompanhadas pelos respetivos documentos de suporte, que foram 

aprovadas superiormente, após consulta às ARS, IP. 

 

Outras Intervenções nos processos de Implementação de Respostas Integradas 

 

Grupos de Trabalho Interinstitucionais para a elaboração e operacionalização de 

Protocolo de Harmonização de estratégias de intervenção e respostas em CAD na 

área da reinserção 

No âmbito da reinserção, a Equipa Técnica responsável pela 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, deu continuidade aos 

trabalhos iniciados em 2014, tendo sido efetuadas duas reuniões (I4.2.14. Participação 

nos Grupos de Trabalho Interinstitucionais para a elaboração e operacionalização de 

Protocolo de Harmonização de estratégias de intervenção e respostas em CAD na 

área da reinserção). Mesmo tendo em conta a ausência de indicação dos 

representantes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, facto que se mantém apesar 

das várias diligências desenvolvidas para o ultrapassar, este grupo continua a 

funcionar, contando com representantes deste Serviço, do ISS, I.P. e das ARS, I.P. 
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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 

 

Reformulação da definição dos campos fundamentais do SIM  

As alterações ocorridas entre 2013 e 2015 na orgânica do SICAD, as quais 

determinaram a criação da EMSI, bem como os desenvolvimentos do SIM em termos 

de abrangência do registo de dados clínicos e das respetivas rotinas de reporte, e 

ainda a introdução da ferramenta de Business Analytics que operará sobre os dados 

deste sistema (entrada em produção prevista para o primeiro trimestre de 2016), 

determinaram a necessidade de reformulação e adaptação do trabalho 

anteriormente realizado, no que diz respeito à definição dos Campos Fundamentais 

para a monitorização das intervenções nas unidades de tratamento (I5.4.2.:  

Reformulação da definição dos campos fundamentais do preenchimento do SIM). A 

redefinição dos Campos Fundamentais realizada têm assim como referência o 

documento produzido em 2013 “Critérios e Parâmetros de Informação sobre 

Tratamento”, em colaboração com as ARS, IP e a Equipa do SIM, através de um Grupo 

de Trabalho criado para o efeito, adequando-o no sentido de acomodar as 

evoluções registadas em matéria de registo, monitorização e reporte dos dados de 

tratamento. De acordo com os motivos acima indicados, verificou-se a necessidade 

de alterar a definição de Critérios e Indicadores constantes nesse documento, de 

modo a que a informação final seja mais eficaz do ponto de vista da clareza dos 

dados recolhidos e dos objetivos a que se destina: por um lado, suprir as necessidades 

relacionadas com a monitorização por parte das ARS, IP, no que respeita à gestão 

clínica das suas unidades e por outro a recolha de informação requerida pelo SICAD 

no sentido do cumprimento dos seus compromissos nacionais e internacionais, em 

matéria de reporte das intervenções no domínio do tratamento dos CAD.  

 

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. 
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Desenvolvimento da intervenção na problemática do jogo  

 A DPI colaborou num conjunto de iniciativas para o aprofundamento do 

conhecimento no âmbito da problemática do jogo, designadamente a colaboração 

na elaboração de uma proposta para o desenvolvimento da intervenção, focalizada 

na problemática do Jogo, de Capacitação dos técnicos dos CRI para a Intervenção 

na referida problemática. 

Nesse sentido, foram ainda desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Participação no protocolo CEIA/SICAD, para análise dos interlocutores 

internacionais de reconhecida experiência no âmbito do jogo e cujos modelos 

de intervenção mais se adaptem à realidade portuguesa. 

• Articulação com o Ministério da Saúde - SEAMS no que se refere à elaboração 

de pareceres relativos à nova legislação sobre jogo mail de 16.02.2015, dirigido 

ao gabinete do SEAMS e ao código de publicidade – Jogo. 

• Articulação com o Ministério da Economia, nomeadamente com o Instituto de 

Turismo de Portugal, para definição da articulação no que se refere a respostas 

para jogadores auto- excluídos e à reparação de técnicos para esta 

problemática no âmbito da Rede de Referenciação. 

 

Articulações Internacionais 

Preparação de modalidades de colaboração em termos de formação, assessoria a 

questões de organização e planeamento na área do jogo, cedência de materiais e 

investigação. 

Reunião com o Hospital Universitário de Bellvitge, Departamento de Psiquiatria, 

Unidade de Jogo Patológico – Drª Susana Jimenez Murcia e Unidade de Distúrbios 

Alimentares – Dr. Fernando Fernandez-Aranda - 11 de março em Barcelona. 

 

Atividades realizadas: 

Formação para técnicos do SICAD Cedência de materiais aplicáveis na área clínica 

(protocolos e fichas de levantamento de dados). 

Aberta possibilidade de troca de dados e informação para investigação. 

Proposta de parceria para projecto europeu PreGam. 

National Problem Gambling Clinic, Londres, serviço que trabalha no âmbito do NHS.  

Reunião com a Diretora, Drª Henrietta Bowden-Jones que é simultaneamente Member 

of UK Government's Responsible Gambling Strategy Board - 3 de junho em Londres. 
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Discutidas e analisadas as possibilidades de assessoria para questões clínicas, de 

organização de serviços e tipos de intervenção. 

Possibilidade de cedência de materiais. Participação no Estudo da população geral, 

módulo jogo, para aplicação em 2016.  

 

Uso responsável do medicamento 

O SICAD, conjuntamente com o INFARMED, delinearam o desenvolvimento de uma 

ação conjunta de reflexão em torno dos problemas ligados à utilização responsável 

do medicamento nas diferentes fases do ciclo de vida do cidadão, visando a 

identificação de potenciais iniciativas no âmbito da prevenção, através de um grupo 

de trabalho. Constatando-se que estes problemas se podem estender por todo o ciclo 

de vida do cidadão, considerou-se essencial o envolvimento de representantes da 

saúde na área da pediatria,  da medicina geral e familiar e da geriatria. Assim, 

tratando-se de uma problemática gerida por diferentes instituições e profissionais, com 

uma abordagem  que se pretende desenvolvida a partir de diferentes  setores, 

entendeu-se ser fulcral o envolvimento das diversas Ordens e Associações Profissionais, 

bem como de representantes da Ação Social ou do associativismo na área da família. 

Prevê-se que os trabalhos do grupo vão ter continuidade em 2016, conduzidos pelo 

SICAD, em torno do levantamento de realidades e partilha de boas práticas. 

Pretende-se que possam emergir linhas de ação comuns, direcionadas a diferentes 

grupos alvo e tendo por base o trabalho com a família. 

 

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 2015 o CNSM reuniu duas vezes, 

tendo a Direção da DPI participado em todas as reuniões.   

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 de 2015 foi realizada uma reunião, tendo a DPI participado na 

mesma.  
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Conselho Nacional Antidopagem (CNAD) é presidido pelo Presidente da ADOP. Em 

2015 foram realizadas 4 reuniões, tendo a DPI participado nas mesmas. 

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 2015 foram realizadas seis reuniões, tendo a DPI 

participado nas mesmas. 

 

Atividades Não Previstas 

Ao longo de 2015 foram desenvolvidas pela DPI/DPIC/DIT atividades não previstas no 

Plano de Atividades de 2015, mas que pela sua relevância merecem destaque: 

 

Articulação Interinstitucional 

Comissão de Acompanhamento do Programa Troca de Seringas “Diz não a uma 

seringa em segunda mão” - Em 2015, o continuou SICAD a participar nos trabalhos da 

Comissão, a qual é composta por representantes do Programa Nacional para a 

Infeção VIH/SIDA, do SICAD, dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, das 

Administrações Regionais de Saúde e do Fórum Nacional da Sociedade Civil para o 

VIH/SIDA. A Comissão tem como competências o acompanhamento e 

monotorização do programa, através da participação em reuniões e envolvimento 

em outras atividades que visam valorizar as respostas que neste âmbito, que são 

disponibilizadas aos cidadãos que consomem substâncias por via injetável. 

Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional “Inclusão Social e 

Emprego” – PO ISE (Portugal 2020) - Em representação do SICAD, a DIT assegurou a 

participação nesta comissão, que é responsável por assegurar a eficácia e a 

qualidade da execução do referido Plano, como membro efetivo com direito a voto. 

Em 2015 foram realizadas três reuniões, destacando-se a aprovação dos seguintes 

documentos: Critérios de Seleção das Candidaturas ao PO ISE, Plano de 

Comunicação, Critérios de seleção das candidaturas à Assistência Técnica e Plano de 

Avaliação. 

Foi assegurado em continuidade, pelo DPI, do expediente relativo ao 

acompanhamento da vigência dos Contratos de Convenção com as entidades 

privadas que operam no âmbito do tratamento dos CAD, designadamente através da 

prestação de informações e esclarecimentos, emissão de pareceres, resposta a 

entidades públicas (ARS,IP), judiciais (Tribunais) e privadas, gestão de reclamações, 

entre outras.  
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Foi assegurado em continuidade, pelo DPI, a preparação de resposta às solicitações 

pela tutela, sempre que tal foi solicitado, sob a forma de pareceres, de respostas a 

pedidos de esclarecimento e de preparação de documentos de suporte à decisão 

e/ou à comunicação.  

Foi assegurado pelo DPI a contribuição para o preenchimento e revisão dos 

instrumentos de reporte que correspondem aos compromissos do SICAD, 

nomeadamente no que se refere ao OEDT (TDI e tabelas conexas), bem como no que 

se refere a outros documentos de caracterização e informação sobre Portugal 

(Woorbooks: Treatment, Best Practices);  

Colaboração para o preenchimento do questionário: Chapter 7. Treatment services for 

psychiatric comorbidity in substance use disorders, OEDT 

Colaboração para o preenchimento do questionário Preliminary questionnaire 

TDOLEG2 

DGS /ANSR: Participação na formulação da Orientações sobre condução com efeito 

do álcool e de outras substâncias psicotrópicas no âmbito da Estratégia Nacional de 

Segurança Rodoviária (ENSR). 

UNODC - Colaboração para o preenchimento do questionário United Nations Office 

on Drugs and Crime (UNODC), que visa a preparação do relatório “"Children at risk for 

drug use around the world"; Colaboração para o preenchimento do questionário ARQ 

2014: Questionário Anual das Nações Unidas sobre Drogas; colaboração para o 

preenchimento do questionário UNODC International Scientific Network, 10-11 March 

2015, Vienna. 

Colaboração para o preenchimento do questionário “Response Progress Reporting 

2014 (GARPR2014)-Portugal. 

Revisão do questionário OCDE - Relatório sobre o consumo prejudicial do álcool e 

políticas.  

Revisão do questionário ATLAS project on Resources for the Prevention and Treatment 

of Substance Use Disorders. 

Revisão do questionário Global AIDS. 

Colaboração para o preenchimento do questionário relativo à implementação da 

Estratégia é do Plano de Ação da UE em matéria de drogas. 

Produção de parecer sobre : “Proposal for a CND Resolution on supporting the 

availability, accessibility and diversity of evidence based treatment and care for 

children and young people affected by drug use disorders”. 

 

Formação 
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Sessão de formação no “Programa de (Inter) Formação sobre intervenção com 

crianças, jovens e/ou famílias em risco e/ou com problemas associados aos CAD”, no 

âmbito da prevenção indicada, no CRI Lisboa Ocidental - 22 de Setembro. 

Colaboração com a Faculdade de Motricidade Humana, através da lecionação de 

duas aulas sobre Prevenção dos CAD, no Mestrado em Educação Especial - em 30 de 

Janeiro e 14 de Novembro de 2015. 

Colaboração com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, através da 

lecionação de uma aula no sobre Prevenção dos CAD no Mestrado Integrado em 

Psicologia (4º ano), em 11 de Novembro de 2015. 

Colaboração com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, através da 

lecionação de uma aula sobre Aprendizagem e Gestão de Competências 

Académicas (e Pessoais) no Ensino Superior, no 1º Ciclo da Licenciatura em Psicologia, 

em 12 de novembro de 2015. 

Participação no Plano de Formação Externa do SICAD com a dinamização de ações 

de formações sobre a Rede Referenciação e Instrumentos de Rastreio. 

 

Consultoria /Supervisão 

No ano de 2015 o Programa do Escritório Regional das Nações Unidas contra a Droga 

e o Crime (UNODC) dirigiu ao SICAD um pedido de consultoria para elaboração de 

um programa de reinserção social para Cabo Verde. Foram efetuadas reuniões 

preparatórias e de planificação desta iniciativa e prevê-se para 2016 a concretização 

desta cooperação. 

Foi desenvolvido ao longo de 2015, a supervisão ao grupo de trabalho do “Projeto 

Corda Bamba”, integrando técnicos da Unidade de Alcoologia de Lisboa, do Centro 

das Taipas e do Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital D. Estefânia. A supervisão 

desenrola-se com uma regularidade mensal em torno dos casos em 

acompanhamento por este grupo. Foram concretizadas 5 sessões de supervisão em 

2015. 

Participação no do painel de peritos do projeto do Modelo de Saúde Pública para a 

Hepatite C em Portugal, Exigo Consultores, que deu origem à participação do SICAD 

como co-autor no poster “ Hepatitis C Virus (HCV) Prevalence among People who 

Inject Drugs (PWIDs) in Portugal”, apresentado no 2015 AASLD Annual Meeting. 

 

Eventos Técnicos e Científicos 

Apresentação da comunicação “Comportamentos Aditivos e Dependências - Da 

investigação à Intervenção Preventiva”, no Encontro Competências Sociais Integradas 

– promovido pela Casa Pia de Lisboa – 29 de outubro 2015 em Lisboa. 
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Apresentação da comunicação “Comportamentos Aditivos na Família”, na 25ª 

Convenção Nacional de Famílias Anónimas - 07 de Novembro de 2015 em Lisboa. 

Apresentação da comunicação “Fórum Nacional Álcool e Saúde: ação em meio 

laboral”, na reunião de comemoração dos 50 anos da Sociedade Portuguesa de 

Medicina do Trabalho (SPMT) a 14 de dezembro, em Lisboa.  

Apresentação da comunicação “Portuguese Drugs Intervention Model” no painel 

“MDMA and Other Psychadelics: What Does Legal Access Look Like” na Reform 

Conference, organizada pela Drug Policie Alience - 20 de Novembro de 2015 em 

Washington, DC./EUA. 

Apresentação do Programa “Eu e os Outros”, no Colóquio “Independências: 

Descodificar riscos de Adolescência”, organizado pela Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência de Lisboa - 16 de Maio de 2015 em Lisboa. 

Apresentação da Comunicação “Álcool: responsabilizar para credibilizar a 

prevenção”, integrada na mesa redonda “Consumos e Dependências”, do 16º 

Congresso da Sociedade Portuguesa de Pediatria – 23 de Outubro de 2015 em 

Albufeira. 

Apresentação de Comunicação na mesa “O contributo dos psicólogos no Fórum 

Nacional do Álcool e Saúde”, no Encontro Nacional de Psicólogos e Alcoologia, 

organizado pela Ordem do Psicólogos Portugueses – 30 de Outubro de 2015 em 

Lisboa. 

Dinamização do workshop “Prevenção de Dependências e Comportamentos 

Aditivos”, integrado no I Encontro do CRI do Baixo Alentejo – 13 de Novembro de 2015 

em Beja. 

Participação na mesa redonda “Drinking”, integrada no 1º Workshop Entre Margens: 

Gaming, Drinking e Cenas, organizado pelo CRI do Ribatejo – 19 de Novembro de 2015 

em Santarém. 

Apresentação da comunicação “Alcoolismo em Portugal:  um drama por resolver”, no 

3º Congresso Nacional “SOS Hepatites: Rastreio é a palavra de ordem 

hepatites: quantos somos? “ - 12 de dezembro em Lisboa. 

Apresentação da comunicação “O subtraído pelas Adições: as divisões e os seus 

múltiplos equívocos”, no I Congresso do CRI do Baixo Alentejo: “- 12 de Novembro de 

2015 em Beja. 

Apresentação das comunicações: “Volet Historique des Politiques Portugaises sur les 

Drogues: du Paradoxe au Changement” e “Criminalisation de l’usage des Drogues et 

Santé: l’Enjeu Perdu ou les Droits de l’Homme (Re)gagnés” no Forum "Support Don't 

punish “ - 26 de junho em Toulouse/França.  
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Participação na mesa “Aspectos Legales y Forences” no Encontro Luso Galaico Las 

Adicciones en el siglo XXI – 27 de fevereiro em VIGO, Espanha. 

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

A planificação das atividades da DPI/DPIC/DIT para 2015 manteve os níveis de 

elevada exigência que se coaduna com a orientação da gestão da unidade 

orgânica no sentido de promover o Serviço e Valor Público. Refletindo-se nos objetivos, 

indicadores e respetivas metas estabelecidas no Plano de Atividades e considerando 

que a gestão da implementação das medidas estruturantes do PNRCAD - PORI e Rede 

de Referenciação/Articulação assenta sobretudo nesta unidade orgânica, a 

concretização desta orientação no ano de 2015 colocou um desafio imenso à 

operação desta unidade orgânica, tanto mais que os constrangimentos já 

anteriormente identificados a este nível não se atenuaram no ano em avaliação, 

nomeadamente no que se refere ao elevado número de solicitações que resultam em 

atividades não previstas e na adequação da sua dotação em termos de recursos 

humanos.  

Houve assim um esforço permanente no sentido de disponibilizar e orientar os recursos 

existentes de molde a privilegiar a resposta às atribuições específicas. Acresce a isto o 

facto de que para a consecução dos objetivos e metas estabelecidas houve que 

articular e implicar stakeholders estratégicos, acarretando este facto um desafio 

acrescido que mais valoriza a taxa de execução das metas definidas. 

 Neste enquadramento, dever-se-á concluir que 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.  
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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 2015 
Tipo de 

Indicador 
(O) 
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s 
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(O

) 
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A
) 
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C
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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
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n
c
ia
s 

(Q
A
) 

OE2a) 
OE4a) 
OE12 

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

I1.1.7. Desenvolvimento 
das Linhas Orientadoras 
para a Intervenção em 
RRMD no âmbito dos 
CAD, em articulação 
com SH estratégicos 
(peritos, nomeadamente 
de Instituições 
promotoras de projetos e 
de investigação nesta 
área específica) (em 
meses) QUAR 

Realização 

11 
(2013) 
12 

(2014) 

11 1 9 12 100% Atingiu 

Proposta n.º 24/2015/DPI/DIT, de 23.dezembro -  
Desenvolvimento das Linhas Orientadoras para a 
Intervenção em RRMD no âmbito dos CAD (que 
sistematiza todas as iniciativas desenvolvidas: 
(1) Proposta n.º 07/DPI/DIT, de 13.05 - Orientação 
técnica em RRMD: Competências dos 
Interventores (Documento base); 
(2) Memorando n.º 04/2015/DIT (reunião a 06.08.); 
(3) Proposta n.º 13/2015/DPI/DIT, de 18.09 - 
Alargamento do Grupo de Trabalho para o 
desenvolvimento da OT RRMD: Competências dos 
Interventores (Documento revisto); 
(4) Memorando n.º 07/2015/DIT (reunião a 08.10.); 
(5) Memorando n.º 10/2015/DIT (reunião a 02.11.); 
(6) Memorando n.º 13/2015/DIT (reunião a 16.12.). 

- - 

I1.1.11. Desenvolvimento 
do documento sobre 
normas e orientações 
técnicas em Unidades de 
Desabituação (em 
meses) 

Realização 
11 

(2014) 
11 1 9 12 100% Atingiu 

Proposta n.º 23/2015/DPI/DIT, de 23.dezembro - 
Linhas Orientadoras para as Unidades de 
Desabituação no âmbito dos Comportamentos 
Aditivos e das Dependências  

- - 

I1.1.16. Desenvolvimento 
da estrutura da 
Plataforma de suporte à 
Prevenção (em meses) 

Realização - 11 1 9 - 50% Não atingiu 

Reuniões:  
19/04/2015 
15/07/2015 
03/10/2015 

a) - 
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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 2015 
Tipo de 

Indicador 
(O) 
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(O

) 
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 (
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A
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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) 
OE4a) 
OE12 

OOp1. Definir 
as linhas de 
orientação 
técnicas e 
normativas 
para a 
intervenção 
nos CAD 
(continuação) 

I1.1.17. Desenvolvimento 
e Monitorização do 
Programa Eu e os Outros  
(nº reuniões) 

Realização - 2 1 4 4 125% 
Superou 

[1] 

Reuniões:  
IPDJ+ARS -29-Janeiro 
ARS - 28 maio 
ARS - 02 de novembro 
ARS - 10 de dezembro 

- - 

I1.1.18. 
Implementação/desenvo
lvimento do  Programa Eu 
e os Outros em novos 
contextos/parcerias 
nacionais e 
Internacionais (nº total de 
realizações/nº total de 
solicitações) 

Realização - 80% 5% 100% 100% 125% 
Superou 

[2] 

Reuniões:  
Açores -9 abril 
CIG - 24 abril 
Cabo Verde -7 Maio 
CDT - 27 maio 
CDT Lisboa -11 e 23 Junho 
Agrupamento de Escolas do Lumiar - 15 de 
setembro 
CRI Ribatejo; DICAD LVT e Associação Estação de 
Serviços -21  de setembro 
Supervisão Coordenação Açores - 02 e 26 de 
Outubro  
Câmara Municipal de Odivelas - 9 de outubro 
Câmara Municipal de Odivelas - 9 de outubro -12 
de outubro 
CRI Aveiro - 21 de outubro 
Supervisão Coordenação Cabo Verde - 13 
novembro 
Escola Profissional Bento de Jesus Caraça - 15 de 
dezembro 
 Serviço de Pediatria do HSM - 17 de dezembro 

- - 

  

I1.1.19. Atualização de 
Documento sobre Linhas 
de Orientação para o 
Tratamento e 
Reabilitação em 
Comunidade 
Terapêutica (nº 
atualizações) 

Realização - 1 0 1 0 0% Não atingiu - b) - 

  

I1.1.20. Promover a 
qualidade, a eficiência e 
eficácia das 
intervenções: 
Preparação de 
instrumentos /produtos 
conducentes aos 
processos de melhoria da 
qualidade no âmbito dos 
CAD (nº) 

Realização - 1 0 2 1 100% Atingiu 

Tradução e disseminação do manual "Qualidade 
e evidência na redução da procura de drogas" 
criado no âmbito do projeto COPOLAD, 
publicado em Maio de 2015 

- - 
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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 2015 
Tipo de 

Indicador 
(O) 
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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) 
OE4a) 
OE12 

OOp1. Definir as 
linhas de 
orientação 
técnicas e 
normativas 
para a 
intervenção nos 
CAD 
(continuação) 

I1.1.21. Desenvolvimento 
da Aplicação de 
instrumento de 
monitorização e 
avaliação da 
implementação de 
Normas de orientação 
clínica (meses) 

Resultado - 11 1 9 11 100% Atingiu 
Informação nº 73/2015/DPI/DIT, de 25/11/2015, com 
despacho superior de 30/11/15 - - 

I1.2.6. Divulgação das 
Linhas Orientadoras para 
a Mediação Social e 
Comunitária no âmbito 
da Reinserção de pessoas 
com Comportamentos 
Aditivos e Dependências 
(n.º de ações) 

Resultado - 2 1 4 4 125% Superou 
[3] 

PROPOSTA Nº 03/2015/DPI/DIT, de 22/01/2015 - 
Apresentação na universidade de Coimbra, a 
13/02/2015;PROPOSTA Nº 04/2015/DPI/DIT, de 
09/03/2015 - Envio de exemplares para os serviços 
locais das ARS,I.P.; Rapid Comunication sobre as  
Linhas Orientadoras para a Mediação Social e 
Comunitária no âmbito da Reinserção de pessoas 
com Comportamentos Aditivos e Dependências, 
apresentada no Lisbon Addictions 
(24/09/2015);Divulgação junto dos projetos de 
reinserção do PORI (Proposta n.º 14/2015/DPI/DIT, 
aprovada a 01/10/15. 

- - 

I1.2.7. Difusão das Linhas 
Orientadoras para a 
Intervenção em 
Fisioterapia no âmbito dos 
CAD (em meses)  

Resultado - 6 1 4 2 135% Superou 
[4] 

(1) E-mail, datados de 13.janeiro, a divulgar o 
documento junto da Escola Superior de Saúde do 
Alcoitão, das 5 ARS , I.P., de 19 Escolas públicas e 
privadas de Fisioterapia e da Associação Portuguesa 
de Fisioterapeutas. 
(2) Disponibilização do documento, em pdf para 
download, na página de internet do SICAD, a 
13.janeiro; 
(3) Proposta n.º 1/2015/DPI/DIT, de 26.janeiro - Edição 
das Linhas Orientadoras para a Intervenção em 
Fisioterapia no âmbito dos CAD;  
(4) Nota de Encomenda nº 1937000800 - Adjudicação 
relativa à aquisição de serviços de edição das linhas 
orientadoras para a intervenção em fisioterapia no 
âmbito do CAD, datada de 05.fevereiro. 

- - 
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OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
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(Q
A
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M
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ta
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5 
(O

) 

To
le
râ
n
c
ia
 (
Q
A
) 

V
a
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r 
C
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o
 (
O
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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
) 

OE2
a) 
OE4
a) e 
b) 
OE1
3 

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

I2.1.2. Validação de 
modelo de avaliação de 
intervenções preventivas 
(em meses) 

Realização - 11 1 9 12 100% Atingiu 

Informação nº 130/2015/DPI/DPIC, de 
30/12/2015 - Relatório sobre o Processo de 
Validação de Modelo de Avaliação do 
Programa Eu e os Outros 

- - 

I2.1.3. Desenvolvimento e 
monitorização da 
intervenção no âmbito 
dos Comportamentos 
Aditivos e Dependências 
no Dia da Defesa 
Nacional (nº reuniões) 

Realização - 3 1 5 5 125% 
Superou 

[5] 

Reunião de coordenação com o MDN - 2 de 
abril 
Reunião com as ARS - 27 de abril 
Reunião - C M Coimbra -  23/10 
Reunião de Coordenação SICAD + DDN - 26.11 
Reunião de Coordenação SICAD + ARS+DDN 
(10.12) 

- - 

I2.2.1. Planificação e 
realização de ações de 
sensibilização dirigidas a 
trabalhadores sobre os 
riscos associados aos 
CAD (nº de ações) 

Realização 

10 
(2013) 

5 
(2014) 

10 1 12 7 78% Não atingiu 

Ações em: 
Palmela -12/03 
Palmela - 07/04 
Beja - 06/05  
Seixal -14/05 
2 Ações  - Palmela -20/11 
Palmela - 4/12 

c) - 

I2.2.3. 
Renovação/Dinamizaçã
o de protocolos para a 
intervenção/investigaçã
o no contexto do meio 
laboral (nº)    

Resultado  

1 
(2013) 

2 
(2014) 

1  0  2  2 125% 
Superou 

[6] 

Protocolos: 
ACT /SICAD - 3/03/2015 
EURIDICE - Beja - 16/06/2015 

- - 

I2.2.4. 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) 

5 
(2014) 

5 1 7 7 125% 
Superou 

[7] 

Informação nº 134/2015/DPI/DPIC, de 
30/12/2015 - RELATÓRIO CAD em meio laboral 

- - 
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OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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) 
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.2.2.19. Ações de 
sensibilização 
dirigidas a diferentes 
grupo-alvo, em 
vários contextos, 
sobre os riscos 
associados aos CAD 
(Nº ações) 

Resultado - 4 1 6 6 125% 
Superou 

[8] 

1 sessão de apresentação no "Live it up", um projeto 
da Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina (ANEM) -  3-05-2015 
Memorando 25/DPIC/DPI/2015 
1 Aula na Escola Profissional Almirante Reis - EPAR - 
19/02/2015  
1 Sessão de no CENFIM -  19/O3/2015  
1 Sessão de sensibilização aos divulgadores militares 
do DDN-  25/06/2015 
1 ação no âmbito da Campanha Segurança e 
Saúde no Trabalho da Condução Automóvel 
Profissional, no âmbito do protocolo SICAD-ACT, 
subordinada ao Tema 1 “Álcool e Drogas em Meio 
Laboral”, em Lisboa em 16/11/2015 
1 ação no âmbito da Campanha Segurança e 
Saúde no Trabalho da Condução Automóvel 
Profissional, no âmbito do protocolo SICAD-ACT, 
subordinada ao Tema 1 “Álcool e Drogas em Meio 
Laboral” - no Porto. 

- - 

I2.2.7. Apoio técnico 
e científico a 
entidades 
empregadoras e ou 
profissionais de 
segurança e saúde, 
relativamente aos 
CAD (nº total de 
respostas/nº total de 
pedidos de apoio) 

Resultado - 90% 5% 100% 100% 125% Superou 

1 -Bwater - 19/02 
1 - Câmara Municipal de Coimbra -  24/06 
1 - ARSLVT e  Percentil - 23/11  

- - 

I2.2.8. Ações de 
divulgação de boas 
práticas a entidades 
empregadoras (nº 
ações) 

Resultado 

4 
(2013) 

3 
(2014) 

3 1 5 4 100% Atingiu 

Ações de divulgação: 
Câmara Municipal de Estarreja  - 1/06 
Câmara  Municipal de  Coimbra -  24/06  
Câmara  Municipal de  Coimbra -  23/10 
Câmara  Municipal de  Estarreja 20/10 
 

- - 
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OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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) 
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) 

I2.2.12. 
Desenvolvimento de 
documento de 
informação e suporte 
técnico-científico, 
dirigidos aos agentes 
do meio laboral 
relativamente aos 
CAD (em meses)  

Realização 
5 

(2014) 
11 1 9 12 100% Atingiu 

Guia Prático para a Intervenção em Micro 
Pequenas e Médias Empresas sobre 
Comportamentos Aditivos e os seus Reflexos 
em Meio Laboral. 

- - 

I2.2.15. Participação 
em reuniões de 
planeamento da 
implementação do 
protocolo com 
entidades públicas 
com intervenção 
dirigida a Crianças e 
Jovens em Risco (nº) 

Realização 
5 

(2014) 
1 0 2 0 0% Não atingiu - d) - 

I2.2.14. 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 (nº 
relatórios) 

Realização 
1 

(2014) 
1 0 1 1 100% Atingiu 

Relatório de atividades da intervenção no 
Programa de Prevenção dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências 
(CAD)na Casa Pia de Lisboa, em 2015 - 
Informação Nº 128/2015/DPIC/DPI de 
29/12/2015. 

- - 

I2.2.20. Consultoria e 
suporte técnico no 
âmbito da 
investigação, 
formação e avaliação 
de intervenções em 
diferentes contextos 
(nº de relatórios) 

Realização - 2 0 2 2 100% Atingiu 

Relatório da Intervenção no projeto 
KOSMICARE 2015 - Informação nº 
129/2015/DPIC/DPI de 30/12/2015. 

Proposta/relatório  sobre Estudo Saúde e 
Estilos de Vida no Ensino Superior em Portugal 

 

 - 
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OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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) 
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) 

I2.3.5. Dinamização 
com suporte técnico-
científico dos Membros 
do FNAS no processo 
de elaboração e/ou 
execução dos 
compromissos   
(% Membros com 
compromissos ativos)     

Impacte - 50% 10% 61% 89% 135% 
Superou 

[9] 

 

 

 

Compromissos FNAS Estabelecidos - - 

I.2.3.6. Reuniões de 
planeamento e 
operacionalização das 
políticas e 
intervenções com 
parceiros estratégicos 
(nº reuniões)  

Realização - 10 2 13 16 135% 
Superou 
[10] 

Reuniões: 
SICAD/Comissão Executiva FNAS 
em: 23/02/2015; 16/03/2015; 
14/04/2015 
SICAD/ ARS/INFARMED/ANF/AFP - 
Definição do circuito de distribuição 
de Metadona 
MS/SICAD/ARS/DGS em 25/03/2015; 
11/05/2015 e 18/05/2015 
SICAD/ICAP -9/06/2015 
SICAD/União das Misericórdias 
Portuguesas - 19/08/2015 
ICAP  no âmbito da Promoção da 
venda e consumo de bebidas 
alcoólicas em contexto recreativo 
CNAF (3/09) 
ICAP (26.10) Região Autónoma dos 
Açores (16.11)  
Vários stakeholders no âmbito da 
promoção da venda e consumo de 
bebidas alcoólicas em contexto 
recreativo - 26/11/2015 
Encontros: 
Monitorização e partilha de Boas 
Práticas FNAS (28/09) 
Monitorização e partilha de Boas 
Práticas FNAS  (19/10) 

- - 

I2.3.7. Proposta de 
reestruturação do site 
“Diretório do Álcool” 
(meses) 

Realização - 9 1 7 7 125% 
Superou 
[11] 

Da Proposta Nº 32/2015/DPI/DPIC 
consta uma estrutura para o novo 
site do Diretório do Álcool.  

- - 
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OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 
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(O
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Q
A
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a
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r 
C
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o
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O
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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) 
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) 

I2.3.8. 
Desenvolvimento de 
ações e iniciativas de 
sensibilização no 
âmbito do consumo 
de álcool na evolução 
da gravidez (nº de 
ações) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Compromisso FNAS - CCP 
Campanha "Álcool e Gravidez - - 

I2.4.1. Chamadas 
respondidas no serviço 
de atendimento 
telefónico Linha Vida 
1414 (n.º) 

Impacte 

8155 
(2013) 
7860 
(2014) 

7500 1000 8700 7413 100% Atingiu Base de dados LV - - 

I2.4.2. Atualizações do 
sítio www.tu-alinhas.pt 
(nº) 

Resultado 

146 
(2013) 
125 

(2014) 

170 50 240 201 100% Atingiu Sitio - Tu-Alinhas - - 

I2.4.3. Número de 
visitas ao sítio www.tu-
alinhas.pt (nº.) 

Impacte 

60.000 
(2013) 
68.235 
(2014) 

68.500 2.000 71.000 59060 86% Não atingiu Sitio - Tu-Alinhas e) - 
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OE (O) 
Objetivo 

Operacional 
(O) 

Indicadores PA 2015 
Tipo de 

Indicador 
(O) 
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(O
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A
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C
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O
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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) 
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) 

I2.4.4. Número de e-
mails respondidos no 
serviço de e-mail da 
Linha Vida, face ao 
número de e-mails 
recebidos (%) 

Impacte 

100% 
(2013) 
100% 
(2014) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu Base de dados LV - - 

I2.4.5. Realização de 
um questionário de 
satisfação dos utentes 
da Linha Vida (nº) 

Realização 

1 
(2013) 

1 
(2014) 

1 0 1 0 0% Não atingiu - f) - 

I2.4.6. Divulgação 
gratuita da Linha Vida 
com vista ao aumento 
da procura do serviço 
(nº de ações) 

Resultado 

7 
(2013) 

3 
(2014) 

3 1 5 6 138% 
Superou 
[12] 

 -1 ação de divulgação  na revista 
Dependências de junho 2015 
- 1 Campanha SICAD para os Festivais 
de Verão 2015 (Agosto) 
 -Vídeo “Para que recordes o verão, 
não tenhas um apagão” disponível 
desde 10 de julho de 2015 na página 
de facebook do SICAD; 
- Marcadores disponíveis desde julho 
de 2015; 
 - Leques disponíveis desde agosto de 
2015. 
 -  Encontro da CPCJ, região centro – 
apresentação da LV  
• Publicação sobre a Linha Vida, os 
objetivos o serviço que oferece e o 
horário - Página de Facebook do 
SICAD dia 11 Agosto de 2015.  
• Divulgação em todos os postos de 
venda de jogo da Santa Casa da 
Misericórdia (setembro) 
• Divulgação em todas as estações 
de metro, nos outdoors, inserida na 
campanha “Álcool na 
Gravidez”(setembro) 

- - 

I2.4.7. 
Desenvolvimento de 
uma proposta de 
reformulação do sítio 
www.tu-alinhas.pt (nº) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Proposta Conjunta n.º 
11/2015/DPI/EMSI - Reformulação do 
Sitio www.tu-alinhas.pt, de 14.12.2014 

- - 

  

I2.4.8. Reestruturação 
do site: www.tu-
alinhas.pt 

Realização - 11 1 9 12 100% Atingiu 
Proposta Conjunta n.º 
11/2015/DPI/EMSI - Reformulação do 
Sitio www.tu-alinhas.pt, de 14.12.2014 

- - 
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OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 
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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
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(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 

I3.1.2. Coordenação e 
participação no Grupo 
Técnico de Acompanhamento 
da Rede de 
Referenciação/Articulação 
(n.º de reuniões com a 
realização de memorandos) 

Resultado 
2 

(2014) 
2 0 2 2 100% Atingiu 

Reuniões: 
Memorando n.º 6/2015/DIT 
(reunião a 11.09.2015) 
Memorando nº 8/2015/DIT 
(reunião a 19.10.2015) 

- - 

I3.1.3. Participação em ações 
de formação e em reuniões 
regionais de 
acompanhamento da Rede 
de Referenciação/articulação 
entre as ARS,I.P., as respetivas 
equipas técnicas e demais 
parceiros (n.º de 
participações/n.º de 
solicitações) 

Resultado 
0 

(2014) 
80% 5% 90% 0 0% Não atingiu - g) ARS,I.P. 

I3.1.4. Produção do Relatório 
Anual da Rede de 
Referenciação/Articulação 
(n.º) 

Resultado 
1 

(2014) 
1 0 1 1 100% Atingiu 

Proposta n.º 26/2015/DPI/DIT, 
de 30.12 - Relatório 2015 da 
Rede de Referenciação 

 
ARS,I.P. 

DGS/PNSM e 
PNPCT 

I3.2.1. Produção de 
instrumento de recolha de 
informação para monitorizar a 
implementação da Rede de 
Referenciação/Articulação 
(n.º) 
QUAR 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Proposta n.º 16/2015/DPI/DIT, 
de 19.10 
Instrumento de monitorização 
da Rede de 
Referenciação/Articulação 

- - 

I3.3.4. Relatório de 
monitorização das 
intervenções de reinserção no 
âmbito dos CAD (n.º de 
relatórios) 

Realização * 1 0 1 1 100% Atingiu 
Informação n.º69/2015/DPI/DIT, 
de 16/11/2015 

- - 

I3.3.6. Elaboração de 
Relatórios semestrais dos 
campos fundamentais do SIM 
(nº de relatórios) 

Realização - 2 0 2 2 100% Atingiu 
Proposta Conjunta nº 
13/2015/DPI/DIT/EMSI de 22 de 
dezembro 

- - 

I3.4.3. Monitorização dos 
utentes em Programa 
Farmacológico com opióides 
(nº relatórios) 

Realização - 3 0 3 3 100% Atingiu 
Proposta Conjunta nº 
12/2015/DPI/DIT/EMSI de 22 de 
dezembro 

- - 
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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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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) 
OE6 
OE13 

OOp4. 
Implementação 
de respostas 
integradas, no 
âmbito do PORI 
e de outras 
Intervenções  

I4.1.4. Projetos 
financiados e 
acompanhados ao 
abrigo do Programa 
Operacional de 
Respostas Integradas 
(PORI) (nº) QUAR  

Realização 

36 
(2013) 
77 

(2014) 

73 10 84 80 100% Atingiu 
Contratos de atribuição de 
financiamento/Processos 

- - 

I4.1.6. Consolidação do 
guião para a 
"Priorização dos territórios 
para intervenção" (em 
meses) 

Realização - 5 1 3 5 100% Atingiu 

Informação 
07/2015/DPI/DPIC/DIT de 
21/04/2015 (original está na 
pasta de arquivo do PORI de 
2015) 

- - 

I4.2.9. Relatório Anual de 
Monitorização do Plano 
Operacional em 
Respostas Integradas (nº) 

Realização 
1 

(2014) 
1 0 1 1 100% Atingiu 

Relatório de Monitorização do 
Plano Operacional de 
Respostas Integradas (PORI)  

- - 

I4.2.2. Ações de 
divulgação dos novos 
procedimentos junto das 
estruturas operacionais 
no terreno (nº.) 

Resultado 

2 
(2013) 

7 
(2014) 

2 1 4 2 100% Atingiu 

Proposta n.º2/2015/DPI/DIT, de 
20/01/2015, referente à 
Alteração dos procedimentos 
para a constituição dos PRI e 
a formalização do Núcleo 
Territorial; 
Proposta n.º 11/2015/DPI/DIT 
de 04/09/2015, referente aos 
formulários de continuidade 
dos projetos PORI da área da 
reinserção para  entidades e 
DICAD;  

- - 

 I4.2.11. Avaliação dos 
projetos que concluíram 
o 1º ano de execução; 
(percentagem de 
projetos) 

Resultado - 60% 5% 70% 88% 135% 
Superou 
[13] 

22 Avaliações - Informações 
DIPIC e DIT 

- - 

I4.2.12. Preparação da 
realização/ atualização 
dos Contratos de 
Convenção entre o 
SICAD e as entidades 
privadas que operam na 
área do tratamento dos 
CAD (n.º de contratos) 

Resultado - 54 2 57 55 100% Atingiu 
54 Contratos de convenção, 
assinados a 08/02/2015 

- - 

 

  



Relatór io de Ativ idades 2015  

 90 | 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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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. Revisão de 
instrumentos na área da 
redução de riscos e 
minimização de danos, 
nomeadamente 
formulários de 
candidatura e de 
relatórios de avaliação 
final (em meses) 

Realização 
 6 

(2014) 
9 1 7 10 100% Atingiu 

Proposta Conjunta n.º 
2/2015/DPI/DIT/DPIC, de 26.10 
(Formulários de Relatório Final - 
componente técnica, e de 
Continuidade - componente 
técnica e financeira) 
Proposta Conjunta n.º 
3/2015/DPI/DIT/DPIC, de 30.10 
(Formulários de Candidatura - 
componente técnica e 
financeira, e de Relatório 
intermédio - componente 
técnica) 

- - 

I4.2.14. Participação nos 
Grupos de Trabalho 
Interinstitucionais para a 
elaboração e 
operacionalização de 
Protocolo de 
Harmonização de 
estratégias de intervenção 
e respostas em CAD na 
área da reinserção, I.P. (n.º 
de reuniões) 

Realização - 2 1 4 4 125% 
Superou 
[14] 

Reuniões:  
 ISS, I.P - 20 /10 /2014 
ARS,IP. e a Universidade de 
Coimbra - 28/09/2015 
ARS,IP. e a Universidade de 
Coimbra em 23/11/2015 
ISS, I.P. 04/12/2015 

- - 

I4.3.6. Desenvolvimento do 
acompanhamento do 
processo de construção, 
testagem e validação do 
SIPAFS (nº relatórios) 

Realização - 1 0 2 0 0% Não atingiu - h) - 
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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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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 

I5.4.2. Reformulação da 
definição dos campos 
fundamentais do 
preenchimento do SIM (nº 
de propostas) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Proposta Conjunta nº 
4/2015/DPI/DIT/EMSI de 23 de 
dezembro 

- - 

OE2a) 
OE7 

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

I6.1.3. Elaboração de uma 
proposta para o 
desenvolvimento da 
intervenção na 
problemática do jogo (nº 
de propostas)  

Realização - 1 0 2 1 100% Atingiu 

Proposta de Capacitação dos 
técnicos dos CRI para a 
Intervenção na área do Jogo -
Mail 14 de Maio de 2015  

- - 

I6.1.4.Criação de um 
grupo de trabalho para a 
elaboração de uma 
proposta de projeto de 
utilização responsável do 
medicamento nas 
diferentes fases do ciclo 
de vida do cidadão 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu Proposta 49/2015/DPI/DPIC - - 

  

Notas: 

a) O Desenvolvimento da estrutura da Plataforma de suporte à Prevenção preconizada para se desenvolver em 2016, pressupunha a criação e manutenção de um grupo de trabalho, constituído por três técnicos SICAD (dois da 
Divisão de Prevenção e Intervenção na Comunidade, um da Divisão Informação e Comunicação) e um técnico por cada DICAD), cujo funcionamento previa reuniões com regularidade bi-mensal. O grupo de trabalho foi 
constituído e foram realizadas três reuniões (19/04/2015, 15/07/2015 e 03/10/2015). Foi realizado o levantamento de necessidades e definida a estruturação dos conteúdos da plataforma. Contudo, devido a dificuldades na 
organização por parte dos diferentes técnicos do grupo de trabalho, não foi possível concluir a construção dos conteúdos da plataforma. 
 
b) Sendo um aspeto central do documento a atualizar a instrução do processo de Licenciamento destas unidades, para a concretização deste Indicador tornava-se indispensável que durante o ano de 2015 se produzisse o 
esclarecimento cabal, por parte das entidades competentes para o efeito, sobre a tutela jurídico-administrativa das atribuições neste domínio – ARS, IP e/ou Entidade Reguladora da Saúde, bem como sobre a natureza dos 
procedimentos para este efeito. Embora fosse expectável que viesse a ocorrer durante o ano de 2015 (o que subjazeu à inclusão deste Indicador no PA 2015), efetivamente tal não se verificou, o que inviabilizou a possibilidade de 
atualização deste documento. 
 
c) Ao longo deste ano constatámos que as entidades empregadoras que solicitaram a colaboração do SICAD, privilegiaram ações de formação de maior duração, em detrimento das ações de sensibilização. Este facto 
contribuiu para a impossibilidade de cumprir a meta estimada. 
 
d) Durante 2015, ainda não foi assinado o Protocolo de Cooperação entre a CNPCJR, DGS, SICAD e ARS,I.P. , devido ao facto de alguns das entidades envolvidas não terem dado o seu acordo ao conteúdo do mesmo. O SICAD 
validou os conteúdos do documento conforme Informação nº 11/2014/DPI/DIT de 17 de fevereiro. 
 

e) O indicador não foi atingido, na medida em que o acesso público ao sítio www.tu-alinhas.pt esteve condicionado, devido à reestruturação que está em curso no mesmo. 

f) O indicador não foi atingido na medida em que não foi possível aplicar o questionário (via telefónica) aos utentes devido á redução da equipa da Linha Vida. 
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g) A única solicitação para participação em ações de formação ocorreu apenas por parte da DICAD/ARS Norte a 16.11.2015 (cf. e-mail de 15.10). Contudo, posteriormente comunicou a pertinência do adiamento da mesma, na 
sequência do documento produzido pelo SICAD acerca da Disponibilidade de Recursos Formativos pelo SICAD (cf. N/e-mail de 26.10. Neste sentido não ocorreram atividades específicas deste indicador. 

h) Durante 2015, não foram apresentadas evoluções, por parte da empresa externa (Normática), do desenvolvimento desta plataforma, destinada a ser o  suporte dos procedimentos concursais e de gestão de projectos no 
âmbito do PORI. Como tal, não foi possível, por parte do DPI, dar continuidade às iniciativas neste domínio, tal como previsto neste Indicador. 

 

 

[1] A superação do Indicador decorreu da concretização de quatro reuniões de monitorização do programa Eu e os Outros em 2015, mais do que o valor previsto, na medida em que no âmbito da implementação do mesmo no 
âmbito do protocolo entre o IPDJ, o SICAD e as ARS, foi necessário desenvolver reuniões adicionais em janeiro e em dezembro, no sentido de serem definidas estratégias específicas para evitar que esta linha de ação seja 
abandonada. 

[2] A superação do Indicador decorreu do alargamento da implementação do Programa Eu e os Outros em 2015 aos Açores e a Cabo Verde, tendo sido também iniciado o processo de implementação de um projeto-piloto 
envolvendo a CDT de Lisboa e agentes do Programa “Escola Segura” do 5º Esquadra de Lisboa. Foi assim possível corresponder a 100% das solicitações recebidas. 

[3] A superação deste indicador deveu-se ao facto de ter sido possível a apresentação de Rapid Communication, devido ao facto da mesma ter sido aceite pela organização da Conferência Lisbon Addictions, em setembro de 
2015. 

[4] Decorrente do despacho do Senhor Diretor-Geral do SICAD exarado, a 26.12.2014, na Proposta n.º 34/2014/DPI/DIT, a aprovar as propostas de difusão do documento Linhas Orientadoras para a Intervenção em Fisioterapia no 
âmbito dos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, foi possível concretizar antecipadamente todas as diligências necessárias à divulgação do referido documento. 

[5] Em 2015 foram concretizadas seis reuniões de monitorização da intervenção no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências no Dia da Defesa Nacional, mais uma do que o valor crítico definido, em virtude de ter sido 
sentida a necessidade de, no final do ano (novembro), concretizar uma reunião adicional com a coordenação militar, no sentido de criar condições para o melhoramento do suporte informático à implementação da 
intervenção. Essas reuniões resultaram na reformulação dos questionários de recolha de dados no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências, bem como a criação de uma aplicação adicional de apoio à 
dinamização, a qual permitirá o registo das respostas individuais dadas no decurso da dinâmica através da qual os temas são explorados. 

[6] Para além do expectável protocolo do Projeto EURIDICE, decorrente de um trabalho continuado em Beja, a Autoridade para as Condições do Trabalho solicitou ao SICAD a participação num Projeto de  âmbito  nacional,  
relacionado  com  os  consumos  de  Substâncias Psicoativas,  que teve  como destinatários  os  condutores  profissionais, o que levou à realização de mais um protocolo, não previsto, com esta Entidade. 

[7] As solicitações nacionais para a participação em grupos de trabalho no meio laboral foram superiores ao esperado, em resultado do protocolo estabelecido entre o SICAD e a ACT, o qual potenciou as intervenções neste 
domínio. 

[8] Em 2015 foram concretizadas seis ações de sensibilização sobre os riscos associados aos CAD, mais uma do que o valor crítico previsto. As duas ações não previstas, tiveram lugar no mês de novembro, resultantes da 
necessidade de responder à solicitação das entidades empregadoras. 

[9] Na última reunião da comissão executiva do Fórum Nacional Álcool e Saúde (a 16 de Março de 2015), foi discutida a situação de um conjunto de membros que, apesar de terem manifestado o seu desejo de integrarem esta 
organização, não submeteram até à data qualquer tipo de compromisso que consubstanciasse a sua integração plena no Fórum. Foi decidido nessa reunião que o Secretariado Permanente do Fórum deveria fazer diligências 
para contactar as entidades em falta e procurar evitar a decisão de suspender a integração das mesmas. Também na reunião plenária do Fórum os Membros foram alertados para a necessidade de os Membros regularizarem a 
sua situação no Fórum. Como resultado, vários Membros submeteram compromissos (conjuntos ou individuais), sendo que atualmente apenas 10 dos 71 membros não têm compromisso ativo. 

[10] Foram realizadas mais reuniões do que o inicialmente previsto, em virtude do acréscimo das solicitações dos parceiros e das necessidades verificadas no âmbito das intervenções nas quais o SICAD está envolvido. 

[11] A elaboração da referida estrutura foi possível ser concretizada antecipadamente, com vista a prossecução dos trabalhos de atualização do site. 

[12] Foram realizadas mais 3 ações de divulgação do serviço, na medida em que foi possível ativar a colaboração não prevista com novos stakeholders. 

[13] Tendo como objetivo a sustentabilidade e a eficácia das respostas que estão a ser implementadas no âmbito do PORI, houve um esforço acrescido dos serviços envolvidos (SICAD E ARS) no sentido de se proceder à avaliação 
técnica e financeira do maior número possível de projetos, tendo sido avaliados 22, do universo de 25, que completaram o primeiro ano de execução. 

[14] Para além das duas reuniões que ocorreram no âmbito do protocolo de articulação com o ISS,IP., realizaram-se ainda mais duas reuniões de preparação da elaboração de protocolo com as ARS,I.P., o SICAD e a Universidade 
de Coimbra, o que provocou a superação do 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 2015, a DEI elaborou o Relatório Anual 2014 - A 

Situação do País em Matéria de Drogas e 

Toxicodependências (I11.2.1.) e o Relatório Anual 2014 -A 

Situação do País em Matéria de Álcool (I11.2.2.).  
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Estes Relatórios, elaborados numa perspetiva de gestão integrada da informação e do 

conhecimento nos domínios da procura e da oferta nas áreas das drogas e do álcool 

(indicadores diretos e indiretos), são o resultado do trabalho em rede, em particular 

dos serviços que integram o Sistema Nacional de Informação sobre Substâncias 

Psicoativas, Comportamentos Aditivos e Dependências.  

Constituem uma referência para a monitorização e avaliação de diversos indicadores, 

designadamente dos relativos às metas do PNRCAD a atingir no final dos dois ciclos de 

ação, 2016 e 2020. 

A DIC assegurou ainda a elaboração do Relatório Anual 2014 – Respostas e 

Intervenções no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências, com base na 

informação proveniente dos vários Serviços e congregada pelos Coordenadores das 

Subcomissões da Comissão Técnica do Conselho Interministerial para os Problemas da 

Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool.  

Estes documentos, foram apresentados à Assembleia da República e ao Governo 

Português, enquanto instrumentos de elevada utilidade para o planeamento e 

avaliação das políticas e intervenções.  

Há a considerar ainda neste OOp, 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 2015, a DEI disponibilizou e divulgou resultados de 5 

estudos promovidos ou desenvolvidos pelo SICAD (OOp 7 e OOp 8), quer sob a forma 

de sinopses (2), quer de relatórios finais (3). Foram também divulgados os resultados de 

estudos europeus em que Portugal (DEI/SICAD) participou. É de referir, enquanto 

iniciativa que visa aumentar o valor percebido do conhecimento produzido, a 

divulgação de estudos através de sessões públicas de apresentação dos resultados e 

de comunicados para os media enquanto canal privilegiado de acesso aos cidadãos 

em geral. 

Foram ainda disponibilizados e divulgados o Relatório das Unidades de Desabituação 

Públicas 2013 e o Relatório das Comunidades Terapêuticas Públicas 2013 (OOp 9).  

Esta produção encontra-se disponível no site do SICAD.  

É também de destacar a apresentação de comunicações em diversas sessões 

técnicas e científicas que potenciaram a divulgação da informação respeitante a 

estudos desenvolvidos e indicadores recolhidos, designadamente: 

• Comunicação Latest PDU data from Portugal using CR and GPS methods, na 

Conferência Técnica do OEDT 20 years of monitoring and communicating 

evidence on drugs;  
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• Comunicação Os Jovens, o Álcool e a Lei. Consumos, atitudes e legislação, na 

Conferência Club Health Lisbon 2015; 

• Comunicação 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, na reunião anual do Fórum Nacional Álcool e Saúde, e O Consumo 

de Álcool na Gravidez no contexto da reunião da Comissão Executiva deste 

Fórum. 

• Comunicação Padrões problemáticos de consumo de álcool, dos 

adolescentes, na Europa e em Portugal nas XXIII Jornadas da Sociedade 

Portuguesa de Alcoologia; 

• Comunicação Consumo, Representações e Perceções das Novas Substâncias 

Psicoativas entre Estudantes Universitários, 2013 / 2014 e Novas Substâncias 

Psicoativas. O caso da Salvia Divinorum - 2013, no Seminário Novos Consumos 

Globais, Novas Abordagens Locais, promovido pela APDES. 

• Formação sobre o Sistema Nacional de Informação sobre Comportamentos 

Aditivos e Dependências e sua relação com a definição e avaliação de 

políticas públicas - Addictive behaviours and dependencies: the integrated 

management of information and knowledge and the definition and assessment 

of public policies – no curso Scientific research on health communication, 

promovido pela Associação DIANOVA, no contexto do projeto europeu DAWA: 

Drug addiction awareness on adults. 

No que se reporta à disponibilização de informação sobre a investigação nestas áreas, 

a DEI construiu uma base de dados com a compilação da investigação científica em 

comportamentos aditivos concluída entre 2013 e 2015. A listagem, que foi publicada 

no site do SICAD e contempla artigos, relatórios científicos, teses de doutoramento, 

dissertações de mestrado e teses de licenciatura, é composta por 243 títulos.  

Por último, são de referir as atividades da DEI no âmbito da disponibilização de 

informação periódica para responder a vários compromissos nacionais e 

internacionais (I11.2.3.), bem como na disponibilização de informação específica em 

resposta a solicitações que foram surgindo ao longo do ano (I11.2.4.), nomeadamente 

para fins de planeamento de outras entidades públicas (com particular destaque dos 

ACES e Câmaras Municipais no contexto dos Planos Locais de Saúde) e para fins 

académicos.  
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI) 

 

Objetivo Operacional 7. Desenvolvimento de projetos em linhas de investigação 

tradicionais 

Em 2015 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.  

No âmbito dos estudos em meio escolar (I7.1.2.), foi implementado o European School 

Survey Project on Alcohol and other Drugs/2015 (ESPAD/2015) – estudo com o apoio do 

OEDT/UE, do CAN da Suécia e do Grupo Pompidou/CE, que se realiza em cerca de 40 

países, nos alunos que completam 16 anos, e se repete de 4 em 4 anos – e o Estudo 

sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e outros Comportamentos Aditivos e 

Dependências/2015 (ECATD_CAD/2015 – ESPAD_Portugal/2015) – versão portuguesa do 

ESPAD alargada aos alunos de cada um dos grupos etários dos 13 aos 18 anos, do 

ensino público.  

A nível nacional, estes estudos são promovidos e desenvolvidos pelo SICAD em 

articulação com o Ministério da Educação.  

Tal como nos anos anteriores, foi assegurada a representatividade para os alunos do 

ensino público de cada um dos grupos etários dos 13 aos 18 anos e por sexo em cada 

grupo etário, a nível de Portugal Continental. Em 2015 participaram cerca de 530 

escolas e 1000 turmas do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário, num total 

de 20 000 alunos, dos quais 18111 completavam 13 a 18 anos em 2015. 

Após a validação das bases de dados de acordo com as metodologias do ESPAD e 

do ECATD, foram elaborados os relatórios ESPAD Survey Report – Portugal 2015 e o 

ESPAD Classroom Report – Portugal 2015, que foram enviados para a Coordenação 

Europeia do ESPAD, juntamente com as respetivas bases de dados (alunos de 16 

anos).  

Trata-se de estudos periódicos anteriormente limitados às áreas do tabaco, do álcool 

e das drogas, e agora alargados às áreas da internet e do jogo. Estes estudos têm 

permitido a disponibilização de informação sobre indicadores-chave para o 

planeamento e avaliação das políticas a nível nacional e internacional.  

É também de destacar em 2015, a produção de informação relativa a vários estudos 

realizados em anos anteriores, e que se encontra disponível no site do SICAD, 

designadamente: 

• Os primeiros resultados do Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos 

em Meio Prisional, 2014 (da iniciativa do SICAD em articulação com a DGRSP e 

realizado pelo ISCSP/UL); 
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• O Relatório do Perfil do jogo e dos jogadores em Portugal, 

com base nos resultados do IIII Inquérito Nacional ao Consumo de 

Substâncias Psicoativas na População Geral, Portugal 2012 (da 

iniciativa do SICAD e realizado pelo CICS.NOVA/UNL);  

 

 

• O Relatório do Consumo e Representações Sociais do Álcool. 

Inquérito ao público jovem presente no Rock in Rio – Lisboa 

2010/2014 (SICAD). 

 

Objetivo Operacional 8. Desenvolvimento de projetos em novas linhas de 

investigação 

Em 2015 deu-se continuidade a vários estudos iniciados em 2014, e foi realizado um 

novo estudo, 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.  

Em 2015 foi implementado o Inquérito sobre comportamentos aditivos em jovens 

internados em Centros educativos, 2015 (I8.3.12.), desenvolvido pelo SICAD em 

articulação com a DGRSP, com o propósito de caraterizar estes jovens quanto a 

comportamentos de consumo de substâncias psicoativas e práticas de jogo, sua 

relação com práticas criminais e identificação de fatores de risco quanto a estes dois 

fenómenos. 

A recolha de dados decorreu em junho, nos 6 Centros Educativos do país. Todos os 

jovens foram convidados a participar, tendo a sua adesão sido bastante elevada (93% 

de resposta), pelo que 142 jovens participaram na componente quantitativa do 

projeto, correspondente a um inquérito por questionário de autopreenchimento. 

Paralelamente, em cada Centro Educativo foram entrevistados 2 jovens, no quadro 

da componente qualitativa do estudo. 

No âmbito da parceria estabelecida entre o SICAD e o Ministério da Defesa Nacional 

e a nível do Estudo sobre os comportamentos aditivos em jovens participantes no Dia 

da Defesa Nacional (18 anos), procedeu-se à adaptação do instrumento de recolha 

de dados inicialmente concebido, em articulação interna com a DPI e articulação 

externa com o MDN e ARS do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 

Para além da caraterização de algumas dimensões referentes à temática dos 

comportamentos aditivos, este instrumento inclui ainda algumas questões referentes à 

sessão de sensibilização desenvolvida neste domínio em cada Base Militar. Após a 
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validação e o tratamento dos dados, a DEI disponibilizou as bases de dados trimestrais, 

bem como os dados preliminares referentes ao 1º semestre de recolha de dados em 

sinopses estatísticas, por ARS.  

Foi também produzida informação relativa a dois estudos, que se encontra disponível 

no site do SICAD, designadamente: 

 

• O Relatório O Consumo de Álcool na Gravidez (I8.3.9.);  

 

• A sinopse do estudo A Experiência do Jogo. Jogadores, Trajetórias 

e Ambientes (I8.3.10.); 

 

A nível da avaliação de políticas, dispositivos ou intervenções, no âmbito do estudo 

Efeitos da Intervenção em Dissuasão, baseado na Atividade das CDT (I8.3.11.) decorreu 

em 2015 a recolha de dados relativa à fase T1 e à intervenção desenvolvida 

(DEI/EMPECO/CDT). Em concreto, procedeu-se à aplicação do inquérito por 

questionário de autopreenchimento junto dos indiciados que aceitaram participar no 

estudo, cujo processo foi arquivado no decurso deste ano e, paralelamente, decorreu 

o inquérito por questionário de autopreenchimento junto dos técnicos responsáveis 

pelo processo de cada indiciado, quanto ao acompanhamento deste. Esta fase 

decorre até ao final do 1º trimestre de 2016. 

No âmbito do Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe - 

Reframing Addictions Project / ALICE-RAP - programa de estudos 

financiado pela Comissão Europeia, com a duração de 5 anos, que 

termina em 2016 -, a nível do projeto Costing Addictions (área da 

avaliação das políticas) foi terminado, em 2015, o relatório Avoidable 

cost: a report of the social cost attributable to the abuse of alcohol, 

illegal drugs and tobacco as well as gambling/gaming, with the estimate of the 

avoidable costs associated with key policy actions (Deliverable 6.2, Work Package 6). É 

também de referir a participação portuguesa na revisão do documento final “ALICE 

RAP Policy Frame to reduce the harm done by addictive drugs and behaviours” e na 

terceira e última avaliação global do projeto. 

 

 

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 
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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 2015. 

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.  

Em 2015, estes dados 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 2013 e do Relatório das Comunidades 

Terapêuticas Públicas 2013, que se encontram disponíveis no site do SICAD.  

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.  

No âmbito deste OOp, a DEI desenvolveu também uma série de atividades, algumas 

delas não previstas no PA2015, 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, com outras unidades orgânicas e equipas do SICAD (DPI e EMSI) 

assim como com outros Serviços (ARS, DICAD e CRI), no grupo de trabalho 

relacionado com o projeto SIM-BA – Sistema de Informação Multidisciplinar 

Business Analytics ; 

• assegurou, em articulação com a DRI e com a PJ/UNCTE, o preenchimento 

dos novos instrumentos de recolha de dados a nível europeu (OEDT) no 

domínio da oferta, designadamente no âmbito dos indicadores apreensões 

de droga, resultando deste exercício algumas observações com vista à 

melhoria das práticas de registo e comunicação de dados a este nível; 
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• assegurou, em articulação com a DRI, a representação nacional no grupo 

de peritos do indicador-chave sobre consumo de alto risco de drogas, e 

assegurou, no âmbito do indicador-chave sobre mortes e mortalidade 

relacionadas com drogas (registos gerais e específicos), o 

acompanhamento dos trabalhos dos peritos nacionais (INE, I.P. e INMLCF, 

I.P.);  

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).  

 

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 2015, 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 2015, 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. Em 2015, no âmbito do WP5, que Portugal, através do SICAD, coordena, foi 

preparada, anunciada publicamente e implementada a 1ª Joint Call. Foram 

apresentadas 29 propostas de investigação provenientes de 9 países europeus. Os 

resultados do concurso de investigação serão anunciados em 2016 (I10.3.7.). 

O desenvolvimento destes trabalhos contribuiu também para uma maior dinamização 

da rede nacional de investigadores na área das substâncias psicoativas e CAD, que 

em 2015 já integrava 85 investigadores. Ao longo de 2015 a DEI assegurou a partilha 

regular de informação e de conhecimento (encontros científicos, estudos, concursos, 

etc.) entre os membros desta rede.  

É também de referir, o desenvolvimento dos trabalhos em 2015 no âmbito do projeto 

do MedSPAD, do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, que visa o 
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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, Turquia, Argélia, e 

Marrocos. Destaca-se em 2015, a revisão das linhas de orientação para a 

implementação dos estudos MedSPAD e a reflexão sobre as linhas futuras de 

intervenção desta rede.  

Por último, é de mencionar que, em 2015, no âmbito do programa de Investigação e 

Inovação da Comissão Europeia – Horizonte 2020, o SICAD, integrou uma candidatura 

relativa ao projeto KASINDRA (Knowledge Advances for Sustainable data-INformed 

DRug policy Approaches) que engloba sete instituições principais e 17 instituições 

parceiras de sete países europeus. 

 

Objetivo Operacional 23. Assegurar os procedimentos relativos às competências do 

SICAD no âmbito do mercado lícito de drogas  

No quadro 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 173 pedidos de licenciamento e 

846 comunicações de importações/exportações (I23.1.).  

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica (DEI) 

Em 2015 destacaram-se uma vez mais como principais pontos fortes da DEI:  

�  o investimento na transferência atempada e efetiva da informação e do 

conhecimento;  

� 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 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; 

�  a elevada motivação e compromisso com o Serviço por parte da equipa, que 

demonstrou uma vez mais, uma dinâmica pautada pela transparência, 
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confiança, abertura e disponibilidade para novos compromissos, e sempre 

muito focada na orientação para os resultados. 

 

Divisão de Informação e Comunicação (DIC) 

 

Objetivo Operacional 12. Criar e implementar uma estratégia de comunicação 

 

Comunicação 

O Plano de Comunicação Integrada (PCI) enquadra a estratégia de comunicação do 

SICAD. Este plano foi elaborado em 2013 e complementado, em 2014, com a vertente 

da comunicação externa. Durante o ano de 2015 deu-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.  

Destaca-se neste âmbito o trabalho desenvolvido junto da imprensa estrangeira, 

nomeadamente a articulação com estruturas locais com vista a uma ampla cobertura 

do trabalho realizado na área da política pública portuguesa em matéria de 

comportamentos aditivos e dependências.  

Para além destas atividades, foram, ainda, acompanhados, durante o ano de 2015, 

diversos pedidos de apoio técnico para trabalhos universitários (licenciatura e 

mestrado) na área dos comportamentos aditivos e dependências. 

Foi, também, realizada uma avaliação e reflexão interna sobre o trabalho 

desenvolvido nesta área, neste sentido e no que diz respeito à avaliação da 

comunicação externa foi feita uma análise dos sites (institucional e diretório do álcool) 

uma análise à evolução e aceitação dos perfis SICAD nas redes sociais (Facebook, 

Twitter e Youtube), no que diz respeito à comunicação interna, apesar de grande 

parte das medidas terem sido implementadas, é necessário reforçar a disseminação 

de informação regular sobre as atividades do SICAD utilizando e potenciando como 

plataforma privilegiada para o efeito a Intranet. 

 

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 2015, a DIC deu 

continuidade à uniformização da imagem SICAD, através do apoio às diversas 

unidades orgânicas do SICAD, na criação e desenvolvimento de produtos e formatos 

de comunicação, de informação e de design institucional. 
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O trabalho realizado incidiu de forma geral nas seguintes atividades: composição 

gráfica, criação e produção de imagens, de apresentações digitais e materiais, para 

eventos nacionais e internacionais, em que o SICAD esteve representado, e para 

plataformas e veículos de comunicação digitais, com destaque para as redes sociais; 

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.  

 

Publicações 

Foi acompanhado pela DIC o processo de edição e produção de vários estudos, 

brochuras e sumários executivos, tendo sido efetuada a revisão das provas produzidas 

dos diversos documentos até se obter o documento final. Em 2015, foram editadas 11 

publicações, nomeadamente: 

• Linhas Orientadoras para a Intervenção em Fisioterapia no âmbito dos 

Comportamentos Aditivos e das Dependências; 

• Estimativa do Consumo de Alto Risco de Cannabis – Portugal 2012; 

• Estimativa do Consumo Problemático/ de Alto Risco de Drogas – Portugal 

Continental 2012; 

• Os jovens o Álcool e a Lei – Consumos atitudes e legislação; 

• Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das 

Dependências 2013 – 2020 – Sumário Executivo;   

• Brochura Bilingue “Descriminalização do uso das drogas”; 

• Brochura Bilingue “Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

nas Dependências”; 

• National Plan for Reducing Addictive Behaviours and Dependencies 2013-

2020 – Executive Summary;  

• New Psychoactive Substances – Portuguese legal framework for the 

prevention and protection against advertisement and commerce of new 

psychoactive substances; 

• Decriminalisation – Portuguese legal framework applicable to the 

consumption of narcotics and psychotropic substances;  

• Statistical Synopsis – Portugal 2013. 
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Algumas das publicações editadas em 2015 que podem ser consultadas em www.sicad.pt 

 

Através do Serviço de Divulgação de Informação prosseguiu-se, em 2015, com caráter 

regular, à divulgação de notícias de imprensa e de documentos da área. Esta 

divulgação foi efetuada através das quatro listas de distribuição/divulgação do 

correio eletrónico do Centro de Documentação. Estas listas foram elaboradas, após a 

consulta dos profissionais da área de intervenção do SICAD (internos e externos), 

quanto aos temas sobre os quais gostariam de estar informados. Assim, foram criadas 

quatro áreas temáticas (informação técnico-científica, eventos técnico-científicos, 

noticias de imprensa e legislação). 

No âmbito do trabalho realizado através do Centro de Documentação foi dada 

continuidade ao apoio prestado no âmbito da consulta presencial e à distância, 

sempre que estes foram solicitados. O Centro de Documentação dispõe de uma Base 

de Dados, para pesquisa no local e On-line, que contém cerca de 35.000 referências 

bibliográficas constituindo-se assim como o Centro de informação e documentação 

de referência nacional nestas áreas. Esta base de dados é constituída por 

monografias, relatórios, trabalhos de investigação, obras de referência e publicações 

periódicas especializadas nacionais e estrangeiras, algumas delas disponíveis em 

formato digital. Em 2015, a Base de Dados foi atualizada com um total de 1.553 

registos, sendo 1.313 registos bibliográficos e 240 videográficos. 

Base dados on-line disponível em www.sicad.pt 
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Para além da Base de Dados do Centro de Documentação, a Divisão de Informação 

e Comunicação, em 2015, deu continuidade, à atualização da plataforma virtual, 

Biblioteca Ibero-americana sobre Drogas e Dependências (BIDA), com a inserção de 

85 novos registos bibliográficos e validação dos registos inseridos no ano de 2014. O 

processo de validação de registos, efetuados no ano anterior, deve-se ao facto da 

necessidade de uniformização de conteúdos entre os vários países envolvidos.   

 

A BIDA é composta por uma 

Rede de 10 Centros de 

Documentação, pertencentes 

a Agências Nacionais de 

Drogas da Argentina, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, 

Equador, Espanha, México, 

Peru, Portugal e Uruguai, que 

integram, através deste 

sistema, as suas coleções 

bibliográficas possibilitando, 

assim, uma gestão eficiente e 

partilhada de recursos entre 

bibliotecas. Esta ferramenta 

virtual de gestão descentralizada do conhecimento especializado em matéria de 

drogas e dependências, cujo desenvolvimento começou no ano de 2011 no âmbito 

do Programa de Cooperação entre a América Latina e a União Europeia em Políticas 

sobre as drogas (COPOLAD), financiado pela Comissão Europeia através da Direção-

Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento (EuropeAid).  

  

Eventos 

Para a prossecução das atribuições desta divisão, ao nível da organização de 

eventos, destacam-se, para o efeito: 

• Apresentação do Relatório da Situação do País em Matéria de Drogas e 

Toxicodependências 2013 - Lisboa (7 de janeiro);  

• Sessão de Apresentação das Linhas Orientadoras para a Mediação Social e 

Comunitária no âmbito da reinserção de pessoas com Comportamentos 

Aditivos e Dependências - Coimbra (13 de fevereiro); 

• Reunião do Fórum Nacional Álcool e Saúde - Loures (14 de abril);                                                           

 

BIDA  
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• Conferência de Imprensa "Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos 

em Meio Prisional, 2014-Lisboa" (26 de junho); 

• Apresentação Pública do Estudo “O Consumo de Álcool na Gravidez”, 

Auditório do Centro de Saúde de Sete Rios - Lisboa (14 de setembro);  

• Lisbon Addictions 2015, 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos 

Aditivos e Dependências, Centro de Conferências da FIL- Lisboa (23 a 25 de 

setembro). 

 

Em 2015, foram ainda iniciados os preparativos para o II Congresso SICAD a realizar 

nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2016.   

 

Produção de informação 

Em 2015 importa referir a reformulação da parte B – Respostas e Intervenção do 

Relatório “ A situação do país em matéria de drogas e toxicodependências” que 

passou a configurar um “Relatório Anual das Respostas e Intervenções na área dos 

Comportamentos Aditivos e Dependências 2015”.   

 

Na sequência da entrada em vigor da nova Lei do Álcool que introduziu alterações, 

nomeadamente na redução do consumo, venda e cedência de álcool a menores, foi 

de extrema importância passar a mensagem de uma forma clara objetiva e apelativa. 

Assim, em 2015, a DIC e o Grupo de Trabalho (GT) Comunicação, criado para o 

desenvolvimento de produtos de comunicação, produziu uma campanha dirigida a 

jovens para intervenção em festa e festivais de verão. O ponto de partida foram 

mensagens genéricas, que prendessem a atenção dos jovens pelo facto de serem 

Dicas positivas para melhorar a qualidade da estadia/permanência num festival e/ou 

festas sem referencia explicita ao consumo de substâncias. No entanto não perdendo 

a informação sobre a alteração à Legislação na perspetiva do jovem/consumidor 

apostámos em 3 grandes linhas centrando o aspeto proibitivo na Lei e não na 

mensagem que o SICAD divulga. Toda a mensagem tem um enquadramento Nós 

Informamos – responsabilidade do SICAD - Tu Decides – responsabilização pessoal e o 

Lema foi: Para que recordes o verão, não tenhas um apagão! 

Neste âmbito foi produzido um vídeo para difusão nas redes sociais e ainda dois 

materiais de suporte, nomeadamente um leque e um marcador de livros. Estes 

materiais foram disponibilizados como suporte à campanha junto de diversas 

entidades com intervenção em festas e festivais de verão, nomeadamente junto dos 

Centros de Respostas Integradas das Administrações Regionais de Saúde, I.P, atores 

privilegiados no contacto com esta população alvo. 
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O vídeo da campanha “Para que recordes o verão, não tenhas um apagão!”, foi 

amplamente divulgado através de páginas de internet, blogs e nas redes sociais de 

várias câmaras municipais, casas da juventude, entidades parceiras do SICAD, entre 

outros. A título de exemplo, na página de facebook do SICAD, o vídeo teve um 

alcance de 51.797 pessoas.  

 

  

Campanha Festivais de Verão 

Em 23 - 25 de setembro de 2015, decorreu em Lisboa a Lisbon Addictions 2015 - 1ª 

Conferência Europeia Sobre Comportamentos Aditivos e Dependências, que reuniu 

peritos internacionais na área das dependências. A Divisão de Informação e 

Comunicação, esteve presente nesta conferência com um Stand para 

divulgação/distribuição das publicações editadas pelo SICAD e com uma equipa 

para registo multimédia da conferência. Assim, para além do registo fotográfico foi 

ainda efetuado um registo videográfico e produzidos vários vídeos com conteúdos de 

algumas sessões e com o testemunho de alguns dos participantes e oradores da 

conferência. Estes vídeos foram partilhados nas redes sociais do SICAD e da Lisbon 

Addictions 2015.  

 

Vídeos Lisbon Addictions 2015 
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Em 2015 com a criação da página 

de Facebook do SICAD -  

www.facebook.com/SICADPortugal,  

foi necessário proceder-se, 

diariamente, à pesquisa, recolha e 

tratamento de informação para a 

elaboração de conteúdos para 

partilha nesta rede social.  

Foi ainda dado início, em 

articulação com outras unidades 

orgânicas do SICAD, à elaboração 

de materiais informativos específicos 

adequados para distribuição nas 

redes sociais, nomeadamente sobre 

alguns dos estudos elaborados pelo 

SICAD. 

 

 

 

 

 

 

Em 2015, 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-se à imprensa escrita nacional e à 

televisão.  

Tendo como fonte as estatísticas da Manchete, relativas ao ano de 2015, foram 

produzidas 12.799 notícias, correspondendo a uma média de 35 notícias diárias. 

Destas, 744 com referência SICAD. Neste mesmo ano, o mês com maior número de 

notícias com referência SICAD foi o de abril, altura em que se realizou a reunião do 

 

 

Snapshots publicados nas Redes Sociais 
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FNAS – Fórum Nacional Álcool e Saúde. Os meios de comunicação analisados 

referem-se à imprensa escrita nacional e à televisão. 

Estes dados, fazendo uma análise homóloga relativa a 2014, refletem uma diminuição 

do total de notícias produzidas, mas um aumento das notícias com referência SICAD, 

consistindo estas últimas em 2,3%, em 2014, e 5,8%, em 2015. 

 

 

Objetivo Operacional 13. Potenciar as novas tecnologias enquanto canais de partilha 

de informação, conhecimento e comunicação 

 

Páginas de Internet 

As Páginas de Internet são, sem dúvida, um excelente veículo de comunicação. 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. 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), do Diretório do Álcool (www.diretorioalcool.pt), 

bem como da página criada para Ação conjunta RARHA - Reducing Alcohol Related 

Harm (www.rarha.eu). 

A página eletrónica do SICAD foi concebida tendo como objetivo servir diversos 

públicos-alvo através da criação de três áreas distintas, Área Institucional, Área 

Cidadão e Área de Intervenção, permitindo assim um acesso facilitado e diferenciado 

a parceiros institucionais, técnicos e cidadãos. Em 2015, o site do SICAD foi alvo de 221 

atualizações, distribuídas pelas 36 páginas que o constituem. As atualizações 

realizadas requerem um trabalho prévio de adaptação dos conteúdos ao formato e 

estrutura do site. Sendo um site institucional o fluxo de informação a atualizar é maior 

nas seguintes páginas “Noticias”, “Destaques”, “Estudos Concluídos” e a 

“Estatísticas/Investigação”. No ano em análise, a página eletrónica do SICAD teve 

204.262 visitantes exclusivos e 1.325.728 páginas visualizadas. Os principais 

referenciadores para o site são o Google seguindo-se do Facebook, provavelmente 

devido à criação da página do Facebook do SICAD que regularmente remete para 

conteúdos existentes no site institucional. (ver dados do relatório “Relatório de 

monitorização do site SICAD e do Diretório do Álcool”) 

Relativamente ao Diretório do Álcool teve 14. 258 utilizadores e 41.850 visualizações de 

páginas. (ver dados do relatório “Relatório de monitorização do site SICAD e do 

Diretório do Álcool”) 
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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 envolvido e por último um 

espaço de utilidades onde está disponível o portefólio da imagem institucional. Em 

2015, deu-se continuidade à gestão desta plataforma com a 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 pertinente 

sobre CAD. 

 

Redes Sociais 

A presença do SICAD nas redes sociais iniciou-se em 2015. Em abril, foi criado o perfil 

SICAD no TWITTER (https://twitter.com/sicad_portugal); em junho a página de 

Facebook do SICAD (https://www.facebook.com/SICADPortugal) e em julho o canal 

de YOUTUBE designado SICAD Portugal. A página de Facebook tem vindo a ser 

atualizada numa base diária com conteúdos criados ou trabalhados pela DIC ou 

através da divulgação de informação disponibilizada por parceiros ou notícias de 

imprensa relativas à área de atuação do SICAD. A página de Facebook do SICAD 

lançada a 26 junho de 2015, e até ao final do ano em análise, obteve 1.250 seguidores 

e abrangeu cerca de 140.000 pessoas. O perfil de utilizadores é maioritariamente 

feminino, português e com idades compreendidas entre os 25 e 44 anos.   

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica (DIC) 

O ano de 2015 foi um ano de algumas mudanças ao nível da área de Comunicação 

no SICAD. A aposta nas Redes sociais revelou-se uma mais-valia, já que permite em 

tempo útil difundir informação a um vasto leque de pessoas. Esta aposta trouxe, 

também, novos desafios, nomeadamente no que diz respeito à produção de 

conteúdos técnicos e informativos. 

Foi, também, um ano de eventos com grande impacto a nível nacional e a nível 

internacional, nomeadamente a realização da Lisbon Addictions 2015, 1ª Conferência 
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Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências, Centro de Conferências 

da FIL- Lisboa (23 a 25 de setembro). 

Para além destas áreas importa referir a reformulação da parte B – Respostas e 

Intervenção do Relatório “ A situação do país em matéria de drogas e 

toxicodependências” que passou a configurar um “Relatório Anual das Respostas e 

Intervenções na área dos Comportamentos Aditivos e Dependências”.   

Em relação a 2016 perspetiva-se realizar uma reflexão profunda sobre as dinâmicas de 

comunicação internas e externas, consolidar a presença nas Redes Sociais através do 

incremento da produção interna de conteúdos técnicos em formatos adequados a 

estas plataformas de comunicação. 

Para além destes objetivos e tendo em conta as competências desta Divisão procurar-

se-á desenvolver uma linha de matérias com informação sobre comportamentos 

aditivos, dependências e substâncias, materiais estes que são amplamente solicitados 

pelas estruturas com intervenção no terreno. 
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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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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
) 

OE1 
OE9 

OOp11. 
Divulgação e 
disponibilização 
de informação  

I11.1.1.Reservatórios de 
dados disponibilizados 
face aos solicitados (de 
acordo com critérios) (%) 

Realização 
100% 
(2014) 

100% 
 

0 100% 
Não 

aplicável 
Não 

aplicável 
Não 

aplicável 
Não foram solicitados reservatórios 
de dados 

- - 

I11.2.1. Conclusão do 
Relatório Anual sobre a 
Situação do País em 
matéria de Drogas e 
Toxicodependências – 
2014 (em meses) QUAR 

Resultado 

12 
(2013) 
11 

(2014) 

11 0 10 11 100% Atingiu 

Relatório disponível em: 
http://www.sicad.pt/pt/Paginas/d
etalhe.aspx?itemId=83&lista=SICA
D_NOVIDADES&bkUrl=/BK 

- - 

I11.2.2. Conclusão do 
Relatório Anual sobre a 
Situação do País em 
matéria de Álcool – 2014 
(em meses) QUAR 

Resultado 
12 

(2014) 
12 0 11 12 100% Atingiu 

Relatório disponível em: 
http://www.sicad.pt/pt/Paginas/d
etalhe.aspx?itemId=83&lista=SICA
D_NOVIDADES&bkUrl=/BK 

- - 

I11.2.5.Conclusão do 
Relatório Anual sobre a 
Situação do País em 
matéria de Jogo – 2014 
(em meses) 

Resultado - 12 0 11 - 0% Não atingiu - a) - 

I11.2.6. Conclusão do 
Relatório Anual das 
Unidades de 
Desabituação Públicas – 
2013 (em meses) 

Resultado 

11 
(2013) 
10 

(2014) 

10 0 9 7 135% 
Superou 

[1] 

Disponível em: 
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% 
(2014) 

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% 
(2014) 

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) 
897 

(2014) 

1.000 100 1.101 1553 135% 
Superou 

[2] 
DocBase - - 
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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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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
) 

OE1 
OE9 

OOp11. 
Divulgação e 
disponibilização 
de informação  

I11.5.1. Publicações 
editadas (N.º publicações 
editadas ou reeditadas 
2015 / N.º de solicitações 
para editar ou reeditar 
publicações) 

Resultado 

100% 
(2013) 
100% 
(2014) 

100% 0 100% 100% 100% Atingiu 

Linhas Orientadoras para a 
Intervenção em Fisioterapira no 
âmbito dos Comportamentos 
Aditivos e das Dependências;  
Estimativa do Consumo de Alto 
Risco de Cannabis – Portugal 2012;  
Estimativa do Consumo 
Problemático/ de Alto Risco de 
Drogas – Portugal Continental 
2012;  
Os jovens o Álcool e a Lei – 
Consumos atitudes e legislação;  
Plano Nacional para a Redução 
dos Comportamentos Aditivos e 
das Dependências 2013 – 2020 – 
Sumário Executivo;   
National Plan for Reducing 
Addictive Behaviours and 
Dependencies 2013-2020 – 
Executive Summary;  
New Psychoactive Substances – 
Portuguese legal framework for the 
prevention and protection against 
advertisement and commerce of 
new psychoactive substances;  
Decriminalisation – Portuguese 
legal framework applicable to the 
consumption of narcotics and 
psychotropic substances; 
Statistical Synopsis – Portugal 2013 

- - 

I11.5.2 Divulgação de 
materiais informativos ou 
preventivos (Nº de 
materiais informativos ou 
preventivos divulgados/Nº 
de solicitações) 

Resultado 

100% 
(2013) 
100% 
(2014) 

100% 0 100% 100% 100% Atingiu E-mails trocados com as entidades - - 

Notas: 

[1] Foi possível concluir o relatório com maior antecedência que o esperado. 

[2] Este aumento deveu-se ao facto de, no ano em análise, se ter procedido à atualização dos registos do ano anterior, que por motivo da implementação de uma nova versão da base de dados Doc-Base, no ano de 2014, 
tornou a base de dados inoperacional durante algum tempo. 

a) Dada a necessidade de assegurar projetos de maior prioridade não foi possível concluir este relatório, que, por ser o primeiro implica um investimento particular na pesquisa e seleção de indicadores. 
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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 2015 
Tipo de 

Indicador 
(O) 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Ev
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d
e
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e
n
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ê
n
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ia
s 

(Q
A
) 

OE1 
OE3 
OE9 
OE10 

OOp7. 
Desenvolvimento 
de projetos em 
linhas de 
investigação 
tradicionais 

I7.1. 2. Recolha de dados 
no âmbito do estudo 
epidemiológico 
ESPAD/ECATD (em meses) 
QUAR 

Realização 
5 

(2011) 
4 1 2 4 100% Atingiu Questionários recolhidos - 

Coordenação 
Europeia do 
projeto; 

Coordenadores 
nacionais 

OE1 
OE3 
OE7 
OE9 
OE10 

OOp8. 
Desenvolvimento 
de projetos em 
novas linhas de 
investigação 

I8.3.9. Relatório do estudo 
relativo ao consumo de 
álcool na gravidez (n.º)  

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Disponível em: 
http://www.sicad.pt/PT/Estatisti
caInvestigacao/EstudosConcl
uidos/Paginas/default.aspx 

- ARSLVT 

I8.3.10. Sinopse do estudo 
relativo ao fenómeno do 
jogo: A experiência do 
jogo. Jogadores, 
Trajetórias e Ambientes 
(nº) 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Disponível em: 
http://www.sicad.pt/BK/Estatist
icaInvestigacao/EstudosConcl
uidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Att
achments/166/Sinopse_Jogo.p
df 

- - 

I8.3.11. Recolha de dados 
no âmbito do estudo 
sobre os efeitos do 
dispositivo da Dissuasão 
nos indiciados - fase T1 
(em meses) 

Realização - 12 0 11 12 100% Atingiu 
Base de dados com a 
informação recolhida 

- EMPECO 

I8.3.12. Recolha de dados 
no âmbito do inquérito 
nacional sobre 
comportamentos aditivos 
e dependências em 
jovens em Centros 
Educativos (em meses) 
QUAR 

Realização - 12 0 11 6 135% 
Superou 

[1] 
 

Registos da informação 
recolhida 

- DGSPR 
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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
) 

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 

I9.2.2. Relatório do estudo 
sobre a medição da 
quantidade de álcool 
ingerida em Portugal (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% 
(2014 

100% - 100% 100% 100% Atingiu Reservatórios de dados  
Serviços Fonte 
de Dados 

(Interministeriais) 

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 
(2014) 

8 1 6 8 100% Atingiu Reservatórios de dados  
Serviços Fonte 
de Dados 

(Interministeriais) 
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Divisão de Estatística e Investigação (DEI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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 

I10.3.7. ERANID - Lista de 
projetos a serem 
financiados na 1ª Joint 
Call 

Resultado - 1 0 1 0 0% Não atingiu - b) - 

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% 
(2013) 
100% 
(2014) 

 

100% - 100% 100% 100% Atingiu 
Comunicações relativas às 
solicitações e respostas dadas 

  

Legenda: 

[1] Uma vez que se tratava de um projeto em parceria com outra entidade e cuja aplicação decorria da articulação de diversos serviços, optou-se por definir inicialmente uma meta conservadora. A evolução do trabalho 
permitiu concretizar o objetivo proposto antecipadamente. 

 

a) Trabalho realizado no contexto de um projeto europeu com vários parceiros, cujo desenvolvimento sofreu um atraso. 

b) Trata-se de um projeto europeu, tendo sido definido com os parceiros o adiamento da 1ª Joint Call. 
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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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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 

 I12.1.5. Relatório de 
Avaliação da 
Implementação do 
Plano de 
Comunicação 
Integrada: 
comunicação interna 
e comunicação 
externa (n.º) (QUAR) 

Resultado - 1 0 2 1 100% Atingiu 

Relatório de Avaliação da 
Implementação do Plano de 
Comunicação Integrada: 
comunicação interna e comunicação 
externa (dezembro de 2015) 

- - 

I12.2. Apoio e 
organização de 
eventos (n.º) 

Resultado 

9  
(2013) 
10 

(2014) 

7 1 9 6 100% Atingiu 

1-Apresentação do Relatório da 
Situação do País em Matéria de 
Drogas e Toxicodependências 2013 -
Lisboa (7de janeiro)  
2-Sessão de Apresentação das Linhas 
Orientadoras para a Mediação Social 
e Comunitária no âmbito da 
reinserção de pessoas com 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências - Coimbra (13 de 
fevereiro) 
3-Reunião do Fórum Nacional Álcool e 
Saúde - Loures (14 de abril);                          
4-Conferência de Imprensa "Inquérito 
Nacional sobre Comportamentos 
Aditivos em Meio Prisional, 2014-
Lisboa" (26 de junho) 
 5 - Apresentação Pública do Estudo 
“O Consumo de Álcool na Gravidez”, 
Auditório do Centro de Saúde de Sete 
Rios - Lisboa (14 de setembro);  
6 - Lisbon Addictions 2015, 1ª 
Conferência Europeia sobre 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências, Centro de 
Conferências da FIL- Lisboa (23 a 25 
de setembro). 

- - 
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Divisão de Informação e Comunicação (DIC) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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 
Justificaçã

o dos 
Desvios 

Ev
e
n
tu
a
is
 

d
e
p
e
n
d
ê
n
c
i

a
s(
Q
A
) 

OE1 
OE2 
OE15 
OE16 

OOp12. Criar e 
implementar 
uma estratégia 
de 
comunicação 
(continuação) 

I12.3.2. Elaboração e 
atualização de peças 
gráficas de carácter 
institucional (nº). 

Resultado 
33 

(2014) 
30 2 33 29 100% Atingiu 

"1- Capa do Perfil SICAD no Twitter; 2-Capa 
ESPAD; 3-Evento 13.2.15; 4-Guia PMME; 5-PPT 
‘Reunião com investigadores internacionais’; 
6-Assinatura de e-mail institucional; 7-
Publicação LOI Fisioterapia no âmbito dos 
CAD; Publicação Os jovens, o álcool e a lei. 
Consumos, atitudes e legislação; 8-
Publicação Estimativa do consumo de alto 
Risco de cannabis, Portugal 2012; 9-
Publicação Estimativa do Consumo 
problemático / de alto risco de drogas, 
Portugal continental 2012; 10-Evento 14.4.15; 
11-Eu e Os Outros, H4; 12-Banner para Twitter; 
13-Anúncio do Centro de Documentação .14-
""Prémio FNAS""; 15- II Congresso SICAD; 16- PPT 
""Resultados-Lisbon Addictions2015""; 17-
Desdobrável Ganhar Saúde/Trabalhar com 
Saúde"".  18 -Guidelines for  social and 
community  mediation in the field of 
reintegration of people with addictive 
behaviours and dependencies (agosto); 19- 
Referral/Articulation Network in the field of 
Addictive Behaviours and Dependencies – An 
inter-institutional integrated and differentiated 
articulation of care (agosto);  20- II Congresso 
SICAD; 21 - PPT ""Resultados-Lisbon Addictions 
2015""; 22-Desdobrável Ganhar 
Saúde/Trabalhar com Saúde"";23- Ilustração 
Eu e Os Outros (dezembro); 24- Tu-alinhas 
layout (dezembro);25- Capa do Manual de 
Normas e Procedimentos Internos do SICAD 
(dezembro);26- Capa do Plano de Formação 
em comportamentos aditivos e dependências 
– CAD | 2015-2016 (dezembro); 27-Proposta 
de reformulação do logotipo 1414 
(dezembro); 28- Postal de natal Geral 
(dezembro); 29-Postais de natal SICAD 
(dezembro)                             

- - 
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Divisão de Informação e Comunicação (DIC) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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
i

a
s 
(Q

A
) 

OE1 
OE2 
OE15 
OE16 

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% 
(2014) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 

Organização da visita do jornalista Nikita 
Sologub, vencedor de um concurso 
promovido pela Andrey Rylkov Foundation 
for Health and Social Justice Moscovo, 
Russia; Visita de 4 estudantes da IHECS 
Escola de jornalismo de Bruxelas; Projeto 
Media Lab Centro Educativo do Diário de 
Noticias - Workshop "Falando de Saúde" - 
seleção e envio de notícias de imprensa na 
área dos CAD (setembro) 

- - 

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 
100% 
(2014) 

90% 5% 100% 100% 100% Atingiu Intranet - - 

I13.2.7. Atualização e 
monitorização do site 
RARHA  

Realização - 90% 5% 100% 100% 100% Atingiu Site RAHRA - - 

I13.2.5. Atualização e 
monitorização do site 
SICAD 

Realização 
100% 
(2014) 

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 

(2014) 
1 0 1 1 100% Atingiu Relatório de atividades dos sites SICAD e 

diretório do Álcool - 2014 (fevereiro de 2015) 
- - 

I13.3.2. Atualização do 
diretório do álcool 

Realização 
100% 
(2014) 

90% 5% 100% 100% 100% Atingiu Diretório do Álcool - - 

I13.3.4. Criar  perfil 
SICAD para presenças 
nas Redes Socias 

Realização - 1 0 2 3 135% 
Superou 

[1] 

Twitter (Abril);  
Proposta nº. 04/2015/DMI/DIC de 25-06-2015; 
Criação da página de facebook do SICAD 
(Junho);  
Julho de 2015 - Canal de Youtube do SICAD 
(https://www.youtube.com/channel/UCeyW
4sZlNJmrWaYxcnjNJWw/feed) (julho) 

- - 

Notas: 

[1] Tendo sido criado o Perfil SICAD para o Twitter e depois de uma fase experimental que não se revelou tão profícua quanto desejado porque esta rede social não tem, em Portugal, a expressão que outros como o Facebook, por 
exemplo, assume, entendemos avançar, já em 2015, com este perfil. 
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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 2015, 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. 

Foi efetuado o carregamento periódico de todas as bases de dados dos recursos 

humanos da Administração Pública, nomeadamente o carregamento trimestral 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. 

Em 2015 efetuado o Manual de Normas e Procedimentos do SICAD, que contem 

todas a Normas e Notas Internas com instruções atualizadas e orientações 

interpretativas sobre recursos humanos e financeiros, com o objetivo de harmonizar e 

uniformizar os procedimentos. 

No decorrer do ano de 2015, 3 procedimentos concursais para ocupação de 3 postos 

de trabalho vagos para a carreira técnica superior dos mapas de pessoal do SICAD e 

das CDTS, nomeadamente foram efetuadas as propostas de abertura dos 

recrutamentos, dinamizados e operacionalizados os procedimentos concursais 
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respetivos e todo o processo que daí decorre desde a proposta de abertura até à 

assinatura dos contratos findo o mesmo; tendo ainda sido acompanhados todos os 

períodos experimentais daí resultantes.  

Para apoiar os projetos desenvolvidos nas CDT, foram celebrados 4 contratos emprego 

inserção, entre o SICAD e beneficiários do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), ao abrigo da Portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, alterada pelas Portarias n.º 

294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31 de 

dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1573-

A/2014, de 30 de janeiro. 

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 2016 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 2014 no que se refere aos 

recursos humanos; 

Elaboração do Relatório de Atividades de Formação da Administração Pública (RAF), 

referente ao ano de 2014, bem como efetuada a avaliação QUAR 2014 em matéria 

de recursos humanos e financeiros. 

Foram desenvolvidas e monitorizadas as ações de formação contempladas no plano 

de formação para 2015. 

Foi efetuado o diagnóstico de necessidades de formação a todos os profissionais do 

SICAD e CDT, com vista à elaboração do Plano de Formação para 2016. 

Foi elaborado o Balanço Social de 2014, e enviado à ACSS, bem como o seu livro para 

publicação na Internet. 

 

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 2015. 
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Procedeu-se também à elaboração da conta de gerência referente ao ano 2014, 

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 2016 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 2015, 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 290 procedimentos por Ajustes Diretos, 1 

Concursos Públicos, bem 3039 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 2015, a Divisão de Gestão de Recursos desenvolveu as suas atividades 

com um grau de execução bastante positivo, sendo que dos 24 indicadores 

propostos, 9 foram superados, 12 atingidos e 3 não atingidos. 

Em 2015, houve algumas dificuldades, nomeadamente com a saída de 3 profissionais 

para desempenhar funções noutros organismos, 2 em comissão de serviço e 1 por 

concurso, tendo originado um acréscimo de trabalho para a restante equipa.    

Espera-se que no próximo ano, haja uma estabilidade da equipa que permita 

executar todos os objetivos propostos com uma taxa de realização superior à do 

presente ano.  
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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 
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To
le
râ
n
c
ia
 

(Q
A
) 
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(O
) Resultado 

Final 
Taxa de 

Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Ev
e
n
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a
is
 

d
e
p
e
n
d
ê
n
c
ia
s 

(Q
A
) 

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 - 6 1 4 3 135% 
Superou 

[1] 
Contrato assinado - - 

I16.3.2. Manutenção da 
plataforma da aplicação 
informática GeADAP do SICAD 
(em meses) e criação da 
plataforma da aplicação 
informática GeADAP das CDT 
(em meses) 

Realização 
12 

(2014) 
10 1 

8 
 

8 125% 
Superou 

[2] 
Base de dados - ESPAP 

I16.3.3.Aplicar o SIADAP a todos 
os profissionais abrangidos por 
este sistema de avaliação (em 
meses). 

Realização - 7 1 5 4 135% 
Superou 

[3] 
Base de dados do Geadap - - 

I16.4. Plano de Formação do 
SICAD e CDT (em meses) 

Realização 
11 

(2013) 
5 1 3 4 100% Atingiu 

Divulgação do Plano de 
Formação 2015 na Intranet 

- - 

I16.6. Taxa de participação dos 
trabalhadores que 
frequentaram pelo menos uma 
ação de formação (%) 
QUAR 

Impacto 

68% 
(2011) 
88% 
(2012) 
100% 
(2013) 
86% 
(2014) 

75% 10% 86% 68% 100% Atingiu Base de dados - - 

I16.12. Procedimentos concursais 
internos (tempo de execução 
das tarefas, desvio médio de 
antecipação, em n.º de dias 
úteis) 

Impacto - 4 1 6 6 125% 
Superou 

[4] 
Procedimentos concursais 
DGR, DPI e CDT de Braga 

- - 

I16.8. Relatório estatístico do 
Balanço Social do SICAD e das 
CDT (desvio médio de 
antecipação, em n.º de dias 
úteis) 

Realização - 10 1 12 15 135% 
Superou 

[5] 

Mapas enviados à ACSS e livro 
do Balanço Social, publicitado 
na Intranet 

- - 

  

 
  



Relatór io de Ativ idades 2015 

127 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

Divisão de Gestão de Recursos (DGR) (continuação) 
 

OE (O) 
Objetivo 
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Indicador 
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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) 
OE 8      
OE 14 
 (O) 

OOp16. 
Planear, gerir 
e qualificar 
os recursos 
humanos 

I16.9. Atualização do sistema de 
informação de organização do 
Estado (SIOE) - (janeiro, abril, 
julho e outubro). (desvio médio 
de antecipação, em n.º de dias 
úteis). 

Realização - 2 1 4 2 100% Atingiu 
Relatório de envio na 
plataforma do SIOE/DGAEP 

- - 

I16.10. Mapas mensais de 
pessoal do SICAD e das CDT e 
mapas de efetivos (desvio 
médio de antecipação, em n.º 
de dias úteis) 

Realização 
- 
 

2 1 4 2 100% Atingiu 
Mapas mensais dos efetivos 
do SICAD e CDT 

- - 

I16.11. Relatórios SIADAP SICAD e 
CDT (em meses) 

Realização 

9 
(2013) 
12 

(2014) 

8 1 7 5 135% 
Superou 

[6] 
Relatórios - - 
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Divisão de Gestão de Recursos (DGR) (continuação) 
 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacion

al (O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
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re
s 
P
ré
vi
o
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(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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 

Entidades 
colaboradoras 

(F) 

OE 8 
(O) 

OOp17. 
Planear e 
gerir os 
recursos 
financeiros, 
materiais e 
patrimoniai
s 

I17.1. Preparação, execução e 
gestão do orçamento do 
SICAD. (em meses) 

Realização 

12 
(2013) 
12 

(2014) 

12 0 12 12 100% Atingiu - - - 

I17.2. Processar e liquidar as 
despesas autorizadas (em 
meses) 

Realização 

12 
(2013) 
12 

(2014) 

12 0 12 12 100% Atingiu - - - 

117.3.11. Percentagem de 
redução de despesas de 
funcionamento em relação ao 
orçamento corrigido. 

Realização 
5%     

(2014) 
3% 1% 5% 0% 0% Não atingiu 

- 
 

a) - 

I17.3.2. Registo e atualização 
dos contratos plurianuais no 
sistema (SCEP) (janeiro, abril, 
julho, outubro) (desvio de 
antecipação, em n.º de dias). 

Realização - 15 1 17 12 84% Não atingiu 
Mapas da plataforma da 
DGO 

b) - 

I17.3.3. e 3.4. Atualização 
mensal das plataformas 
relativas aos imoveis (SIIE), 
Parque veículos do estado 
(SGPVE). Prestação trimestral 
de 80% dos consumos 
energéticos. Relatórios de 
publicidade institucional 
(janeiro, abril, julho e outubro). 
(desvio médio de 
antecipação, em n.º de dias 
úteis). 

Realização - 5 1 7 5 100% Atingiu 
Relatórios das plataforma 
Espap e ACSS 

- - 
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Divisão de Gestão de Recursos (DGR) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 
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Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 
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Resultado 
Final 

Taxa de 
Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 

Ev
e
n
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a
is
 

d
e
p
e
n
d
ê
n
c
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(Q
A
) 

OE 
8 
(O) 

OOp17. 
Planear e gerir 
os recursos 
financeiros, 
materiais e 
patrimoniais 
(continuação) 

 I17.3.5. Efetuar o Plano 
anual de compras (desvio 
de antecipação, nº de dias 
úteis, da apresentação do 
documento)  

Realização - 5 1 7 7 125% 
Superou 

[7] 
Mapa enviado à UMC - - 

I17.3.6. Assegurar as 
respostas a solicitações 
externas de 
 informação nas áreas: 
recursos humanos, 
económica e financeiros e 
compras (desvio médio de 
antecipação, em n.º de 
dias úteis, da apresentação 
da informação) 

Realização - 2 1 4 3 100% Atingiu Propostas e informações - - 

I17.3.7. Publicação de todos 
os procedimentos de 
aquisição de bens e serviço 
no portal BASE.GOV. (desvio 
de antecipação, em n.º de 
dias úteis, da publicação). 

Realização - 5 1 7 2 50% Não atingiu Plataforma GOV c) - 

I17.3.8. Pedidos de parecer 
prévio às Finanças e a AMA 
(nos casos aplicável), bem 
como, comunicação dos 
pareceres genéricos 
favoráveis, com um 
downtime inferior a 45 dias 

Realização - 30 5 24 30 100% Atingiu 
Formulários enviados à 
Contratação do Ministério das 
Finanças. 

- - 

I17.3.9. Apoio administrativo 
e logístico às CDT. (após a 
solicitação da intervenção, 
a resposta num prazo 
máximo de dias).  

Realização - 6 1 4 2 150% 
Superou 

[8] 
Processos de aquisição de bens 
e serviços 

- - 

I17.4. Preparação, 
elaboração e 
apresentação do 
Orçamento do SICAD para 
2016 (duração dias) 

Realização 

45 
(2013) 
15 

(2014) 

30 5 24 20 135% 
Superou 

[9] 

Orçamento enviado à ACSS 
através de ofício e  DGO através 
da plataforma. 

- - 
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Divisão de Gestão de Recursos (DGR) (continuação) 
 

OE 
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Final 
Taxa de 

Realização 

Classificação 
(Superou; 
Atingiu; 

Não atingiu) 

Fonte de Verificação 
Justificação 
dos Desvios 
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OE 
8 
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OOp17. 
Planear e gerir 
os recursos 
financeiros, 
materiais e 
patrimoniais 
(continuação) 

117.3.10. Reporte anual à 
Inspeção Geral de 
Finanças, janeiro, das 
subvenções concedidas em 
2014. (desvio de 
antecipação, em n.º de 
dias). 

Realização - 5 1 7 5 100% Atingiu Envio do ficheiro ao IGF - - 

I17. 5. Conta de Gerência 
de 2014 (desvio de 
antecipação, em n.º de 
dias úteis) 

Realização - 3 1 5 2 100% Atingiu 
Conta enviada ao Tribunal de 
Contas, DGO e Tutela 

- - 

117.16. Prestação mensal 
de informação à DGO 
sobre Fundos disponíveis, 
deslocações e estadas, 
mapas dos pagamentos em 
atraso, Unidade de 
tesouraria, previsão mensal 
da receita e da despesa 
(desvio médio de 
antecipação, em n.º de 
dias úteis). 

Realização - 2 1 4 1 100% Atingiu 
Relatórios da plataforma da 
DGO 

- - 

 

Notas: 

[1] A implementação do serviço ocupacional para todos os trabalhadores do SICAD e CDT ocorreu em março. 

[2] A base de dados do Geadap das CDT foi implementada em agosto. 

[3] Todos os profissionais têm os objetivos inseridos na aplicação Geadap. 

[4] Em 2015 além dos 3 procedimentos concursais, também foram formalizadas e deferidas 4 candidaturas ao IEFP para profissionais das CDT de Lisboa, Évora e Aveiro. 

[5] Os documentos foram terminados com 15 dias de antecipação. 

[6] Os relatórios foram concluídos em maio em virtude do período de avaliação 2013/14, ter decorrido sem grandes mudanças/alterações. 

[7] O documento enviado à Unidade Ministerial de Compras da Secretaria-Geral teve uma antecipação na entrega de 7 dias. 

[8] A resposta às CDT nas suas necessidades tem um prazo médio de 2 dias. 

[9] O orçamento do corrente ano apenas foi elaborado em dezembro, considerando o ano eleitoral. O mesmo teve que ser elaborado com celeridade, considerando os prazos estabelecidos pela Circular da DGO. 

 

a) Este objetivo não foi atingido devido ao acréscimo dos custos com a transformação da metadona, este ano houve um acréscimo desta despesa de 40%. 

b) Este objetivo não foi atingido devido ao volume de trabalho e falta de recursos humanos. 
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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; 

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 
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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 2015, 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 2015 as Presidências do Grupo foram asseguradas pela Letónia e pelo Luxemburgo. O tema 

recorrente nas duas Presidências foi a discussão sobre o novo instrumento legislativo relativo às 

novas substâncias psicoativas. Na sequência da apresentação pela Comissão Europeia de uma 

proposta e da oposição manifestada pela grande maioria dos Estados Membros sobre a escolha 

da base jurídica do futuro instrumento, que deverá reforçar a capacidade da UE para responder 

ao problema dessas substâncias utilizadas como alternativa às drogas ilícitas, este tema foi 

debatido nas reuniões do GHD ao longo de todo o ano de 2015. Não tendo ainda sido possível 

chegar a acordo, as discussões continuam no âmbito da Presidência dos Países Baixos.  

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 substâncias, tendo a 

DRI diligenciado no sentido de submeter a medidas de controlo nacional as substâncias em 

causa, dando início à tramitação processual necessária para a alteração legislativa que se traduz 

na sua inclusão numa das tabelas anexas ao Decreto-Lei 15/93 de 22 de janeiro. 

Outro dos temas recorrentes no GHD ao longo das duas Presidências em exercício em 2015, foi o 

processo preparatório da UNGASS 2016, que decorrerá em Nova Iorque, tendo a UE alcançado 

um consenso sobre qual o papel a desempenhar neste exercício. Neste sentido, foi elaborada a 

“Posição Comum da UE para a UNGASS”, documento endossado pelo COREPER em novembro de 

2015, bem como a definição das prioridades e redlines da UE relativamente ao documento final 

que vier a ser adotado em Nova Iorque, em abril de 2016. 
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Reuniões dos Coordenadores Nacionais Drogas da União Europeia 

O Diretor-Geral do 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 Letã, em abril, em Riga, e da Presidência Luxemburguesa, em 

setembro, no Luxemburgo. 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 2015, em matéria de política de álcool, o SICAD acompanhou, à semelhança dos anos 

anteriores, os trabalhos desenvolvidos no quadro da União Europeia, sendo a representação 

nacional habitualmente assegurada pelo Sub-Diretor Geral do SICAD, 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. 

Os Estados Membros representados no CNAPA foram convidados pela Comissão Europeia a 

desenvolver um scoping paper intitulado “Member States call on the European Commission for a 

new and comprehensive strategy to tackle harmful use of alcohol and alcohol related harm”, que 

procurou fazer uma definição do âmbito de uma futura Estratégia. Todos os Estados Membros 

aprovaram o documento em dezembro de 2014, tendo o representante nacional no CNAPA feito 

parte do grupo de trabalho restrito que redigiu o documento. 

Em 2015, o trabalho deste Comité deu, pois, seguimento a este exercício, acompanhando, 

nomeadamente, as diligências das Presidências em exercício da UE junto do novo Comissário da 

Saúde e da Segurança Alimentar, no sentido de ser atribuída a devida importância ao tema e 

promovendo o empenho em ser elaborada uma nova Estratégia em matéria de álcool que 

permita à UE apoiar de forma mais eficaz as políticas dos Estados Membros. Portugal, desde o 

início do processo de reflexão sobre as futuras prioridades estratégicas em matéria de álcool na 

UE, apoiou firmemente a existência de um forte compromisso político do Conselho e dos Estados 

Membros que reconheça a necessidade de se elaborar um novo enquadramento político 

dedicado exclusivamente ao álcool, exortando a Comissão Europeia a propor, em coordenação 

com os Estados Membros, uma nova Estratégia da UE em matéria de álcool.  

Também o Parlamento Europeu (PE) apreciou esta questão, tendo adotado, em abril, uma 

resolução sobre o assunto, expressando o claro desejo de que a Comissão Europeia prossiga o seu 
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trabalho em matéria de álcool e saúde e, portanto, desenvolva uma nova Estratégia em matéria 

de álcool. O SICAD acompanhou, igualmente, o trabalho preparatório da apreciação desta 

proposta de resolução, tendo elaborado notas de informação sobre o tema aos deputados 

portugueses no PE. 

Em dezembro de 2015 foram adotadas as conclusões do Conselho sobre "Uma estratégia da UE 

para a redução dos efeitos nocivos do álcool", nas quais a Comissão é convidada a adotar uma 

estratégia global da UE sobre a redução dos efeitos nocivos do álcool. 

• nas reuniões do Fórum Europeu sobre Álcool e Saúde, iniciativa lançada em Junho de 

2007, que reúne operadores económicos e ONG (os Estados-membros da UE, as instituições 

europeias, a OMS e a Organização Internacional do Vinho participam como 

observadores) e constitui uma plataforma comum para ação, na qual os stakeholders 

ativos a nível europeu podem debater e comparar abordagens. O seu objetivo principal é 

promover o desenvolvimento de ações concretas, que contribuam para reduzir os efeitos 

nocivos do álcool na saúde. 

Importa referir que desde junho de 2015 não se realizaram mais reuniões do Fórum. Com efeito, a 

presença do Comissário na sessão plenária de maio e a sua declaração de que não teria a 

intenção de propor uma nova estratégia da UE em matéria de álcool, mas que iria abordar a 

matéria num quadro mais global relativo às doenças crónicas, dececionou fortemente os 

intervenientes no Fórum, nomeadamente as ONG presentes, que abandonaram o referido Fórum 

a partir de 1 de junho, razão pela qual, até ao final do ano, não foram convocadas mais reuniões. 

 

Organização das Nações Unidas 

No contexto da Nações Unidas, como habitualmente, a DRI participou 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 ativa contribuiu para o papel de relevo que Portugal tem 

assumido no contexto da CND. Os trabalhos desta 58ª sessão da CND revestiram-se de particular 

importância na medida em que se aproxima a 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. 

A sessão da CND em 2015 assumiu um papel determinante no processo preparatório conducente 

à UNGASS e foi precedida por um “Segmento Especial” de preparação da Sessão Especial, no 

âmbito do qual foi negociada e adotada uma resolução que definiu como se deverá conduzir 

todo este exercício até à UNGASS, em abril de 2016. 
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Ainda no contexto das Nações Unidas, o Diretor-Geral do SICAD e a DRI participaram na 1ª 

Reunião do Mediterrâneo Oriental sobre o reforço da resposta de saúde pública ao consumo de 

substâncias, organizada pelo  Escritório Regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental com o 

propósito de apoiar os Estados Membros da região a desenvolver respostas aos problemas da 

droga numa perspetiva de saúde pública. A participação do SICAD visou a partilha da 

experiência portuguesa na implementação da política nacional em matéria de luta contra a 

droga, enquanto contributo para a discussão e boa prática que estes países poderão tomar em 

consideração. 

A reunião contou com representantes de 50 países, bem como peritos da OMS, do UNODC e da 

ONUSIDA. O objetivo principal da reunião consistiu na discussão de uma proposta apresentada 

pelo Escritório Regional da OMS de Enquadramento Regional para ação  em matéria de consumo 

de drogas e saúde pública. O referido documento integra 5 domínios: Políticas Nacionais; 

Respostas do setor da Saúde; Prevenção; Monitorização e Cooperação Internacional. Para cada 

um dos domínios foram definidas estratégias de intervenção e indicadores. 

 

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 2015-2018, é de assinalar 

o reforço da participação nacional em grupos de trabalho/atividades sobre temáticas 

específicas, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido e partilhando a experiência nacional em 

várias vertentes. 

  O SICAD, representado pela Assessora do Coordenador Nacional, participou no Grupo de 

Trabalho COST, “Possible adverse effects and associated cost of drug control policies”, criado na 

sequência de uma proposta da Presidência norueguesa do GP. Os objetivos deste GT são: 1) 

definir os custos e os efeitos adversos das políticas relacionadas com o controlo de drogas; 2) 

identificar os custos suportados pelos indivíduos e a sociedade relacionados com a ilegalização 

das substâncias controladas; 3) preparar um modelo de análise custo-benefício das políticas de 

controlo de drogas relacionados com os dois aspetos anteriores. O relatório final deverá estar 

concluído até 1 de outubro de 2016, de forma a ser presente à 79ª Reunião dos Correspondentes 

Permanentes, a realizar em novembro de 2016. Em 2015 o GT reuniu-se por duas vezes, 8 a 10 de 

junho, em Oslo, Noruega, e 16 a 18 de setembro, em Jerusalém, Israel. Foram criadas duas linhas 

de trabalho dentro do GT, uma que analisa os custos do ponto de vista das despesas públicas, e 

outra que analisa os efeitos adversos. O propósito do GT não é identificar valores, mas fazer o 

levantamento da bibliografia, expor os principais modelos teóricos e propor um modelo de 

análise, contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento nesta área. 

De referir ainda, no contexto do Grupo Pompidou, que em 2015 o SICAD reforçou a sua 

participação nas atividades da Rede MedNET-Mediterranean network for co-operation on drugs 
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and addictions, a qual visa promover a cooperação, o intercâmbio de experiências e a 

transferência de conhecimento entre os países participantes (Argélia, Chipre, França Grécia, 

Itália, Jordânia, Líbano, Malta, Marrocos, Portugal e Tunísia). Em 2015, a Assessora do Coordenador 

Nacional participou em três mesas redondas – a metodologia de transferência de experiências e 

conhecimento sobre assuntos concretos adotada pela Rede MedNET, que visa a capacitação 

das políticas, estruturas e profissionais dos países do Mediterrâneo do Sul, através da partilha de 

conhecimento dos países do Mediterrâneo Norte. As mesas redondas decorreram em Rabat - 

Institucionalização do Relatório Nacional do Observatório Nacional das Drogas e 

Toxicodependências de Marrocos; Cartago - Criação de Observatório Nacional Drogas na Tunísia 

e Cairo - Criação de Observatório Nacional Drogas no Egito. 

No Cairo a representante do SICAD participou como oradora no 2º Congresso do Secretariado-

Geral da Saúde Mental e Tratamento das Adições, realizado em 5 de setembro de 2015. 

Em 21 e 22 de abril, realizou-se em Argel o “Seminário Euro-Mediterrânico sobre Tratamento de 

Substituição Opiácea numa Perspetiva de Redução de Riscos”, na qual foi orador o, que partilhou 

a experiência portuguesa em matéria de tratamento de substituição opiácea. Dando seguimento 

aos trabalhos sobre esta temática, o Subdiretor-Geral do SICAD participou na Reunião de peritos 

sobre a regulamentação do tratamento com agonistas opiáceos, que teve lugar nos dias 27 e 28 

de agosto, em Paris. 

O SICAD assegurou a representação nacional nas reuniões semestrais da Rede MedNET, realizadas 

em Estrasburgo e Cairo, na qual é aprovado, monitorizado e discutidos assuntos pendentes do 

Programa de Trabalho anual. 

Ainda no âmbito do Med-NET, em 2015, a DEI, assegurou a participação no Mediterranean School 

Survey Project on Alcohol and other Drugs in Schools-MedSPAD, que tem vindo a trabalhar a 

adaptação e aplicação nos países da bacia do Mediterrâneo do ESPAD realizado na Europa. No 

corrente ano foi debatido no âmbito do MedSPAD a revisão das linhas de orientação para a 

implementação dos estudos MedSPAD, bem como as linhas futuras de intervenção desta rede. Foi 

publicado o primeiro relatório englobando resultados de estudos MedSPAD desenvolvidos em 

nove países - “A First Glance of the Situation in the Mediterranean Region in Relation to the 

Prevalence of Alcohol, Tobacco and Drug Use Among Adolescents”. 

 

A convite do Secretário Executivo do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, o Diretor-Geral do 

SICAD participou no Simpósio sobre experiências relativas às recentes evoluções das políticas em 

matéria de drogas, que teve lugar em Oslo, a 17 de novembro de 2015. O objetivo do Simpósio 

consistiu em compreender os argumentos e as razões das recentes alterações e respostas 

implementadas por alguns países, bem como debater os desafios que os decisores políticos e as 

organizações internacionais terão de enfrentar. 
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No âmbito do Simpósio foram apresentadas diferentes abordagens políticas de regulamentação 

da cannabis no continente americano (Jamaica, Equador, Uruguai e EUA) e na Europa 

(República Checa, Portugal, Países Baixos e Eslovénia). O Diretor-Geral do SICAD apresentou o 

modelo português de descriminalização do consumo e posse de pequenas quantidades de 

droga. 

Importa ainda mencionar a participação do SICAD, assegurada pela DPIC, no “Seminário 

"Mulheres, drogas e violência", que se realizou em Roma e que reuniu profissionais na área do 

tratamento e redução de riscos e minimização de danos. Este Seminário surge na sequência de 

um projeto de pesquisa iniciado, em 2014, pelo Grupo Pompidou sobre este tema, com o objetivo 

de melhorar a compreensão da ligação entre o uso de drogas nas mulheres e a violência. A esta 

pesquisa, baseada em revisão de literatura existente sobre o tema nos vários países europeus e do 

Mediterrâneo, seguiu-se um estudo dos especialistas do Grupo Pompidou, em 2015, através da 

consulta de profissionais da área, com a realização de grupos focais realizados em quatro países 

(França, Itália Portugal e Espanha). O Seminário teve como objetivos complementar o relatório 

dos peritos e fazer propostas de recomendações e orientações práticas para uma abordagem 

mais eficaz, com base nos exemplos dos serviços dos países participantes. 

Desde 2011 que o SICAD tem participado no Executive Training for drug policy managers, tendo a 

DRI assegurado a representação na edição de 2015, subordinada ao tema “Conducting a review 

of global drug policies and instruments with a view to national and European drug policy priorities – 

a contribution to the preparation for the 2016 UNGASS”. 

 

Ponto Focal Nacional da Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependências (REITOX) 

Das atividades executadas pelo SICAD em 2015 enquanto Ponto Focal Nacional da REITOX, é de 

salientar a elaboração pela primeira vez dos Workbooks temáticos, que vieram substituir o anterior 

relatório anual. Estes Workbooks contêm informação atualizada sobre a situação nacional em 

matéria de drogas nas suas diferentes dimensões e a sua elaboração resulta de uma estreita 
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colaboração com todos os parceiros relevantes que recolhem, produzem ou analisam dados na 

área da droga. A DRI participou em diversas reuniões de trabalho com outras unidades orgânicas 

do SICAD (DPI, DEI, EMSI), tendo em vista a melhoria dos procedimentos de registo no Sistema de 

Informação Multidisciplinar e a obtenção de informação que permita dar resposta aos 

compromissos internacionais. 

Importa ainda referir que fruto desta colaboração com parceiros internos e externos, em 2015, 

foram preenchidas e submetidas todas as tabelas estandardizadas e questionários estruturados na 

aplicação FONTE do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT). 

Ainda no âmbito das atividades da REITOX, importa referir a participação do Ponto Focal nos 

seguintes projetos:  

• Harmonization of national databases,  

• Survey on Price for Hepatitits C(DPI);  

• Drug Related Deaths Questionnaire to investigate WHO revision adoption in GMRs (DEI);  

• Draft report on implementation of brief interventions targeting substance related problems 

(DPI); 

• Insight on psychiatric comorbidity (DPI); 

• Drug price data—EU-level mapping study (DEI/PJ). 

No âmbito das reuniões anuais dos Indicadores-Chave do OEDT, os peritos nacionais da DPI e da 

DEI efetuaram apresentações nas reuniões dos seguintes indicadores: Consumo problemático de 

drogas e Doenças Infeciosas. 

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 Drug Squads, 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.  

 

Ainda no âmbito deste objetivo operacional, importa referir que a DPIC continuou a assegurar a 

Presidência da Fundação Europeia das linhas telefónicas de ajuda na área da droga-FESAT. 

 

Objetivo Operacional 15. 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 participou a convite de 

variadas entidades em iniciativas com vista ao intercâmbio de experiências, com particular 

enfoque na experiência portuguesa de descriminalização do consumo de drogas: 
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• Conferência Internacional sobre o “Consumo de álcool e drogas”, 18 a 20 de fevereiro de 

2015, Angola;   

• VI Conferência Internacional de Direitos Humanos, 27 a 29 de abril, Belém do Pará; 

• Conferência Internacional sobre o consumo de álcool e drogas, 20 de Fevereiro, Luanda; 

• 13th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, 16 de abril, Qatar;  

• Lancet Commission on Drug Policy and Health, 9 e 10 de julho, Nova Iorque; 

• Strategy Meeting on Global Commission on HIV and the Law and drug policy, 29 e 30 de 

junho, Nova Iorque; 

• Seminário internacional: “Políticas de drogas en América Latina en el proceso de debate 

hacia UNGASS 2016: Convergencias Posibles”, 28 e 29 de julho, Equador;  

• “Congreso Internacional sobre criminalidad y sistemas de justicia penal en América Latina y 

el Caribe” 5 a  7 de outubro, Costa Rica. 

• International Symposium on drug policy and human rights, 9 e 10 de outubro, Islândia; 

• Policy Planning Workshop: Shifting Drug Strategies in Ireland and the UK, 2 de novembro, 

Londres;  

• Semana de Convivência e Segurança Cidadã, 24 de novembro, Rio de Janeiro; 

• Seminário Internacional sobre Políticas de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Pública, 25 e 

26 de novembro, São Paulo; 

• National Drug Treatment Conference, 26 de novembro Tallinn. 

 

Ainda no âmbito deste objetivo operacional, a DRI organizou e acompanhou visitas de 

delegações estrangeiras, num total de 18, em articulação com a CDT de Lisboa e com a DICAD 

da ARSLVT, IP., das quais importa salientar as seguintes: 

delegação da Ucrânia, que incluiu representantes dos Ministérios do Interior, da Saúde, de 

Políticas Sociais, da Justiça, da Procuradoria Geral da República, do Supremo Tribunal de Justiça, 

do Parlamento e do Serviço Estatal para o controlo das drogas; 

• Delegação de Autarcas Turcos; 

• Membros do Comité Saúde do Parlamento Alemão;  

• Senador do Parlamento Federal Australiano; 

• Delegação da Direção Geral da Saúde da Noruega e responsáveis dos centros regionais 

sobre drogas e álcool; 

• Deputado Estadual de Minas Gerais; 

• Representante do Ministério da Justiça da Estónia; 

• Delegação do Departamento de Serviço Social de Malta.
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1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências – Lisbon 

Addictions 2015  

A Conferência realizou-se em Lisboa nos dias 23 a 25 de Setembro e foi organizada 

pelo SICAD, em colaboração com a revista Addiction, o Observatório Europeu da 

Droga e da Toxicodependência e a International Society of Addiction Journal Editors – 

ISAJE. Contou com mais de 600 participantes, oriundos de 56 países, abrangendo uma 

audiência multidisciplinar de peritos em áreas como a epidemiologia, políticas 

públicas, investigação, psicofarmacologia, ciências socias e comportamentais. 

Na Conferência foram apresentados os últimos desenvolvimentos do conhecimento 

científico, tendo o programa incluído 16 keynote speakers, cerca de 200 

apresentações e 140 comunicações rápidas. Constituiu uma oportunidade única para 

o intercâmbio de experiências, bem como para refletir sobre como enfrentar os novos 

desafios nesta área. Debateram-se temas como as drogas ilícitas, as novas substâncias 

psicoativas, o álcool, o tabaco, o jogo e outros comportamentos aditivos. 

Mais de um terço dos participantes deram o seu feedback sobre a Conferência 

através de um questionário de avaliação on-line e os resultados falam por si: 

• 88% dos inquiridos afirmou que o programa científico da Conferência foi a 

principal razão para a sua participação;  

• mais de 90% classificou os oradores como excelentes, muito bons ou bons; 

• mais de 80% classificou a "impressão geral" da Conferência como excelente ou 

muito boa, o que explica porque 85% dos inquiridos recomendaria a outros a 

Lisbon Addictions 2015.  

Devido ao sucesso do evento, de dimensão e importância indiscutível na agenda 

internacional, foi anunciada para 2017, a realização da 2ª edição desta Conferência 

Europeia sobre Comportamentos Aditivos e Dependências (24 a 26 de outubro de 

2017).  

As apresentações efetuadas durante a Conferência estão disponíveis no site 

www.lisbonaddictions.eu 
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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. 

A coordenação nacional no Programa é assegurada pela DRI e a participação do 

SICAD em três dos quatro componentes do Programa4 envolve outras unidades 

orgânicas (DPI, DEI, DIC e Assessoria). 

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 prolongá-lo até junho de 

2015 e atribuiu uma verba adicional de 580.000€. 

Em 2015 importa mencionar as seguintes atividades realizadas no âmbito do 

COPOLAD: 

                                                      
4 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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� Lançamento em Lisboa da Biblioteca Ibero-americana sobre Drogas e 

Dependências (BIDA), uma plataforma virtual de gestão descentralizada do 

conhecimento especializado em matéria de drogas e dependências. A BIDA é 

composta por uma Rede de 10 Centros de Documentação, pertencentes a 

Agências Nacionais de Drogas da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

Equador, Espanha, México, Peru, Portugal e Uruguai, que integram, através 

deste sistema, as suas coleções bibliográficas possibilitando, assim, uma gestão 

eficiente e partilhada de recursos entre bibliotecas. O Centro de 

Documentação do SICAD integra a BIDA, que coloca à disposição de 

investigadores, profissionais, decisores e público em geral, uma vasta coleção 

de publicações, bem como um catálogo de revistas científicas de difícil acesso 

até agora através das bases de dados de âmbito anglo-saxónico. Esta 

biblioteca permite o acesso a documentos em texto integral de literatura 

especializada, bem como a literatura cinzenta de elevado interesse (teses de 

doutoramento, relatórios institucionais, entre outros).  

� 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 versão 

portuguesa da publicação 

“Calidad y Evidencia en la 

Reducción de la Demanda de 

Drogas”. 
 

 

� A DRI participou na “Conferência bi-regional América Latina-União 

Europeia: 4 anos a trabalhar juntos no âmbito do COPOLAD”, que se realizou 

em fevereiro de 2015 em Montevideu. Na Conferência de encerramento do 

Programa participaram 142 responsáveis das instituições de 37 países da 

América Latina, Caraíbas e União Europeia e foram apresentados os resultados 

das diversas atividades, processos de consenso e instrumentos de trabalho, 

desenvolvidos ao longo de 4 anos, que permitiram reforçar o diálogo bi-

regional e promover políticas de droga baseadas na evidência, no respeito dos 

Direitos Humanos e com enfoque na saúde pública. A Comissão Europeia 

anunciou lançamento do processo de candidatura para o COPOLAD II e a 

Espanha manifestou a sua disponibilidade para continuar a liderar o Consórcio, 

tendo submetido uma candidatura que veio a ser aprovado pela Comissão 
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em dezembro de 2015. A segunda fase do COPOLAD terá início em 2016 e o 

SICAD continuará a participar no Programa enquanto membro do Consórcio, 

partilhando a sua experiência e know-how em matéria de luta contra a droga. 

 

 

 

Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm – RARHA 

A Ação Comum RARHA envolve e mobiliza 32 

entidades da UE, que participam como 

parceiros associados e  29 outros parceiros 

com o estatuto de colaboradores, 

representando os Estados Membros e a  que se juntaram a Islândia, a Noruega e 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 Grupo Pompidou do Conselho da Europa, 

assim como o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), uma 

das agências descentralizadas da UE, entre outros. 

Em matéria de política de álcool, a Ação Comum RARHA – Reducing Alcohol Related 

Harm, iniciou a 1 de Janeiro de 2014 e irá durar até 31 de Dezembro de 2016, tendo as 

suas atividades decorrido, em 2015, conforme previsto.  

A RARHA surgiu da necessidade em se apoiar os Estados Membros na minimização dos 

efeitos nocivos do álcool, no âmbito do Segundo Programa Plurianual de Ação da 

União Europeia no domínio da Saúde. 
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Durante 2015, os líderes dos Wokpackages trabalharam afincadamente no sentido de 

cumprirem os objetivos e prazos determinados para os seus Grupos de Trabalho no ano 

em questão, A destacar, o desenvolvimento de um conjunto de atividades no sentido 

de se assegurar a correta disseminação da JA RARHA, sobretudo junto dos diversos 

parceiros da Ação Comum, tendo para o efeito sido definidas e implementadas 

diferentes ferramentas de comunicação.  

O SICAD, pela DPIC, é responsável pela coordenação da RARHA (Workpackage 1) e 

assegura, conjuntamente com outros parceiros, a coordenação da Disseminação 

(WP2), sendo, ainda, Parceiro Associado em dois Workpackages (WP5 e WP6) 

referentes à harmonização de conceitos e às 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. 

Em 2015 o SICAD, enquanto líder de projeto, foi responsável por organizar e participar 

nas reuniões do Management Group (constituído pelos Leaders e co-Leaders dos WPs 

RARHA), Advisory Group RARHA (que é constituído pelos Membros do Committe on 

National Alcohol Policy and Action (CNAPA)O SICAD teve, ainda, a responsabilidade 

pela apresentação da Joint Action RARHA em diversos fora nacionais e internacionais, 

nomeadamente: 

• Reunião RARHA Workpackage Disseminação, Bruxelas 27 de abril; 

• Reunião RARHA Management Group, Bruxelas 27 e 28 de abril; 
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• Reunião RARHA Advisory Group, Bruxelas 28 Abril e 21 de setembro; 

• Reunião do Committee on National Alcohol Policy and Action (CNAPA), 

Bruxelas  28 de abril; 

• Reunião de RARHA Management Group, Lisboa 21 de setembro;  

• Workpackage 5 – Dublin 21 de janeiro;  

• CHAFEA Sponsored Session, Lisbon Addictions 2015 - The First European 

Conference on Addictive behaviours and dependencies, Lisboa 23 de 

setembro. 

 

RARHA website 

Durante 2015 efetuou-se uma renovação do website da RARHA, passível de ser 

visitado em www.rarha.eu, de forma a preparar esta última fase da Joint Action, em 

que se torna primordial espelhar os resultados obtidos pelos workpackages horizontais.  

O subsite de Membros RARHA, foi reformulado de forma que as diversas áreas 

suportem nova informação e de uma forma mais estruturada. O acesso a este é 

efetuado através da introdução de password, estando estruturado de acordo com os 

diversos Workpackages. 

Foram, ainda, criadas novas áreas para a apresentação de resultados e identificação 

dos muitos Partners RARHA. 
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Foram editadas duas newsletters RARHA. Este suporte informativo eletrónico, passível 

de ser subscrito, é editado semestralmente e distribuído eletronicamente a todos os 

subscritores e entidades situadas na esfera de interesse desta temática. Toda a 

coordenação de edição é efetuada pelo SICAD. 

De forma a assegurar a coerência necessária para a implementação semiológica do 

posicionamento definido, restruturaram-se ciclicamente os apontamentos de imagem  

apresentados nos diversos eventos de disseminação em que participámos. 

 

Interim Report 

O SICAD, enquanto coordenador da Joint Action RARHA, levou a cabo a elaboração 

do Interim Report, durante o mês de agosto. Este documento refletiu o cumprimento 

das metas propostas nas diversas áreas de trabalho da RARHA e respetivo ponto de 

situação. A Comissão Europeia aprovou este relatório, tornando possível a 

continuação dos trabalhos previstos nesta Joint Action para 2016. 

 

Atividades não previstas: 

• O Sub-Diretor Geral do SICAD na Missão de Diagnóstico do Ministério da Saúde 

a Moçambique, coordenada pela Direção-Geral da Saúde e que teve lugar 

de 15 a 23 de novembro de 2015. Os objetivos da missão consistiram no 

levantamento das necessidades nas áreas identificadas por Moçambique e no 

desenvolvimento de um Plano de Ação, plurianual e multidisciplinar, para 

execução dos objetivos de colaboração técnica. Como resultado da missão 

cada uma das instituições participantes identificou as áreas prioritárias de 

cooperação, bem como as necessidades de capacitação técnica e 
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formação, tendo sido elaborada uma proposta de Plano de Ação a 

desenvolver com Moçambique. O objetivo será a sua inclusão no próximo 

programa estratégico de cooperação (PEC 2015-2019), sendo desejável o 

cofinanciamento daquele Plano por parte de Moçambique, de acordo com o 

princípio da apropriação e responsabilização dos países beneficiários.  

• No âmbito do Segmento Especial de preparação da Sessão Especial da 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas, que terá lugar em abril de 

2016, o SICAD, em conjunto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 

organizou um evento sobre o tema  “A public health approach as a base for 

drugs policy: the Portuguese case”. Este evento cujo objetivo consistiu em 

debater os benefícios de políticas centradas numa abordagem de saúde 

pública, contou com uma centena participantes e com intervenções do 

Presidente do Orgão Internacional do Controlo de Estupefacientes, do Diretor 

do OEDT e do Diretor-Geral do SICAD. De salientar que o Presidente do Orgão 

Internacional do Controlo de Estupefacientes (orgão independente dos 

Governos e das Nações Unidas que supervisiona a implementação das 

Convenções das Nações Unidas sobre Drogas), referiu a política portuguesa 

como uma best practice, que deveria servir de exemplo a outros países.   

• O Diretor-Geral do SICAD participou na 34ª reunião da Comissão Bilateral 

Permanente do Acordo de Cooperação e Defesa com os EUA, que teve lugar 

em dezembro de 2015, em Angra do Heroísmo, tendo apresentado à 

delegação americana os principais aspetos da política portuguesa em matéria 

de drogas, em particular  a lei da descriminalização do consumo e posse de 

drogas. 

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Em 2015 o balanço global das atividades desenvolvidas pela DRI permitiu verificar um 

elevado grau de execução das atividades propostas no Plano de Atividades, à 

semelhança do ano anterior. Importa no entanto referir que a manutenção deste nível 

de execução, exigiu no ano de 2015 um elevado esforço adicional, uma vez que toda 

a coordenação da 1ª Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditivos e 

Dependências esteve a cargo da DRI, tendo um grande volume de trabalho recaído 

sobre a Divisão.   

Em termos mais concretos, considera-se que as atividades desenvolvidas pela DRI em 

2015 permitiram assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais e 

promover relações de cooperação, constituindo uma mais-valia para o SICAD e 

reforçando o protagonismo de Portugal na cena internacional. 
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A visibilidade que a política portuguesa tem assumido nos últimos anos e a 

proximidade da UNGASS 2016, suscitou um interesse acrescido por parte de outros 

países, investigadores e organizações não-governamentais, o que se traduziu num 

aumento significativo das solicitações externas que o SICAD recebeu para apresentar 

os resultados da política portuguesa em matéria de CAD, nos mais variados fora 

internacionais. 

Tendo em conta que a maioria das atividades prosseguidas em matéria de relações 

internacionais não se esgota num ano civil, sendo recorrentes de ano para ano, o 

Plano de Atividades para 2016 deverá permitir consolidar o trabalho desenvolvido ao 

longo de 2015. 
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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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 
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s 
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s 
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A
) 
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5 
(O

) 
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A
) 

V
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r 
C
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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) 

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 
(2014) 

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 participações nas  
reuniões /eventos) 

Realização 

11 
(2013) 
14 

(2014) 

14 1 16 12 92% Não atingiu 
Agendas, Lista de participantes 
e Relatórios 

a) 

 

I14.1.3. Participar em 
reuniões/eventos no 
quadro da UE, em matéria 
de política do álcool (nº 
de participações nas 
reuniões / eventos) 

Realização 

5 
(2013) 

6 
(2014) 

5 1 7 4 100% Atingiu 
Agendas, Lista de participantes 
e Relatórios 

- - 

I14.1.4. Participar em 
reuniões/eventos no 
contexto das Nações 
Unidas, que abordam a 
temática das drogas (nº 
de participações nas 
reuniões / eventos) 

Realização 

2 
(2013) 

5 
(2014) 

5 1 7 4 100% Atingiu 
Agendas, Lista de participantes 
e Relatórios 

- - 

I14.1.5. Participar em 
trabalhos da OMS 
relativos ao álcool (nº de 
participações nas 
reuniões / eventos) 

Realização 

1 
(2013) 

1 
(2014) 

1 0 1 0 0% Não atingiu - b) - 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 
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(Q

A
) 
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(O

) 
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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) 

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) 

I14.1.8. Participar nas 
atividades da rede Med-
NET do Grupo Pompidou 
do Conselho da Europa 
(nº de participações nas 
atividades)  

Realização - 6 1 8 6 100% Atingiu 
Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- - 

I14.1.9. Participar nas 
reuniões de 
Correspondentes 
Permanentes do Grupo 
Pompidou do Conselho 
da Europa (nº de 
participações nas 
reuniões)  

Realização - 2 0 2 2 100% Atingiu 
Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- - 

I14.1.10. Participar no 
Executive Training on Drug 
Policy do Grupo 
Pompidou do Conselho 
da Europa (nº de 
participações)  

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 
Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- - 

I14.1.11. Participar Grupo 
de Peritos "Possible 
adverse effects and 
associated cost of drug 
control policies",do Grupo 
Pompidou do Conselho 
da Europa (nº de 
participações nas 
reuniões)  

Realização - 2 1 4 2 100% Atingiu 
Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- - 

I14.1.7. Assegurar a 
Presidência das reuniões 
da FESAT (nº de reuniões) 

Realização 

1 
(2013) 

2 
(2014) 

2 0 2 2 100% Atingiu 
Reuniões realizadas a 
20/10/2015 e 02/12/2015. 

- - 

I14.2. Dar resposta a todas 
as solicitações efetuadas 
no contexto das Nações 
Unidas (nº de solicitações 
/ nº de respostas) 

Realização 
100% 
(2014) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu E-mails/ofícios - - 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 
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5 
(O

) 
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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) 

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) 

I14.3.1. Elaborar e divulgar 
o Relatório Nacional 2015 
"Portugal: New 
Developments, Trends 
and in-depth information 
on selected issues” (em 
meses) 

Resultado 

12 
(2013) 
11 

(2014) 

11 1 9 12 100% Atingiu Relatório - - 

I14.3.2. Preencher as 
tabelas estandarizadas (% 
de tabelas submetidas) 

Resultado 

100% 
(2013) 
100% 
(2014) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 
Tabelas introduzidas 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 
(2014) 

2 0 2 2 100% Atingiu Relatórios - - 

I14.3.4. Relatórios 
intermédio e final de 
implementação dos 5 
indicadores-chave do 
OEDT (produção dos 
Relatórios) 

Resultado 
2 (2013) 

2 
(2014) 

2 0 2 2 100% Atingiu Relatórios - - 

I14.3.5. Participar nas 
reuniões de peritos dos 
indicadores-chave do 
OEDT (nº de participações 
nas reuniões) 

Resultado 
5 

(2014) 
5 2 8 5 100% Atingiu 

Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- - 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
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(Q
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e
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5 
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) 
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A
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r 
C
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o
 (
O
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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) 

I14.3.6. Participar nas 
reuniões de responsáveis 
dos Pontos Focais 
Nacionais do OEDT (nº de 
participações nas 
reuniões) 

Resultado 
4 

(2014) 
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 participações nas 
reuniões) 

Resultado 
3 

(2014) 
4 0 4 4 100% Atingiu 

Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- - 

I14.3.15. Participar nas 
"Technical REITOX 
meetings" (nº de 
participações nas 
reuniões) 

Resultado - 2 0 2 0 0% Não atingiu - c) - 

I14.3.8. Participar na 
reunião do Mecanismo de 
Alerta do OEDT (nº de 
participações nas 
reuniões) 

Resultado 
1 

(2014) 
2 1 4 2 100% Atingiu 

Agendas, Lista de 
participantes e Relatórios 

- - 

I14.3.9. Participar na 
reunião da European 
Legal Drugs Data Base -
ELDD (nº de reuniões) 

Resultado 
1 (2013) 

1 
(2014) 

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% 
(2014) 

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 2015 

Tipo de 
Indicador 
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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 
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. Elaborar os 
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 
(2014) 

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% 
(2014) 

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 
(2014) 

3 0 3 3 100% Atingiu 
EMCDDA/Fonte – 2.5.2. - 
Reports 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
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C
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(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 
 

I15.1.1. Elaboração e 
assinatura de um 
Memorando de 
Entendimento entre os 
Responsáveis Nacionais em 
matéria de droga e uso 
nocivo de álcool (em meses) 

Realização - 11 1 9 0 0% Não atingiu - d) -  

115.2.4. Promover a 
divulgação de 
iniciativas/boas práticas 
nacionais junto de outros 
países e fora internacionais 
(n.º de iniciativas/boas 
práticas) 

Resultado 
5 (2013) 

5 
(2014) 

8 1 10 13 135% 
Superou 

[1] 
Documentação relativa 
às iniciativas 

- 
Comissão 
Europeia 

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) 
18 

(2014) 

15 2 18 18 125% 
Superou 

[2] 
E-mails trocados e 
programa das visitas 

- 
Comissão 
Europeia 

15.2.6.Organizar a 1ª 
Conferência Europeia sobre 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências (em meses) 

Realização  - 9 0 9 9 100% Atingiu 
Newsletters da 
Conferência e website 
www.Lisbonaddictions.eu 

- 
Comissão 
Europeia 

  
I15.2.7. Elaboração da 
avaliação financeira do 
Projeto ODHIN (nº relatórios) 

Realização - 1 0 1 1 100% Atingiu 

Relatório Final de 
avaliação financeira do 
Projeto ODHIN de 24 de 
Março 

- - 

  

I15.2.8. Elaboração da 
avaliação financeira do 
Projeto BISTAIRS (nº de 
relatórios) 

Realização - 3 0 3 1 100% Atingiu 

Relatório Final de 
avaliação financeira do 
Projeto BISTAIRS de 20 de 
junho 

- - 
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Divisão de Relações Internacionais (DRI) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 

Indicadores PA 2015 
 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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 15.3.2. 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) 

Resultado 
5 

(2014) 
4 1 6 4 100% Atingiu 

Reunião 27 e 28 .04.2105 - 
Bruxelas 
Reunião Advisering -  21.09 - 
Lisboa 
Reunião Management  - 
21.09 - Lisboa 
Reunião Management - 07-
12-2015 - Luxemburgo 

- - 

I 15.3.3. Coordenar o 
workpackage Disseminação 
(WP2) (nº de reuniões) 

Resultado 
6 

(2014) 
4 1 6 6 125% 

Superou 
[3] 

29-01-2015 - Skype 
27-04-2015 - Bruxelas  
15-09-2015 - Lisboa 
07-10-2015 - Skype 
02-12-2015 (manhã) - Skype 
02-12-2015 (tarde) - Skype 

- - 

I 15.3.6.Participar nos 
workpackage (WP5 e WP6) 
(nº de reuniões) 

Resultado 
4 

(2014) 
4 1 6 2 67% Não atingiu 

Work Meeting WP5 – Dublin  - 
20 e 21 -01-2015 
Work Meeting WP6  - Dublin 
22-01-2015  

e)  

I15.3.7. Elaboração do 
Interim Report da RARHA (nº 
de relatórios) 
QUAR 

Resultado - 1 0 1 1 100% Atingiu RARHA oficio nº 7/2015   

Notas: 
[1] A proximidade da UNGASS 2016 suscitou um interesse acrescido na política portuguesa por parte de outros Estados, organizações internacionais e ONG, tendo por isso, o ano de 2015 sido fortemente marcado pelas solicitações 
externas que o SICAD recebeu para se deslocar a vários países, com vista à sua participação em eventos para dar a conhecer os resultados da política portuguesa em matéria de CAD. 
[2] 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. 
[3] No âmbito da coordenação do WP Disseminação ao número de reuniões previstas foi ultrapassado em virtude da necessidade de reajustar o plano de disseminação inicial e dar cumprimento à produção das duas newsletters 
anuais. 
 
a) As Presidências em exercício agendaram uma reunião a menos das que estavam inicialmente previstas; e o SICAD não participou na Reunião de dezembro do GHD, em virtude da ameaça terrorista que se fazia sentir na altura, 
em Bruxelas. Como consequência, não se atingiu a meta prevista para este indicador. 
b) O SICAD, em 2015, não foi convidado a participar nos trabalhos da OMS relativos ao álcool. 
c) Ao contrário do previsto, o OEDT não organizou nenhuma "Technical REITOX Meetings" no decorrer de 2015. 
d) Contrariamente ao previsto, não houve condições, no decorrer de 2015, de promover a assinatura do Memorando. 
e) No âmbito da participação nos workpackages 5 e 6 da RARHA, foi definida como meta a realização de 4 reuniões. Foram realizadas duas em janeiro de 2015. As restantes reuniões foram agendadas para ter lugar em Bruxelas 
em Dezembro de 2015, contudo, foram desmarcadas, em virtude do estado de alerta em que ficou Bruxelas, na sequência de potenciais ameaças de atentados terroristas naquela cidade. 
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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 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

O planeamento de 2015 

teve por base o Plano 

Estratégico para o 

quadriénio 2013-2016, 

dando sequência ao 

processo iniciado em 2013.

 

Passados dois anos de implementação 

do Plano Estratégico 2013-2016, em 2015 

foi elaborado o segundo relatório de 

monitorização. À semelhança do primeiro 

ano, os resultados alcançados 

continuaram a revelar-se muito positivos, 

destacando-se um elevado grau de 

concretização face ao previsto.   

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

Estratégia, em 2015 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 
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avaliação regular e sistemática do grau de execução dos planos, Estratégico e Anual 

de atividades, identificando atempadamente desvios passíveis de correção. 

Nas figuras seguintes apresentadas é possível visualizar este Modelo: 

 

Circuito de procedimentos e calendarização do modelo de monitorização 2015 

 

 

 

 

Podemos concluir que o modelo de monitorização implementado continuou a revelar-

se 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 2015, 

contribuindo para a difusão interna de informação, constituindo-se como um 

EMPECO

•Disponibilização do 
ficheiro; 

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 e discussão nas reuniões 
de dirigentes de:

• Maio (reporte da informação de 
Abril);

•Setembro (reporte da informação 
de Agosto;

•1.º trimestre de 2016 (reporte dos 
dados de Dezembro, que refletem 
o resultado final de 2015)

EMPECO

•Disponibilização dos 
ficheiros específicos às 
respetivas Unidades 
Orgânicas; 

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-se as 
reuniões de Junho e Julho, 
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 2015 
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mecanismo fundamental ao nível da avaliação do processo, ao qual importa dar 

continuidade em 2016. 

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. inclui-se também a elaboração do Relatório de Atividades 

2014. 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, em 2015 foi aplicado um 

questionário relativo à satisfação global dos principais parceiros do sector público com 

os serviços prestados pelo SICAD, às cinco ARS, I.P., à DGS e aos organismos 

representados que constituem a Comissão Técnica do Conselho Interministerial para os 

problemas da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool. O 

questionário foi adaptado ao SICAD a partir do modelo do questionário para 

serviços/clientes, disponível no sítio eletrónico da DGAEP (www.caf.dgaep.gov.pt). Os 

resultados obtidos e as sugestões apresentadas foram analisados internamente, em 

reunião de dirigentes, com vista à melhoria das práticas e procedimentos de 

articulação.  

Passados dois anos de funcionamento enquanto SICAD, considerou-se que 2015 seria 

o momento para aplicar novamente o questionário relativo à satisfação global dos 

colaboradores com o SICAD, semelhante ao aplicado em 2013, com vista à melhoria 

do funcionamento do próprio serviço. Estes resultados constituem uma melhoria dos 

mecanismos de autoavaliação do serviço, no âmbito do SIADAP 1, enquanto 

elementos adicionais ao QUAR. À semelhança de 2013, 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). 
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Objetivo Operacional 20. Desenvolver competências nos profissionais intervenientes 

na área dos CAD 

No âmbito deste objetivo o SICAD pretende constituir-se como o promotor da 

disseminação e desenvolvimento de conhecimento junto dos profissionais que 

intervêm na área dos comportamentos aditivos e dependências, considerando 

especialmente os que integram a rede de referenciação/articulação, e necessitam 

de adquirir ou aprofundar competências e conhecimentos.    

Os processos formativos facilitam o fortalecimento da dinâmica de intervenção, que 

se pretende qualificada, eficaz e cada vez mais ajustada à mobilidade dos problemas 

e da realidade. É neste pressuposto, na valorização e relevância que se atribui ao 

desenvolvimento da intervenção em CAD com base em matrizes teóricas sustentadas 

e reconhecidas, que o SICAD delineia a política formativa, dinâmica e flexível, que 

responda às necessidades dos stakeholders, em benefício dos cidadãos.  

Num olhar alargado, destacamos nesta componente externa da formação do SICAD, 

uma diversidade de cursos de formação conceptualmente construídos internamente, 

com contributos de especialistas nas áreas, e dinamizados por formadores da Bolsa de 

Formadores do SICAD, internos e externos; o acolhimento de estágios, particularmente 

nas CDT; a emissão de pareceres técnico-pedagógicos e a construção de referenciais 

de formação, de que se destaca a colaboração com a ACSS no âmbito dos 

regulamentos de acesso ao Portugal 2020, o registo e monitorização das formações 

desenvolvidas a nível nacional no âmbito do Eu e os Outros e emissão de certificados; 

o apoio ao desenvolvimento da atividade formativa não prevista no Plano de 

Formação e dinamizada por outras Unidades Orgânicas. 

 

 

 

  

É dentro deste contexto que em 2015 surge o Plano de Formação 

2015/2016 em matéria de CAD, elaborado a partir de um diagnóstico 

de necessidades de formação.  

Em 2015 foram dinamizados vários cursos do Plano de Formação e 

outros não previstos neste instrumento. “Intervenções Breves e 

Entrevista Motivacional”, ”Abordagem a pessoas com consumos de 

Novas Substâncias”, “ Sensibilização aos Problemas Ligados ao 

Álcool”, “Deteção Precoce - Instrumentos de rastreio”, “Adições 

comportamentais, Módulo Perturbação do jogo”, “Rede de 

referenciação/articulação”. 
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O quadro abaixo espelha a distribuição geral das atividades desenvolvidas na área 

da formação em 2015, com os respetivos indicadores físicos da execução.  

Referência 
do Plano de 
Atividades 

N.º Total de 
Horas de 
Formação 
realizada 

Formandos Volume Global de Horas Realizadas 

N.º Total de 
Formandos 
Internos 

N.º Total de 
Formandos 
Externos 

N.º Total de 
Formandos 

Volume de 
Horas dos 
Internos 

Volume de 
Horas dos 
Externos 

Volume 
Global de 
Horas de 
Formação 

120.2.4 - 
Plano de 
Formação 

144:00:00 79 103 182 617:00:00 1493:30:00 2110:30:00 

120.4.2 - 
Estágios 

1444:15:00 0 8 8 0:00:00 1444:15:00 1444:15:00 

120.3.2 - Meio 
Laboral 

7:00:00 0 36 36 0:00:00 104:00:00 104:00:00 

Eu e os 
Outros 

56:00:00 0 26 26 0:00:00 1350:00:00 1350:00:00 

Outra 
atividade 
formativa 

49:00:00 73 66 139 353:00:00 381:00:00 734:00:00 

Total Global 
2015 

1700:15:00 152 239 391 970:00:00 4772:45:00 5742:45:00 

 

De acordo com o quadro acima, o SICAD promoveu o desenvolvimento de um total 

de 1.700:15 horas de formação, o que correspondeu a 5.742:45:00 horas de volume de 

formação (1), formal e verificável, sendo 970:00:00 horas relativas a formandos internos 

(dos quais a maioria pertencente às CDT) e 4.772:45:00 horas de formandos externos. 

Esta atividade formativa realizou-se em horário laboral e em regime presencial.  

 

 

 

O gráfico relaciona o número de 

participações de formandos internos e 

externos com o respetivo volume de 

formação realizada. Como se pode 

verificar, para além da participação 

interna, profissionais do SICAD e CDT, 

verificou-se uma forte adesão de 

profissionais externos, os quais tinham 

de efetuar pagamento de inscrição.

No ano de 2015 foram conceptualizados mais 14 cursos de formação, que em 

conjunto com os cursos criados nos anos anteriores, constituem o Plano de Formação 

para o biénio. Deste modo, o SICAD pretende disponibilizar aos stakeholders um 

conjunto de recursos formativos, tendo em vista manter e melhorar os níveis de 

informação e de conhecimento, assegurar o desenvolvimento de competências 

técnicas que permitam aumentar a qualificação e especialização das respostas, no 

âmbito dos CAD com e sem substancia, e melhorar a qualidade das respostas e 

serviços disponíveis. 
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Com esta oferta formativa diversificada pretendeu-se responder às necessidades de 

um leque alargado profissionais, considerando as características multissetoriais dos 

CAD.  

No âmbito da operacionalização do Plano de Formação, neste primeiro ano foram 

dinamizados 10 cursos. Publicitados através das mailling lists disponíveis e do site, os 

cursos de formação dinamizados tiveram grande aceitação junto dos serviços 

parceiros, no SICAD e especialmente junto das CDT. Os indicadores abaixo permitem 

conhecer os indicadores da atividade formativa dinamizada. 

 

 

Legenda:     

ARS - Administrações Regionais de Saúde ES - Ensino Superior 
RAA - DGS da Região Autónoma dos 
Açores 

ONG/IPSS – Organizações Não 
Governamentais ou Instituições Particulares 
de Solidariedade Social 

P - Privados 
 

CT - Comunidades Terapêuticas PSP - Polícia de Segurança Pública  

 

Relativamente aos formandos internos destaca-se a forte adesão dos profissionais das 

CDT, o que pode estar associado às necessidades sentidas por força dos modelos de 

intervenção recentemente adotados, a uma maior proximidade na relação com o 

SICAD e a uma real necessidade de formação especializada, aliás expressa nos 

questionários de avaliação.  

Em relação aos formandos externos a maior incidência recaí nas Administrações 

Regionais de Saúde, serviços responsáveis pela operacionalização das intervenções. 

Outras instituições estiveram representadas, o que traduz a característica 

multidimensional da intervenção e a pertinência da integração de esforços e de 

respostas.  

Importa referir que em 2015 os formando externos pagavam a inscrição o que, apesar 

do volume formativo realizado e da forte participação, poderá ter desmobilizado 

algumas participações.   
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Os formandos dos cursos de formação são na 

maioria do género feminino como se pode 

verificar no gráfico. 

 

 

Considerando a qualificação e experiencia dos profissionais do Serviço, uma parte 

significativa dos formadores foram profissionais SICAD, que desde o primeiro momento 

se disponibilizaram para colaborar, com avaliações pós formação de elevado nível. 

Verificou-se igualmente uma grande adesão dos formadores externos convidados, 

que consideraram o convite prestigiante e registaram o seu agrado nas avaliações 

pós formativas. 

 

O gráfico relaciona o número de participações de 

formadores internos e externos com as respetivas 

horas de formação ministradas. Como se pode 

verificar, contámos maioritariamente com 

formadores internos porém verifica-se alguma 

expressão na participação dos formadores externos. 

 

 

 

Estágios 
 
Os estágios académicos são um momento de transição importantíssimo para a vida 

profissional e por isso o SICAD acolheu todos os pedidos de estágios que lhe foram 

dirigidos, proporcionando aos estudantes uma aprendizagem vivenciada, em 

contexto real de trabalho, facilitador de excelência da disseminação de 

conhecimento na área dos comportamentos aditivos. As Comissões para a Dissuasão 

da toxicodependência são atualmente os serviços onde os estágios académicos são 

realizados.  

Estes estágios são invariavelmente realizados ao abrigo de protocolos com as 

universidades e obedecem a um conjunto de procedimentos obrigatórios e 

devidamente definidos, por forma a validar academicamente este período de 

aprendizagem. Estes estágios protocolados com as universidades beneficiam de um 

conjunto de condições e de um contexto de proteção, pela supervisão que é 

realizada. Por outro lado para o SICAD e as CDT são igualmente beneficiados pelo 

enriquecimento que o contacto com outros saberes e experiencias proporciona.  
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Há por isso um conjunto de competências, também pessoais e sociais, que são 

adquiridas nestes contextos. Particularmente na área dos comportamentos aditivos e 

dependências os estágios constituem-se igualmente como processos de sensibilização 

para os cidadãos estagiários que transportam para o seu dia-a-dia e para as suas 

famílias e contextos, atitudes de tolerância, abertura e humanismo, uteis para o 

exercício de uma cidadania esclarecida neste âmbito.  

Estágios 
2015 

Tipologia do Estágio Entidade Proponente 
N.º Total de 
Estagiários 

N.º Total de 
horas realizadas 

CDT Faro 

Estágio Académico - Área da 
Psicologia Instituto Superior Manuel 

Teixeira Gomes 

1 306:30:00 

Estágio Académico - Área da 
Psicologia 

1 314:30:00 

CDT Coimbra 
Estágio de Verão - Mestrado 
Integrado de Psicologia 

Universidade de Coimbra 1 137:00:00 

CDT Porto 

Estágio Académico - 1.º Ciclo de 
Estudos em Criminologia 

Faculdade de Direito da 
Universidade do Porto 

1 112:15:00 

Estágio Académico - Mestrado em 
Psicologia da Justiça e do 
Comportamento Desviante 

Faculdade de Educação e 
Psicologia da Universidade 
Católica Portuguesa do 
Porto 

0* 00:00:00* 

CDT Aveiro 

Organização de Serviço e 
Intervenção Técnica no âmbito da Lei 
n.º 30/2000 

A pedido do próprio 1 24:00:00 

Estágio Académico - Práticas 
Administrativas e Tradução 

Universidade de Aveiro - 
Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Águeda 

1 515:00:00 

SICAD 
Processo de Estágio - Visita 
Institucional 2015 

A pedido do próprio - 
Internacional 

1 28:00:00 

SICAD e 
ARSLVT 

Processo de Estágio - Visita 
Institucional 2015 

A pedido do próprio - 
Internacional 

1 7:00:00 

TOTAL GLOBAL 8 1444:15:00 
* Desistência a pedido do Estagiário 

 

Do mesmo modo o SICAD tem respondido a pedidos internacionais de colaboração 

neste âmbito, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre as realidades do 

“modelo português” no que respeita a normas e medidas de intervenção tendo em 

vista o apoio à realização de trabalhos universitários no âmbito de teses de mestrado e 

de doutoramento. 

 

Objetivo Operacional 21. Coordenar e apoiar o funcionamento das CDT 

 

Modelo de Intervenção em dissuasão  

Em 2015 foram claramente superadas as metas definidas pelo SICAD no Plano de 

Atividades relativamente à implementação do modelo de intervenção em dissuasão, 

na medida em que todas as CDT adotaram e incorporaram as metodologias 

contempladas nas Linhas de Orientação para a Intervenção em Dissuasão (LOID). A 

superação deste objetivo constitui uma mais valia no propósito de harmonização de 
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práticas e procedimentos nas CDT, assegurando uma abordagem idêntica na 

resposta aos cidadãos, melhorando a qualidade das intervenções e colocando o 

foco de ação na redução do consumo de substâncias psicoativas e na diminuição 

das dependências.  

Considerando o interesse que a Direção Regional dos Açores manifestou 

relativamente à adoção das práticas e procedimentos em desenvolvimento nas CDT 

do continente, conceptualizou-se um curso de formação à medida das necessidades 

dos colaboradores das CDT dos Açores tendo em vista a implementação do Modelo 

de Intervenção em Dissuasão na região.  

 

Monitorização e avaliação da implementação das LOID  

De acordo com o planeado, a monitorização, acompanhamento e avaliação do 

grau de implementação das LOID foi efetuada com uma periodicidade trimestral. Esta 

metodologia possibilitou uma visão nacional da consolidação e operacionalização do 

modelo de intervenção em Dissuasão.  

 

Grau de implementação das orientações e procedimentos disseminados junto das CDT  

Verificou-se por parte das CDT o cumprimento de todas as orientações de 

procedimentos emanados, indicando uma forte adesão aos desafios de 

harmonização de práticas e procedimentos de funcionamento, e uma estreita 

articulação interna entre CDT e EMPECO, com reajustamentos de práticas e rotinas, 

por vezes, com trabalho acrescido, e concertação entre equipas. O balanço é 

francamente positivo.  

 

Apoio técnico e administrativo ao funcionamento das CDT 

Em termos administrativos foi possível continuar a atualizar e a regularizar situações que 

careciam de intervenção, mantendo um registo de comunicação e de feedback 

permanente, com tempos de resposta às solicitações e pedidos efetuados céleres.  

De referir que com a entrada em funcionamento do Sistema de Gestão de 

Informação Processual (SGIP), o apoio técnico e administrativo centrou-se na 

sistemática identificação e resolução de problemas, em estreita articulação com as 

CDT e a EMSI, com canais ativos de relação e de comunicação entre todos e a nível 

nacional. A implementação de um sistema de informação com estas características 

revelou-se uma tarefa de dimensão extraordinária, que exigiu uma resposta 

igualmente singular, convocando todos, numa integração de esforços, para a 

resolução dos problemas e obstáculos que diariamente surgiam associados à sua 

utilização. A tarefa e o propósito transversal ao trabalho e esforço de todos, 
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particularmente no segundo semestre do ano, foi colocar a funcionar de forma plena 

e eficiente uma ferramenta essencial à correta aplicação da Lei nº30/2000.  

 

Monitorização Semestral de um conjunto de indicadores chave do SGIP 

O cumprimento deste objetivo ficou novamente comprometido pelo fato do Registo 

Central ter sido desativado e a nova base de dados, Sistema de Gestão e Informação 

Processual (SGIP), não ter estado pleno funcionamento em 2015. Não obstante todos 

os esforços enveredados por todos os implicados na execução dos mecanismos 

necessários para a conclusão atempada do processo de implementação, foi 

impossível assegurar o funcionamento pleno do SGIP e, muito menos, que se 

constituísse como o único instrumento utilizado pelas CDT e EMPECO na monitorização 

e avaliação das atividades.    

 

Eliminar os processos de contraordenação 

Mais uma vez as fragilidade ocorridas na implementação do SGIP dificultaram a 

execução de inúmeros procedimentos já rotinados com a anterior base de dado. 

Neste sentido, o procedimento de eliminação dos processos de contraordenação ao 

abrigo da lei foi garantido apenas em 40% das situações, até à entrada em 

funcionamento do SGIP, pois no segundo semestre não foi possível dar cumprimento 

ao procedimento de eliminação de processos. Perspetiva-se a regularização destas 

inconformidades em 2016.   

 

Protocolos e acordos  

A dinâmica de resposta integrada incorporada na prática das CDT tem-se 

materializado na celebração de protocolos e acordos de articulação com entidades 

com intervenção local, no âmbito das necessidades dos indiciados consumidores de 

substâncias ilícitas.  

É neste contexto que as CDT assumiram um papel dinamizador das sinergias 

comunitárias, procurando promover a mobilidade dos sistemas por via do 

envolvimento dos parceiros na resposta aos problemas, da sensibilização e 

capacitação para que estes fossem parte da solução, numa perspetiva humanista e 

pragmática e sem estigmas. 

Este investimento traduziu-se na celebração de 68 novos protocolos/acordos entre as 

CD e as estruturas da rede local, e na manutenção dos cerca de 200 protocolos e 

acordos celebrados em 2013 e 2014.  
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DISSUASÃO EM NÚMEROS 
 

Movimento Processual  

 
 

Fonte: SGIP 

 

Acompanhando a tendência de crescimento dos últimos anos, em 2015 o número de 

processos voltou a aumentar em cerca de 14% comparativamente ao ano anterior, 

tendo-se registado a nível nacional um total de 11.014 processos de contraordenação, 

correspondendo a 10.327 indiciados. 

Os distritos que registaram maior número de processos, à semelhança dos últimos anos, 

foram os do Porto (2.297) e Lisboa (2.126), seguindo-se os de Setúbal (1.109), Braga 

(1003), Aveiro (827) e Faro (823).  

 

Fonte: SGIP 

 

 

 

 

*2º semestre 
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Caracterização dos Processos de Contraordenação 

 

Caracterização do Estado dos Processos  

 

 

 

A nível nacional, 4.344 dos processos 

de contraordenação (39,4%) tinham 

sido alvo de decisão/deliberação por 

parte das CDT e 4.247 (38,6%) já se 

encontravam arquivados.  

Dos 11.014 processos abertos em 2015 

apenas 22% (2.423) aguardavam 

decisão. 

Fonte: SGIP 

Análise da Pendência Processual  
A pendência processual atingiu cerca de 

22% (2.423) das contraordenações no final 

do ano, enquanto cerca de 78% (8.591) 

dos processos instaurados, entre 

arquivamentos, decisões e deliberações, 

já se encontravam resolvidos. 

Fonte: SGIP 
 

Caracterização da Origem dos Autos de Ocorrência 

À semelhança dos últimos anos a maioria 

dos autos de ocorrência eram provenientes 

da GNR (48%) e da PSP (37%). Da PJ 

chegaram 1% dos autos de ocorrência e da 

DGAI e Guarda Prisional cerca de 0,3%, 

correspondente a 31 autos de ocorrência. 

Do Tribunal foram encaminhados cerca de 

14% dos processos.  

Fonte: SGIP 

 

Caracterização dos Indiciados 

Aos 11.014 processos correspondem 10.327 indiciados, expressando um aumento 

percentual de cerca de 14% no número de indiciados em relação ao ano anterior.  

 

Para a caracterização sócio demográfica consideraram-se os indiciados com 

processo aberto na CDT em 2015, excluindo-se as situações de reincidência no ano.    

38,6%

39,4%

22,0%

Distribuição dos processos 
por estado do processo 

n=11.014

Arquivado Suspenso/Decidido Pendente

78% 22%
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ou outra
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Verificou-se um acréscimo do número 

de processos do género feminino, 

apesar de se manter uma acentuada 

diferença entre o número de processos 

por género. Cerca de 73% (7.502) para 

o género masculino e 27% (2.825) para 

o feminino. 

  

Fonte:SGIP 

 

Caracterização dos Indiciados por Grupo Etário  

 

 
Fonte: SGIP 

 
Relativamente à distribuição dos indiciados por grupo etário, verificou-se que cerca de 

70% dos indiciados (7.242) tinham idade inferior a 29 anos: 32,9% entre os 20-24 anos, 

17,2% entre os 25-29 anos; 20% entre os 16-19 anos e 10,6% entre 30-34 anos. As 

restantes faixas etárias entre os 35 e os 65 anos contabilizaram os restantes 19% dos 

indiciados. 

  

27%

73%

Género dos Indiciados
(n=10.327)

Feminino Masculino

18

2069

3397

1776

1094

759
554

344
218

79 15 4

Grupo Etário 
(n=10.327)
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Caracterização dos Indiciados por estado Civil 

Cerca de 88,8% dos indiciados estavam 

solteiros (9.172). Verificou-se ainda que 

3,6% (376) estavam casados, 331 (cerca de 

3,2%) a viver em união de facto e 303 

divorciados (cerca de 2,9%). 

Fonte: SGIP 

Caracterização dos Indiciados por Situação Profissional 

 

Em termos profissionais, pode dizer-se que 

cerca de 66,4% estavam integrados do 

ponto de vista profissional, a estudar ou 

outro: 35% dos indiciados estavam 

empregados, 25% dos indivíduos eram 

estudantes, cerca de 2% eram 

trabalhadores/estudantes, 3% tinham 

conseguido emprego temporário e 1,4% 

correspondem a outras situações 

(reformado, doméstica e em serviço 

militar obrigatório).  

Cerca de 23% estavam desempregados, 

2% em situação de reclusão e em cerca 

de 8% não foi possível apurar a situação 

profissional. 

 

 
Fonte: SGIP
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Caracterização dos Indiciados por Habilitações Literárias  

Analisando a distribuição de indiciados pelo grau de habilitações literárias, verificou-se 

que cerca de 58,2% não atingiu o 12º ano de escolaridade e 22,6% ainda não 

completou o 9º ano/3º Ciclo. Desconhecem-se as habilitações Literárias de cerca 16% 

dos indiciados.  

 

Fonte: SGIP 

    

Análise da atividade decisória das CDT - Processos Decididos 

 

Decisões Proferidas em 2015 

Em 2015 foram proferidas 13.056 decisões /deliberações, tendo-se revelado uma maior 

capacidade decisória relativamente ao ano anterior por parte de todas as CDT.  

Das decisões proferidas no ano (cuja contabilidade inclui processos referentes a anos 

anteriores), cerca de 64% (8.347) reportam-se a processos instaurados em 2015. 

 

Fonte: CDT/SGIP  
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Caracterização das Decisões Proferidas em 2015 sobre processos de 2015 

 

Considerando o tipo de decisões 

proferidas sobre processos instaurados 

no ano (contabilizando-se a última 

decisão de cada processo) verificou-se 

que das 8.347 decisões, 6.772 (81%) 

reportavam-se a decisões suspensivas, 

1.304 (16%) a decisões punitivas e 271 

(3%) a decisões absolutórias. 

 

 
*Em referência à última das decisões proferidas num 

determinado processo.  

a)Com efeitos extintivos 

Fonte: CDT/SGIP 

 

As deliberações de suspensão provisória de processo ao abrigo do nº1. Artº11º. da Lei 

n.º 30/2000, de 29 de novembro,  determinaram a maioria das decisões proferidas 

pelas CDT, correspondendo a cerca de 69,2% das decisões.  

 

Decisões Proferidas em 2015 sobre Processos de 2015* 

Fonte: CDT/SGIP 

*Em referência à última das decisões proferidas num determinado processo.  
 

Caracterização das Decisões Proferidas em 2015 

 
No que concerne às decisões 

proferidas em 2015 (reportando-se à 

última decisão de cada processo), 

Independentemente do ano de 

instauração do processo, na maioria 

foram suspensivas (66%; 8.587). As 

punitivas representaram 18% das 

decisões (2.338) e as decisões 

absolutórias correspondem a cerca de 

16% (2.131) das decisões. 

 
*Em referência à última das decisões proferidas num 

determinado processo. 

 a)Com efeitos extintivos 
Fonte: CDT 

81%

16%
3%

Tipo de Decisões Proferidas sobre Processos 
2015*

(n=8.347)

Suspensiva Punitiva Absolutóriaa)

66%

18%

16%

Tipo de Decisões Proferidas em 2015*
(n=13.056) 

Suspensiva Punitiva Absolutória

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 

5779 844 149 1304 271 8347 
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Decisões Proferidas em 2015 

Fonte: CDT/SGIP 

 

No que respeita às Sanções a esmagadora maioria das sanções aplicadas em 2015 

reportam-se a sanções não pecuniárias aplicadas sob a forma de medidas de 

apresentação periódica em locais designados pelas CDT. 5 

 

 

Avaliação e Classificação dos Indiciados 

 

Caracterização do Perfil de Consumo dos indiciados avaliados em 2015 

 

 

 

Em 2015 foi possível apurar o perfil de consumo de 9.770 indiciados (incluindo 

processos de anos anteriores), correspondendo a 1.797 toxicodependentes (18%) e 

7.973 (82%) não toxicodependentes. 6 

  

                                                      
5 No relatório das CT estes dados estão mais detalhados. 
6 O universo dos indiciados com processo aberto em 2015 e classificados como não toxicodependentes 

é 7.254 indiciados. 

1797
18%

7973
82%

Distribuição dos Indiciados por 
perfil de consumo 

n=9770

Toxicodependente

Não Toxicodependente

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 
a) 

7250 1118 219 2338 2131 13056 
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Caracterização dos Encaminhamentos 

 

Caracterização dos encaminhamentos de Indiciados Toxicodependentes 

Dos 1.797 indiciados toxicodependentes com suspensão provisória do processo, 1.150 

indiciados aceitaram tratamento voluntário. Destes, 298 (26%) foram encaminhados 

pela primeira vez para estruturas de tratamento, 154 (13%) já referenciados nestas 

estruturas há menos de 5 anos retomaram o tratamento que tinham abandonado e 

698 (61%) encontravam-se em tratamento no momento em que lhes foi instaurado 

processos de contraordenação. 

Encaminhamentos de Indiciados Toxicodependentes 

Tipo de Encaminhamento 

N.º de indiciados Toxicodependentes (n=1797) 

Equipa de 
Tratamento 

Centro 
Saúde 

Outras 
respostas 

TOTAL 

Encaminhamento 204 36 58 298 

Reencaminhamento 135 11 8 154 

Em Apoio 565 10 123 698 

Intervenção Motivacional  0 0 0 0 

TOTAL 904 57 189 1 150 

Fonte: CDT/SGIP 

 

Caracterização dos encaminhamentos de Indiciados Não Toxicodependentes  

Limitações relacionadas com a recente, em curso, implementação da nova base de 

dados (SGIP), em substituição do Registo Central, afetaram o presente reporte de 

dados, nomeadamente no que respeita à caracterização detalhada dos 

encaminhamentos de indiciados não toxicodependentes. Considerando tais 

restrições, verificou-se que 4.258 (53%) dos indiciados considerados não 

toxicodependentes, porém com avaliação de risco que sugeria encaminhamento, 

foram referenciados para estruturas de apoio especializadas. Tendo por base as linhas 

de orientação para a intervenção em Dissuasão (LOID), a referenciação dos 

indiciados fundamentou-se na avaliação da sua situação de risco face ao consumo. 

Deste modo, foram encaminhados para apoio 630 (15%) dos consumidores de baixo 

risco e 3.628 (85%) dos indiciados cuja situação de risco moderado e nocivo indicava 

necessidade de apoio específico. De salientar que, entre as situações de 

encaminhamento 1.803 (42%) destes indiciados receberam apoio na própria CDT ao 

nível das intervenções breves, tendo em vista a paragem dos consumos ou a 

motivação para a adesão a respostas dirigidas às suas necessidades. Foram ainda 

dadas respostas específicas a 935 indiciados, como pe. informação dirigida ao apoio 
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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. 

Encaminhamentos de Indiciados Não Toxicodependentes 

Tipo de Encaminhamento 

N.º de indiciados Não Toxicodependentes (n=xxx) 

Baixo Risco  
Risco 

Moderado 
Uso Nocivo TOTAL 

Respostas ao nível do 
consumo de SPA  

59 1190 148 1 397 

Outras Respostas 269 632 34 935 

Intervenções Breves na 
CDT  (> 2 sessões) 

279 1387 137 1 803 

Sessões de grupo na CDT 23 86 14 123 

TOTAL 630 3 295 333 4 258 

Fonte: CDT/SGIP 

 

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 68 novos protocolos/acordos 

protocolos institucionais, tendo-se mantido em vigor os cerca de 200 protocolos e 

acordos celebrados nos dois últimos anos. 

Atualmente as Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência têm envolvido os 

parceiros locais, 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.  
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Protocolos/Acordos institucionais 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniões de Manutenção/Alargamento da Rede de Respostas  

Esta dinâmica de resposta integrada teve por base um trabalho de articulação 

sistemático, de planeamento, avaliação e também de sensibilização e informação 

junto dos parceiros locais, para a definição de circuitos e procedimentos, mecanismos 

de cooperação interinstitucional, com evidentes ganhos em eficiência e eficácia na 

manutenção e a consolidação das intervenções e na aplicação da Lei. Uma vez mais 

a centralidade no cidadão e nas necessidades que apresentam convocaram as CDT 

para o estabelecimento destas dinâmicas.  

  

Entidades 
Nº 

Protocolos 

Autoridades Policiais 10 

M. Público 2 

CRI/ET 8 

ARS/ACES 0 

E. Prisionais  2 

Sta. Casa Misericórdia 2 

CPCJ 4 

Ensino Superior 9 

Escolas/Agrup. Escolares 3 

E.Profissionais/ C.Formação 6 

IPSS/ONG 7 

S. Social /Redes Sociais 5 

C. Municipais / J. Freguesia 3 

Outras Entidades (especifique) 7 

TOTAL 68 
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As CDT reportaram 323 reuniões de articulação, agrupadas por parceiros no quadro 

abaixo.  

Reuniões de Articulação com os Stakeholders 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacam-se naturalmente as forças de segurança (GNR/PSP), como parceiros 

privilegiados na intervenção em Dissuasão, nomeadamente no que respeita ao 

alinhamento estratégico relativo ao aumento do número de indiciados não 

toxicodependentes, mais uma vez conseguido.  

Do mesmo modo a articulação com os CRI/ET aparece aqui bem espelhada nesta 

dinâmica de trabalho conjunto, ao nível do cumprimento da Lei 30/2000 de 29 de 

novembro e da resposta às necessidades dos indiciados, estejam eles de alto risco ou 

risco moderado face aos comportamentos aditivos e dependências. 

 

 

 

  

Entidades 
N.º de 

Reuniões 

Autoridades Policiais GNR 36 

Autoridades Policiais PSP 37 

MP 3 

SEF 0 

CRI/ET (ARS) 66 

ACES/ARS 7 

E. Prisionais 0 

Santa Casa Misericórdia 10 

CPCJ 17 

Ensino Superior 33 

Ensino Primário/ Secundário 7 

IPSS/ONG 21 

Escolas Profissionais/C Formação 11 

Câmaras Municipais  11 

Segurança Social 4 

Redes Sociais 31 

Plataformas Supraconcelhias 4 

Outras Respostas 25 

TOTAL 323 Fonte: CDT 
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Qualidade dos Serviços Prestados  

 

Assistimos por parte das CDT a investimento 

crescente na qualificação dos profissionais e 

do serviço que prestam, considerando as 

exigências na aplicação das Linhas de 

Orientação para a Dissuasão.  

Considerando a aposta na mobilidade dos 

sistemas sociais no âmbito dos 

comportamentos aditivos e dependências, a 

divulgação e clarificação junto dos parceiros 

de informação sobre o regime da 

descriminalização e o trabalho que se 

desenvolve no âmbito da dissuasão, 

particularmente pelas CDT, afigura-se de 

extrema relevância. Neste sentido, as CDT 

dinamizaram 96 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 30 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 77 ações formativas a grupos alvo 

específicos, em agrupamentos de escolas, em meio universitário, em meio prisional, 

em resposta a pedidos de IPSS, entre outros.  

No que respeita ao papel da dissuasão na sinalização e intervenção precoce, foram 

intervencionadas 265 situações de menores e famílias, 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 a 

mudança.  

Na continuidade do que se tem verificado nestes últimos anos, e por ter sido 

considerada uma boa prática na aproximação dos serviços às populações, a 

realização de audições descentralizadas (422) aumentou, com mais CDT a fazê-lo, 

permitindo um aumento do número de audições presenciais e diminuindo a 

pendência processual.  

Qualidade e Eficiência dos 
Serviços Prestados 

Nº de 
ações 

Capacitação dos Profissionais 
(Formação Interna) 

118 

Ações de Sensibilização/Formação 
sobre a Lei (stakeholdes) 

96 

Ações Informação Preventiva a 
Indiciados 

30 

Ações Informação Preventiva a grupos 
alvo 

77 

Ações Aconselhamento/ Sinalização 
Precoce (nº de crianças sinalizadas 
com referência à entidade/nº de 

famílias intervencionadas) 

265 

Audições Descentralizadas 422 

Orientação de Estágios curriculares 7 

Acolhimento Estágios Observação 8 

TOTAL 1023 
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As CDT deram ainda resposta a pedidos de estágios académicos e 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) 

 

Este foi um ano marcante relativamente à implementação do Modelo de Intervenção 

em Dissuasão preconizado pelas LOID. Todas as CDT a nível continental (18) 

incorporaram na globalidade a nova metodologia de intervenção proposta em 2013 

superando em larga medida os objetivos definidos no Plano Estratégico.  

 

Qualidade e Eficiência dos Serviços Prestados 

Avaliação do Indiciado 

Entrevista 6933 

Avaliação Motivação 

Pré-contemplação 2568 

Contemplação 1960 

Preparação p/ mudança 821 

Ação 485 

Manutenção 405 

Avaliação Consumo 
Historial Consumo 6933 

ASSIST 4802 

Avaliação do  Risco Identificação do Risco 

Baixo Risco 1731 

Risco Moderado 
Risco Moderado 3555 

Uso Nocivo 365 

Alto Risco 690 

Intervenção 
Motivacional 

Intervenção 
Psicoeducacional 

Ações de sensibilização/prevenção, 
para além das diligências de motivação 

1772 

Intervenções Breves na 
CDT 

Encaminhamento para a equipa técnica 

da CDT (≥ 2 sessões) 
2543 

Referenciação Consumos 
SPA 

Encaminhamento 1331 

Reencaminhamento 125 

Continuação Apoio 673 

Referenciação outros 
Níveis 

Encaminhamento 586 

Reencaminhamento 36 

Continuação Apoio 67 

Outra Especifique 52 

 

Dos 6.933 indiciados entrevistados no âmbito das LOID, 6.239 (90%) foram avaliados 

quanto ao estádio de motivação para mudança de comportamento (Prochaska, 

DiClemente, 1994) com vista à abstinência. Destes, 41% foram considerados em 

situação de pré-contemplação face à paragem de consumos, não manifestando ter 

consciência do problema ou intenção de modificar o comportamento para o 

ultrapassar; 31% encontravam-se ambivalentes sobre se deviam ou não abandonar os 

consumos e 13% encontravam-se numa situação em que já tinham ponderado a 

redução ou abstinência dos consumos e preparavam-se para agir em conformidade. 
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Apenas uma pequena percentagem dos indiciados avaliados (8%) se encontravam 

numa situação de mudança propriamente dita e 6% dos indiciados lutavam para 

permanecer abstinentes. Entre estes últimos, encontram-se alguns indiciados que 

haviam recaído, pontualmente e outros cuja abstinência não chegou a permanecer.  

Dos 6.933 indiciados a quem foi recolhido o historial de consumos, 4.802 (69%) foram 

sujeitos à aplicação do questionário ASSIST.  

De acordo com as recomendações expressas nas LOID, a avaliação dos indiciados foi 

além da classificação dicotómica de toxicodependente ou não toxicodependente 

preconizada pela Lei 30/2000 de 29 de novembro. Os indiciados foram rastreados 

quanto à situação de risco face ao consumo, tendo sido reportado pelas CDT a 

seguinte distribuição:  

Distribuição dos Indiciados face à situação de Consumo* 

Avaliação do Risco 
(n=6341) 

%            
Indiciados 

Baixo Risco 27% 

Risco Moderado 62% 

Alto Risco 11% 

   Fonte: CDT 

*Estes dados contemplam as avaliações realizadas no ano, independentemente dos processos ter sido 

aberto em 2015 

De salientar que esta avaliação não se restringiu apenas aos resultados devolvidos 

pela aplicação do questionário ASSIST, tendo contemplado outros factores 

fundamentais como a entrevista e recolha da anamnese, a avaliação dos estádios de 

mudança e o levantamento do historial de consumo. A referenciação dos indiciados 

entrou em sintonia com a avaliação efetuada, tendo sido proposto encaminhamento 

a 2.870 indiciados (41%). Destes, 2.129 foram encaminhados para respostas ao nível do 

consumo de substâncias psicoativas (SPA) e 741 foram encaminhados para outras 

respostas, tais como apoio escolar e profissional, médico (doenças infeciosas, p.e.) ou 

social (RSI, abonos, pensões, apoio alimentar, etc.).  

Importa ainda referir que 63% dos 6.341 indiciados foram encaminhados para a equipa 

técnica da CDT, tendo recebido intervenção psicoeducacional cerca de 26% dos 

indiciados (ações de sensibilização/prevenção que extravasam as diligências de 

motivação) e cerca de 37% dos indiciados foram alvo de intervenções breves na CDT.  
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Outras atividades relevantes 

Importa ainda destacar algumas atividades realizadas em 2015 e reportadas pelas 

CDT que se afiguram como intervenções de qualidade, inovadoras, devendo por isso 

ser tidas como exemplo e, eventualmente, replicadas por outras CDT. A saber:   

• Atividades desenvolvidas em articulação com as forças de segurança:  

o Colóquio “(IN)Dependências: Descodificar riscos da adolescência”, 

organizado pela CDT de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública (3.ª 

Divisão do Comando Metropolitano de Lisboa), no qual foi abordado o 

tema da adolescência e a sua relação com o uso/abuso de 

substâncias psicoativas;  

o Apresentação e discussão sobre o Relatório Anual 2014, dando 

visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas CDT e as forças de 

segurança em 2014, no âmbito da aplicação da Lei n.º 30/2000, 

promovendo uma reflexão conjunta sobre o trabalho desenvolvido 

(Destacado pela CDT da Guarda apesar de muitas outras CDT o 

fazerem).  

o Dinamização de sessões formativas dirigidas aos comandos e postos; 

• Elaboração e apresentação de um guião de procedimentos jurídico-

administrativos ao Órgão de Gestão da Comarca de Setúbal, tendo sido 

acordada a adoção pelos serviços do Ministério Público e Tribunais da área da 

Comarca. Esta iniciativa teve como propósito a superação de dificuldades 

face à ausência de orientações sobre o envio de certidões de processos de 

inquérito ou judiciais para instauração dos respetivos processos de 

contraordenação, situações relacionadas com a prescrição, destruição de 

substâncias, envio de informação ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do artigo 64.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22.01 e por último, divulgação de informação quanto 

às Unidades de Intervenção Local (UIL);  

• Em Viseu decorreu o I Congresso sobre Comportamentos Aditivos, iniciativa 

conjunta entre a CDT de Viseu e a Escola Superior de Saúde de Viseu;  

• A CDT de Faro dinamizou grupos de “Educação para a Saúde” dirigidos a 

indiciados não toxicodependentes reincidentes, como medida alternativa à 

sanção. (Iniciativas com características semelhantes foram reportadas em anos 

anteriores por outras CDT); 

• A CDT do Porto em colaboração com a DICAD/ARS Norte desenvolveu um 

trabalho conjunto de seleção e adaptação de um programa de prevenção 

indicada dirigido a grupos de jovens e respetivas famílias – tradução e 

adaptação do programa CYT, para futura adaptação e aplicação na 

intervenção de grupo em CAD (2 manuais de intervenção com consumidores 

de canábis traduzidos para português e disseminados pelas consultas de 
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prevenção indicada existentes no território do distrito do Porto). Foram ainda 

disseminados questionários aferidos à população portuguesa para avaliação 

psicológica de jovens e adultos Deste trabalho conjunto resultou ainda a 

criação de uma Ficha de Referenciação para a Consulta de Prevenção 

Indicada da DICAD/ARS Norte a ser aplicada pela CDT.  

 
Atividades não previstas  

Para além das atividades previstas, em 2015 foi possível dar resposta e acompanhar 

estudos e visitas de investigadores e estudantes bolseiros interessados em conhecer a 

realidade das políticas portuguesas. 

Do mesmo modo participamos em eventos nacionais e internacionais, com 

apresentação de comunicações sobre o Modelo da Descriminalização, a saber:  

Descriminalização, uma abordagem preventiva e de promoção da saúde, 30 de 

junho, Viseu; Apresentação de Poster, Lisbon Addictions, 23 a 25 de setembro; 

International Symposium on drug policy and human rights, 9 e 10 de outubro, Islândia; 

Policy Planning Workshop: Shifting Drug Strategies in Ireland and the UK, 2 de 

novembro, Londres; National Drug Treatment Conference, 26 de novembro Tallinn. 

Envolvimento na dinamização de cursos relacionados com a dissuasão: 

descriminalização, LOID e SGIP. 

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Do ponto de vista da área do Planeamento, no ano de 2015, terceiro ano de 

execução do Plano Estratégico do SICAD, assistiu-se a uma verdadeira incorporação 

dos mecanismos de reporte, coordenação e monitorização dos instrumentos de 

gestão, assumidos tendencialmente com maior naturalidade por parte dos 

stakeholders internos, fruto da lógica e coerência que os caracteriza.  

Manteve-se acessível na intranet os dados relativos ao desempenho organizacional e 

de cada unidade orgânica, atualizados ao mês.  

Fruto das rotinas implementadas, processos outrora complexos ganharam 

simplicidade, credibilidade e aceitação junto dos implicados, com uma atitude na 

esmagadora maioria dos casos colaborante e de confiança.   

A área da formação externa ganhou uma dinâmica crescente, com o lançamento do 

plano de formação 2015/2016 e a realização dos cursos previstos. Constatámos que os 

parceiros externos olham para a prestação deste serviço de formação em 

comportamentos aditivos e dependências como muito útil, necessário e uma mais-

valia no contexto da capacitação dos profissionais e dos serviços, com 
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responsabilidades no desenvolvimento de respostas adequadas aos novos e velhos 

problemas.  

Com os parcos recursos disponíveis conseguiu-se, mesmo assim, um desempenho 

muito satisfatório, acima do planeado, porém aquém do desejável. Não se pode 

deixar de referir a grande dificuldade no acompanhamento e na formalização da 

componente técnico pedagógico de todas as intervenções formativas desenvolvidas 

pelo SICAD e, por esta razão, o reporte aqui espelhado fica seguramente aquém da 

dinâmica formativa globalmente desenvolvida.  

O posicionamento que a dissuasão tem vindo a conseguir no desenho das respostas 

no âmbito da redução dos comportamentos aditivos e dependências, uma vez mais 

com o esforço e o incondicional empenho das CDT no acompanhamento e evolução 

dos fenómenos e das realidades, colmatando necessidades identificadas como 

lacunares, aparece espelhado nos resultados alcançados. É muito gratificante assistir 

ao salto qualitativo conseguido nas abordagens desenvolvidas e ao cada vez maior 

reconhecimento e respeito por parte dos parceiros institucionais, enquanto resposta 

qualificada e credível.  

O aumento do número de processos e de indiciados não toxicodependentes; o 

aumento da intencionalidade preventiva da abordagem das CDT, com mais 

indiciados avaliados quanto ao risco e motivação para a mudança, com mais 

questionários ASSIST aplicados; a maior qualificação e diversidade das intervenções 

desenvolvidas; o grande envolvimento dos parceiros locais, particularmente das forças 

de segurança e das respostas na área da saúde e social; traduzem de forma 

inequívoca a coerência e integração de respostas do chamado modelo português. 

No contexto e no olhar da Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e 

Coordenação Operacional (EMPECO), o balanço de 2015 é francamente positivo. 

Excelentes profissionais a desenvolver um trabalho de exemplar, que por vezes, e bem, 

não se dá conta porque acontece e vai sendo tecido de forma pragmática, 

sustentada e com alicerces coerentes e, por isso, fortes e duradouros. Porque os 

problemas que surgem são encarados como oportunidades e contornam-se, 

assumindo riscos de forma proactiva e responsável, sem alaridos, com forte sentido 

institucional e alinhados com os valores e princípios da organização.      

(Angelina Roque, Carlos Passarinho, Marta Silva, Sofia Albuquerque, Sofia Fernandes) 
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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 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(O

) 

To
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râ
n
c
ia
 

(Q
A
) 

V
a
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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
) 

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) 

2 
(2014) 

3 1 5 2 100% Atingiu 
1.º Janeiro a Abril 
2.º 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) 

2 
(2014) 

3 1 5 3 100% Atingiu 

Intranet (atualização de 
dados finais de 2014) 
Maio - atualização dos 
dados de Janeiro a Abril 
Outubro - atualização dos 
dados semestrais disponíveis 

- -  

I19.1.6. Elaboração do 
Relatório de 
Monitorização 2014, 
referente aos dois anos 
de implementação do 
Plano Estratégico 2013-
2016 (em meses) 

Resultado 
5 

(2014) 
5 1 3 6 100% Atingiu 

Inf. N.º 16/2015/EMPECO de 
26 de junho 

- -  

I19.1.7. Divulgação do 
Relatório junto de todos 
os stakeholders (em 
meses) 

Realização 
6 

(2014) 
6 1 4 6 100% Atingiu Disponibilização no site - -  

I19.2.1. Elaboração dos 
relatórios semestral e 
anual da monitorização 
do QUAR 

Realização 

2 
(2013) 

2 
(2014) 

2 0 2 2 100% Atingiu 

Abril - Relatório de 
Atividades 2014 - QUAR 2014 
Julho - Relatório semestral do 
QUAR 2015 

- -  

I19.2.2. Elaboração do 
Relatório de Atividades 
2014 (em meses) 

Resultado 

4 
(2013) 

4 
(2014) 

4 1 2 4 100% Atingiu 
E-mail enviado à DGS a 15 
de Abril 

- DGS 
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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
) 

OE11 
OE13 
OE16 

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

I19.2.3. Elaboração do 
Plano de Atividades 
2016 (em meses) 

Resultado 

12 
(2013) 

3 
(2014) 

11 1 9 n.a. n.a. n.a. - * DGS 

  

I19.2.4 Aplicação dos 
instrumentos de recolha 
de informação relativos 
à monitorização da 
execução do Plano de 
Atividades 2015 (nº de 
vezes no ano) 

Realização 

8 
(2013) 

7 
(2014) 

7 1 9 7 100% Atingiu 

Dados relativos a Janeiro a 
Novembro, entregues 
mensalmente a partir de 
Maio 

- -  

  

I19.2.5. Atualização dos 
dados de monitorização 
da execução do Plano 
de Atividades 2015, 
disponíveis na Intranet 
(n.º de vezes no ano) 

Realização 

3 
(2013) 

7 
(2014) 

7 1 9 6 100% Atingiu 

Dados relativos a Janeiro a 
Novembro, entregues 
mensalmente a partir de 
Maio e disponibilizados na 
intranet  

- -  

  

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 
(2014) 

1 0 1 1 100% Atingiu 
Informação n.º 
32/2015/EMPECO de 15 de 
dezembro 

- -  
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) V
a
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re
s 

P
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o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
5 

(O
) 

To
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n
c
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(Q
A
) 

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 

Ev
e
n
tu
a
is
 

d
e
p
e
n
d
ê
n
c
ia

s 
(Q

A
) 

OE4a) 
e b) 
OE11 

OOp20. 
Desenvolver 
competências 
nos profissionais 
intervenientes 
na área dos 
CAD 

I20.2.2 Emissão de 
pareceres técnico-
pedagógicos/ 
pareceres solicitados em 
matéria de CAD (%) 

Realização 

100% 
(2013) 
100% 
(2014) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 

Arquivo da EMPECO 
(pareceres e mails: bolsa de 
formadores; ACSS - POPH; 
protocolos das CD com 
instituições de ensino; 
formações ministradas pelas 
CDT) 

- -  

I20.2.3. Aumento da 
oferta formativa (nº de 
cursos) 
(QUAR) 

Resultado 

3 
(2013) 

8 
(2014) 

6 3 10 14 135% 
Superou 

[1] 
 

Inf nº17/EMPECO/2015 de 
29/6/15 Plano de Formação 
2015/2016 - Contempla 14 
novos cursos 

- -  

I20.2.4. Dinamização de 
ações de formação 
para os stakeholders 
externos (nº) 

Impacto 
7 

(2014) 
3 2 6 10 125% 

Superou 
[2] 
 

Formação 
"Descriminalização. Modelo 
de Intervenção em 
Dissuasão, ASSIST, 
Intervenções Breves, 
Entrevista Motivacional"; 
Formação "Sensibilização 
aos Problemas Ligados ao 
Álcool (PLA)" - 2 Edições; 
Formação “Adições 
Comportamentais – Módulo 
Perturbação de Jogo”; 
Formação “Deteção 
Precoce – Instrumentos de 
Rastreio” - 2 Edições; 
Formação "Abordagem a 
pessoas com consumos de 
Novas Substâncias”; 
"Formação em Intervenções 
Breves e Entrevista 
Motivacional" - 2 Edições; 
“Formação no âmbito da 
articulação interinstitucional 
entre unidades prestadoras 
de cuidados de saúde 
(Rede de Referenciação / 
Articulação no âmbito dos 
CAD) ”; 
Base de dados dos 
indicadores formativos – 
EMPECO. 
 
 

- -  
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Relatório de Atividades 2015 
 

188 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) V
a
lo
re
s 

P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
5 

(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
) 

OE4a) 
e b) 
OE11 

OOp20. 
Desenvolver 
competências 
nos profissionais 
intervenientes 
na área dos 
CAD 
(continuação) 

I20.2.7. Plano de 
Formação 2015/2016 (nº 
de documentos) 

Realização - 1 0 2 3 135% 
Superou 

[3] 
 

Inf. Nº17/EMPECO/2015 de 
29/06/2015 Plano de 
Formação 2015/2016;  
Inf. Nº15/EMPECO/2015 -
Referencial de Formação 
Portugal 2020; 
Inf Nº 27/EMPECO/2015 - 
Referencial de formação 
Portugal 2020 Ação 
sensibilização/(in)formação 

- -  

I20.3.2.Planificação e 
realização de ações de 
formação dirigidas a 
profissionais de saúde e 
segurança do trabalho 
e a outros agentes do 
meio laboral 
relativamente aos CAD 
(nº de sessões) 

Realização 

1 
(2013) 
14 

(2014) 

4 1 6 4 100% Atingiu 

Ação de Formação 
EURIDICE - Beja - 16 Junho 
Ação de Formação 
EURIDICE - Beja - 16 Junho 
Ação de Formação Câmara 
Municipal de Estarreja - 
24/11 
2 Ações de Formação 
Empresa Visteon - 26 
novembro 

- -  

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) 
100% 
(2014) 

90% 5% 100% 1 125% 
Superou 

[4] 
 

Ação de Formação Câmara 
Municipal de Estarreja - 
(Planeamento do Projeto) 
28/05 
Ação de Formação Camara 
Municipal de Estarreja Meio 
Laboral (Produção de 
Materiais Informativos) - 1/06 
Camara Municipal de 
Coimbra - 23/10 

- -  
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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
) 

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) 
100% 
(2014) 

90% 5% 100% n.a. n.a. n.a. - ** -  

I20.3.6. Realização de 
ações de formação 
a profissionais de 
entidades parceiras 
no âmbito do 
Programa Eu e os 
Outros (nº ações) 

Realização 
10 

(2014) 
5 3 9 12 144% 

Superou 
[5] 
 

Formação ARS Algarve - 5 janeiro; 
Formação Odivelas 9, 10 e27 
janeiro;  
Formação Açores 6 a 8 abril; 
Formação Cabo Verde - 4 a 7 de 
maio; 
Formação IPDJ - 4 e 5 de junho; 
Formação Açores - 9 a 13 Julho; 
Formação de reciclagem ARS 
Centro - 7 Outubro; 
Formação de reciclagem ARS 
Alentejo - 28 Outubro; 
Formação de reciclagem ARS Norte 
- 29 Outubro; 
Formação Açores -17 novembro; 
Formação de reciclagem ARS 
Algarve - 23 novembro; 
Formação de Reciclagem Odivelas 
- 11 e 12 Dezembro; 

- -  

I20.3.7. Estruturação e 
creditação da 
Formação de 2º nível 
do Programa Eu e os 
Outros (meses) 

Realização - 11 1 9 11 100% Atingiu 

Proposta nº50/2015/DPI/DPIC 
Proposta de Projeto de Formação 
de Aprofundamento para a o 
Programa Eu e os Outros de 
05/11/2015 

- -  

I20.4.2 Número de 
estágios acolhidos/ 
número de estágios 
solicitados (%) 

Impacto 

100% 
(2013) 
100% 
(2014) 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 

Processos Nº 01/05/01/15; 
Nº02/05/01/15; Nº03/03/15; 
Nº4/10/15; Nº5/6/10/15; 
Nº6/27/10/15 Visitas institucionais 
Mail 26/3/2015 e 26/10/2015 e 
29/9/2015 

- -  
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
lo
re
s 
P
ré
vi
o
s 

(Q
A
) 

M
e
ta
 2
01
5 
(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
) 

OE2 
OE4a) 
e b) 
OE6 
OE11 

OOp21. 
Coordenar e 
apoiar o 
funcionamento 
das CDT 

121.1.4. Avaliação e 
Harmonização dos 
Procedimentos 
Jurídico-
administrativos 
implementados nas 
CDT (nº de 
documentos) 

Resultado - 1 0 2 1 100% Atingiu Análise aos Relatórios das CDT - -  

I121.2.1. Implementar 
o modelo da 
dissuasão, com 
orientação técnica 
produzida, nas CDT 
(nº de CDT) 
QUAR 

Resultado 

4 
(2013) 
16 

(2014) 

14 1 16 18 135% 
Superou 

[6] 
Monitorização das LOID 1º Trimestre 
2015 

- -  

I121.2.3. 
Monitorização e 
avaliação da 
implementação das 
LOID (nº de relatórios) 

Realização - 1 0 2 1 100% Atingiu E-mails remetidos à direção - -  

  

121.2.4. Orientar e 
supervisionar a 
intervenção em 
dissuasão com vista à 
harmonização das 
práticas (nº de 
reuniões de 
acompanhamento 
às CDT) 

Realização - 5 1 7 4 100% Atingiu 

Reunião supervisão CDT Santarém 
(22/7/2015);  
Reunião supervisão CDT Évora 
(16/11/2015);  
Reunião supervisão CDT Setúbal 
(19/11/2015);  
Reunião supervisão CDT Leiria 
(9/12/2015) 

- -  

  

I121.3.2. Grau de 
implementação das 
orientações e 
procedimentos 
disseminados junto 
das CDT (%) 

Impacto 

75% 
(2013) 
100% 
(2014) 

90% 5% 100% 100% 100% Atingiu Relatórios das CDT - -  

  

I121.3.3. Resposta aos 
pedidos de apoio e 
clarificação por 
parte das CDT (%) 

Resultado 

80% 
(2013) 
100% 
(2014 

100% 0% 100% 100% 100% Atingiu 
Arquivo da EMPECO. Resposta aos 

pedidos. 
- -  
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Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 
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(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
) 

OE2 
OE4a) 
e b) 
OE6 
OE11 

OOp21. 
Coordenar e 
apoiar o 
funcionamento 
das CDT 
(continuação) 

I121.3.4. 
Manutenção do 
Sistema de 
Monitorização 
Semestral do 
funcionamento e 
atividade das CDT 
(nº de relatórios de 
monitorização 
divulgados) 

Realização 

1 
(2013) 

2 
(2014) 

2 1 4 0 0 Não atingiu - a)  -  

121.3.5. Apoiar o 
planeamento e 
desempenho das 
atividades das CDT, 
tendo em vista a 
melhoria das 
intervenções e a 
harmonização de 
procedimentos (nº 
de reuniões gerais 
com as CDT) 

Realização 
2 

(2014) 
2 1 4 1 100% Atingiu Reunião Geral CDT, 28 Maio 2015 - -  

121.3.6. Elaboração 
de materiais 
informativos (nº de 
produtos) 

Realização - 2 1 4 2 100% Atingiu Folheto Dissuasão; poster Dissuasão - -  

I121.4.1. 
Monitorização 
Semestral de um 
conjunto de 
indicadores chave 
do SIGP (relatórios 
disseminados) 

Realização - 2 1 4 0 0 Não atingiu - a)  -  

I121.4.2. Apoiar a 
utilização da nova 
base de dados (nº 
de reuniões 
realizadas com este 
propósito) 

Realização 
22 

(2014) 
10 5 16 14 100% Atingiu 

Reuniões SGIP (4 e 26 Fev) 
Formação (16, 17, 18 Junho); 
Reunião (7 Ago; 15 Set; 29 Set; 6 e 
16 Out; 3,6,30 Nov;21 Dez;  ) 

- -  

I21.4.3. Eliminar os 
processos de 
contraordenação, 
ao abrigo da Lei; 
(processos 
eliminados/processos 
em condições de 
serem eliminados) 

Resultado 

100% 
(2013) 
100% 
(2014) 

100% 0 100% 50% 50% Não atingiu  b)  -  

Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional (EMPECO) (continuação) 
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OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) 

V
a
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(Q
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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
) 

OE2 
OE4a) 
e b) 
OE6 
OE11 

OOp21. 
Coordenar e 
apoiar o 
funcionamento 
das CDT 
(continuação) 

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) 
145 

(2014) 

5 1 7 68 135% 
Superou 

[7] 
Relatórios das CDT - -  

I21.5.2. Indiciados 
não 
toxicodependentes 
(nº processos) 

Resultado 

5785 
(2013) 
5417 
(2014) 

5000 500 5501 7254 135% 
Superou 

[8] 
SGIP. Relatórios das CDT. - -  

I21.5.3. Indiciados 
não 
toxicodependentes  
encaminhados para 
respostas no âmbito 
da implementação 
do Modelo (%) 

Resultado 

38,5% 
(2013) 
62% 
(2014) 

40% 5% 50% 52,6% 125% 
Superou 

[9] 
SGIP. Relatórios das CDT. - -  

Notas: 

NA - Não se aplica. 

*Prazo adiado pela tutela segundo e-mail da DGS de 21 de outubro, pelo que este indicador passou a não ser aplicável. 

** O cumprimento deste indicador está dependente do número de pedidos de apoio por parte de entidades empregadoras, para validação de ações de formação no âmbito dos CAD, não tendo havido, em 2015, pedidos por 
parte das mesmas.     

 

[1] Identificou-se a necessidade de conceber um Plano de Formação a dois anos, pelo que o número de cursos contemplados necessariamente superou o previsto. 

[2] Face à adesão à dinâmica formativa promovida pelo SICAD houve a necessidade de responder a necessidades identificadas e pedidos apresentados. 

[3] A ACSS solicitou ao SICAD, no âmbito do apoio a projetos formativos na área dos comportamentos aditivos e dependências do Programa 2020, dois referenciais de formação a incluir nos regulamentos de acesso 
ao financiamento. 

[4] A equipa conseguiu desenvolver em tempo útil as respostas a todas as solicitações por parte das entidades empregadoras. 

[5] Foram concretizadas 12 sessões de formação, na medida em que foi necessário uma duplicação da formação de reciclagem da ARS do Algarve, assim como no concelho de Odivelas e na RA dos Açores, só 
planeadas após a avaliação positiva do trabalho desenvolvido no ano letivo 2014/2015. 

[6] Verificou-se uma forte adesão por parte de todas as CDT à implementação das LOID, inclusive de CDT com lacunas ao nível dos RH. 
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[7] O incentivo ao alargamento da rede de respostas locais, traduziu-se num aumento exponencial de parcerias. Celebraram-se mais 68 novos protocolos/acordos, tendo-se mantido em vigor os firmados nos anos 
anteriores.  
[8] Superando largamente as expetativas, o número de indiciados não toxicodependentes sofreu um aumento em cerca de 24% 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. 

[9] Superou-se o encaminhamento dos indiciados não toxicodependentes 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.   

 

a) O SGIP iniciou a sua implementação em julho e desde então tem estado a ser objeto de correções e melhoramento não tendo sido possível recolher e analisar dados. 

b) Com a entrada em vigor do SGIP esta funcionalidade não foi ativada pelo que desde julho que não se procede à eliminação de dados. 
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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 

 

Administrar e manter os sistemas de informação de utilização interna, as aplicações 

documentais, recursos humanos, financeira e outras. 

• Ao nível aplicacional, salientam-se como tarefas principais a atualização do 

Sistema de Correio Eletrónico, Sistema de Antivírus e Relay de Mail e Sistema de 

Informação Multidisciplinar (SIM). 

Relativamente ao SIM foram ainda implementadas, de acordo com o 

solicitado na Informação nº 57/2014/DPI/DIT de 28 de Novembro “Proposta de 
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adaptação do SIM, visando a sua adequação à recolha e monitorização de 

indicadores no âmbito das Normas de Orientação Clínica – Modelo de 

Intervenção em Reinserção”, as adaptações necessárias para que o DPI 

pudesse concretizar os seus objetivos operacionais do plano de atividades. 

• Ao nível da microinformática foi feita a análise de compatibilidade das diversas 

aplicações clientes com Sistemas Operativos mais atuais (Windows 8.1 e 

Windows 10) tendo-se verificado que existem aplicações externas, SIGO e 

GERFIP, e internas, Teleform, que não são compatíveis. 

As aplicações que não revertiam encargos para o SICAD (Enterprise Vault) 

e/ou cuja relevância era significativa (RightFax) foram atualizadas para 

trabalharem com os Sistemas Operativos mais atuais. 

• Ao nível de hardware foi feita uma atualização de todos os componentes do 

Blade Center, Storage, Consola e Chassi da IBM com a instalação de 

microcódigo mais recente com o intuito se conseguir fazer upgrade dos 

Sistemas Operativos. 

No entanto, verificou-se que, apesar dessa atualização os servidores (blades 

HS21) estão limitados aos Sistemas Operativos 2008 e anteriores, não 

suportando versões mais recentes, tendo impossibilitando assim a 

concretização da migração do domínio para 2012 R2. 

Contudo foi reformulado o Domain Controller (DC) que se encontra na Avenida 

da República, ficando a faltar a alteração do DC que se encontra no Centro 

de Dados. 

Apesar de não ter sido implementado foram analisadas diversas soluções 

existentes no mercado para a realização de um segundo nível de salvaguarda 

de informação, sendo que os valores associados às diversas soluções existentes 

revelaram-se bastantes elevados. 

Com o intuito de se criar um sistema mais tolerante a falhas no que respeita à 

salvaguarda da informação, torna-se pertinente que a solução a implementar 

também reflita essa intenção. 

O objetivo transitou para o ano de 2016, porque a EMSI levou a cabo outras 

atividades no ano de 2015, nomeadamente aumento da capacidade da 

Storage que permitem repensar na solução de backups mais correta a 

implementar. 
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Implementação de um serviço de extração e disponibilização de dados do Sistema de 

Informação Multidisciplinar  

O procedimento concursal para a implementação de um serviço de extração e 

disponibilização de informação do SIM para as entidades do Ministério da Saúde e 

externas ao mesmo na área das dependências, por parte dos Serviços Partilhados do 

Ministério da Saúde (SMPS) prolongou-se tendo sido apenas adjudicado quase no final 

do ano, pelo que a implementação do mesmo transitou para 2016. 

Continuaram a ser disponibilizados dados para: 

• A equipa de apoio ao SIM, dados mensais, que depois de trabalhados são 

enviados para cada um dos DICAD; 

• Os Relatórios Anuais sobre a Situação do País (drogas e toxicodependências e 

álcool); 

• Para o OEDT foram preenchidos dois relatórios do Treatment Demand Indicator 

(TDI), um na versão 2 e outro na versão 3. 

• O Questionário Anual das Nações Unidas. 

• Além da informação referida, a EMSI disponibilizou ainda dados das 

solicitações pontuais dos DICAD, entre outros. 

 

Manutenção evolutiva do parque informático 

Anualmente a EMSI procura melhorar os recursos do SICAD e CDT’s ao nível da 

microinformática. Assim e nesse âmbito, substituíram-se 7 máquinas cuja performance 

se manifestava insuficiente face às necessidades do Utilizador ou por avaria. 

Este indicador foi atingido e não superado, uma vez que, o equipamento adquirido ao 

abrigo das regras de centralização de compras dos SPMS só foi entregue em 

Dezembro. 

 

Implementação do Sistema de Gestão Processual para as Comissões para a Dissuasão 

da Toxicodependência (nª meses) 

Devido a falta de recursos da empresa ao qual foi adjudicado o desenvolvimento do 

sistema, a implementação do SGIP apenas foi possível de ser efetuada no dia 13 de 

Julho. 

 

Avaliação qualitativa global da Unidade Orgânica 

Verificam-se algumas áreas dentro da atividade dos Sistemas, Comunicações e 

Tecnologias de Informação que importam realçar como sendo deficitárias no SICAD: 

• Não existe um plano de Disaster Recovery do SIM; 
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• 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 

• Ainda 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 à Equipa. 
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Equipa Multidisciplinar de para os Sistemas de Informação 

 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador (O) 

V
a
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s 
P
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s 
(Q

A
) 

M
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5 
(O

) 

To
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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 

Ev
e
n
tu
a
is
 

d
e
p
e
n
d
ê
n
c
ia
s 
(Q

A
) 

OE 
8   

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) 

9 
(2014) 

48 17 25 12 135% 
Superou 

[1] 

Mensagens enviados da 
conta de sistemas aos 
utilizadores, a informar da 
indisponibilidade dos 
serviços 

- - 

I18.1.1. Criação de uma 
de uma solução de 
virtualização de servidores 
em alta disponibilidade 
(em meses) 

Realização - 11 1 9 - 0% Não atingiu - a) - 

I18.1.2. Implementação 
de uma nova solução de 
FaxServer (em meses) 

Realização - 11 1 9 12 100% Atingiu 
A Empresa adjudicada 
apenas forneceu o serviço 
em Dezembro 

- - 

I18.1.3. Instalação do 2º 
Nó do CallManager e do 
CUBE nas instalações dos 
SPMS no Norte (em 
meses) 

Realização - 11 1 9 0 0% Não atingiu - b) - 

I18.1.4. Implementação 
de uma solução de 
backups para tapes para 
aumentar o tempo de 
retenção da informação 
(em meses) 

Realização - 11 1 9 0 0% Não atingiu - c) - 

I18.1.5. Migração da 
Active Directory para 
2012 (em meses) 

Realização - 11 1 9 0 0% Não atingiu - d) - 
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Equipa Multidisciplinar de para os Sistemas de Informação (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador 

(O) V
a
lo
re
s 

P
ré
vi
o
s 
(Q

A
) 

M
e
ta
 2
01
5 

(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
i

a
s 
(Q

A
) 

OE 
8   

OOp18. 
Planear e gerir 
os recursos 
informáticos 
(continuação) 

I18.1.6. Reestruturação do 
FileServer com a 
aplicação do Enterprise 
Vault sobre o mesmo (em 
meses) 

Realização - 11 1 9 9 135% 
Superou 

[2] 
Servidor de ficheiros 

SCLFSERVER01 
- - 

I18.1.7. Instalação do 
windows 8.1 e Office 2010 
nos computadores do 
SICAD (Avenida da 
República) (% de 
computadores) 

Realização - 70% 5% 76% 70% 100% Atingiu Track-It - - 

I18.1.8. Implementação 
da proposta de 
adaptação do SIM e 
transição entre sistemas 
informáticos para a 
monitorização da área da 
reinserção (Nº de 
documentos) 

Realização - 1 0 2 1 100% Atingiu 

Data de publicação da 
solução do SIM no Service 
Center da solução com a 

alteração 

- - 

I18.1.9. Manutenção e 
adaptação do Sistema de 
Informação 
Multidisciplinar (Nº de 
entradas em produção 
com alterações) 

Realização - 1 0 2 3 135% 
Superou 

[3] 

Número de versões 
publicadas no Service 
Center no ambiente de 

produção 

- - 

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 - e) SPMS 

I18.2.1. Extração de dados 
do Sistema Informação 
Multidisciplinar (Equipa do 
SIM, Relatório Nacional, 
OEDT, ONU) 

Realização 
3 

(2014) 
2 1 4 3 100% Atingiu 

Mensagens de correio 
eletrónico enviadas com 

os dados solicitados 
- - 

I18.3. Manutenção 
evolutiva do parque 
informático (Nº 
Computadores 
substituídos) 

Realização 

8 
(2013) 
10 

(2014) 

7 2 10 7 100% Atingiu 
Auditoria efetuada pela 
aplicação Track-IT 

- - 
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Equipa Multidisciplinar de para os Sistemas de Informação (continuação) 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional 

(O) 
Indicadores PA 2015 

Tipo de 
Indicador (O) 

V
a
lo
re
s 
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e
ta
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5 
(O

) 

To
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A
) 

V
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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
) 

OE 
8   

OOp18. 
Planear e gerir 
os recursos 
informáticos 
(continuação) 

I18.4. Implementação do 
Sistema de Gestão 
Processual para as 
Comissões para a 
Dissuasão da 
Toxicodependência (nª 
meses) 

Realização 1 (2013) 4 1 2  7 71% Não atingiu 
Entrada em produção do 

SGIP em julho 
f) - 

I18.6. Análise de soluções 
Open Source para 
substituição dos 
softwares proprietários 
existentes no Serviço 
(Relatório) 

Realização 
2 

(2014) 
2 1 3 2 100% Atingiu 

Proposta nº 28 de 11/9/2015; 
Proposta nº 38 de 

18/11/2015; 
- - 

Notas: 

a) O equipamento que iria permitir a criação da solução de alta disponibilidade apenas foi entregue no final de Dezembro, como tal, não foi possível a criação da solução de alta disponibilidade 

b) Este indicador não foi realizado já que os SPMS não responderam. 

c) As várias análises efetuadas ao mercado não permitiu chegar-se a um consenso por parte da EMSI, uma vez que se pretende otimizar os recursos existentes face ao custo de implementação de novas 
soluções. 

d) O Hardware existente no Data Center (Blade) não permitiu o upgrade do Sistema Operativo para Windows 2012 R2, pelo que foi necessário a aquisição de outro tipo de Servidor, paralelamente pelo facto de 
não se ter conseguido criar um sistema de alta disponibilidade de Virtualização não se optou por criar um Domain Controller virtual. 

e) O procedimento concursal da responsabilidade dos SPMS demorou mais que o previsto tendo, a execução do projeto, só sido possível no início do ano 2016. 

f) Mensagem enviado a informar a entrada em produção do SGIP às CDT a 13-07-2015. 

 

[1] As atividades realizadas, que provocavam indisponibilidade dos diversos sistemas, foram feitas aos fins de semana e fora do horário normal de trabalho. 

[2] Foi implementado assim que os resultados dos testes foram concluídos com sucesso. 

[3] Foram implementadas novas melhorias/correções para além daquelas que estavam previstas.  
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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, uma das dez subcomissões criadas no âmbito da 

Comissão Técnica para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso 

Nocivo do Álcool. A Subcomissão Acompanhamento e Avaliação reuniu em duas 

ocasiões, 23 de junho e 8 de setembro, com o propósito de analisar 1) a reformulação 

do formato e composição das Subcomissões (Ação 128 do PA 2013-2016), com efeitos 

diretos na 2) avaliação preliminar da execução do Plano de Ação 2013-2016 nos anos 

2013 e 2014. 

No que se refere a avaliação preliminar da execução do Plano de Ação 2013-2016 nos 

anos 2013 e 2014, a Subcomissão Acompanhamento e Avaliação debateu o modelo 

do relatório, o cronograma de recolha da informação e elaboração do relatório e a 

monitorização da execução em sede de cada Subcomissão. 

As oito Subcomissões especializadas dos Domínios da Procura (Prevenção, Redução 

de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção, Intervenção em 

Contextos Escolar e Universitário, Laboral, Recreativo e Rodoviário e Dissuasão das 

Toxicodependências), da Oferta (Redução da Oferta de Substâncias Ilícitas e 

Regulação e Fiscalização da Oferta de Substâncias Lícitas), e das áreas transversais 

(Cooperação Internacional, Comunicação, Informação e Formação, Dados e 

Investigação) prepararam os relatórios de execução do Plano de Ação 2013-2016 

relativamente aos anos de 2013 e 2014, que incidem sobretudo numa avaliação de 

processo, acrescida de uma avaliação qualitativa. Coube à Assessoria do 

Coordenador Nacional reunir os contributos bem como recolher contribuições das 

áreas dos comportamentos aditivos e dependências ainda não abrangidas pela 

Estrutura de Coordenação. A elaboração de um relatório da execução preliminar do 

Plano de Ação 2013-2016 nos anos de 2013 e 2014 consta do Plano de Atividades do 

SICAD e constitui um ensaio para a avaliação interna do Plano de Ação 2013-2016 a 

realizar em 2016 (ação 133 do PA2013-2016). Foi possível elaborar uma versão 

preliminar desse relatório, uma vez que alguns conteúdos disponibilizados em 2015 
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estavam incompletos ou eram insuficientes. Mas esse resultado não é negligenciável, 

antes pelo contrário, é importante para perspetivar a elaboração da avaliação 

interna do PA 2013-206, a realizar em 2016. 

A reformulação do formato e composição das Subcomissões foi aprovada pela 

Comissão Técnica para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso 

Nocivo do Álcool (ação 126 do PA 2013-2016), mas a sua conclusão está dependente 

do alargamento da Estrutura de Coordenação para os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool aos Comportamentos Aditivos e às 

Dependências. 

A Comissão Técnica debateu esse assunto nas duas reuniões realizadas em 2015, em 7 

de julho e 1 de outubro. Na primeira dessas reuniões foi aprovado o alargamento da 

Estrutura de Coordenação aos Comportamentos Aditivos e discutida a alteração ao 

regulamento da Comissão Técnica, por força desse alargamento e da experiência 

processual adquirida. Na segunda reunião, a Comissão Técnica debruçou-se sobre a 

proposta para alterar o Decreto-Lei n.º 1/2003, de 6 de janeiro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 40/2010, de 28 de abril. Nessa reunião foi feita uma leitura comentada ao texto 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 40/2010, de 28 de abril, e o Coordenador Nacional foi 

mandato para apresentar uma proposta corrigida em reunião a realizar até ao final 

do ano. 

A demissão do XX Governo Constitucional com a consequente realização de eleições 

legislativas em 4 de outubro e tomada de posse do XXI Governo Constitucional em 26 

de novembro inviabilizaram que a proposta de alteração ao Decreto-Lei n.º /2003, de 

6 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 40/2010, de 28 de abril pudesse ser discutida 

e aprovada, uma vez que os membros da Comissão Técnica são representantes dos 

membros do Governo das áreas representadas no Conselho Interministerial, e os 

membros cessantes da Comissão Técnica não dispunham de mandato para votar a 

proposta. Por esse motivo não se realizou a terceira reunião da Comissão Técnica 

prevista para 2015. 

O Conselho Nacional para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso 

Nocivo do Álcool reúne no mínimo uma vez por ano. A reunião prevista para se realizar 

em novembro não teve lugar, tendo em conta que a proposta de alteração e 

alargamento da Estrutura de Coordenação, sobre a qual o Conselho Nacional deveria 

pronunciar-se não estava concluída. O Conselho Nacional constitui um importante elo 

da cooperação interinstitucional com a sociedade civil, integra um leque de parceiros 

muito variado no âmbito do desenvolvimento das políticas em matéria de redução 

dos comportamentos aditivos e das dependências. 
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Como 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. 

No âmbito das atividades desenvolvidas e não previstas são de assinalar o apoio dado 

na elaboração de um documento para o grupo de redação de um scoping paper on 

a new alcohol strategy, na qual participa o Subdiretor-Geral do SICAD, bem como a 

elaboração dos conteúdos escritos e visuais de uma brochura de apresentação do 

SICAD. 

A Assessoria do Coordenador Nacional desenvolveu outras atividades, 

designadamente as realizadas no âmbito da participação de Portugal no Grupo 

Pompidou, que serão incorporadas no relato das atividades desenvolvidas pela 

Divisão de Relações Internacionais. 

 

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.  

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 do maior envolvimento de 

todas as UO do SICAD na prossecução dos objetivos estabelecidos no âmbito do 

apoio ao Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool. 
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Assessoria 

OE3. Apoiar a coordenação nacional e assegurar as relações internacionais 

OE 
(O) 

Objetivo 
Operacional (O) 

Indicadores PA 2015 
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Indicador 
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(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 

I22.2.2. 
Acompanhamento 
do Plano de Ação 
2013-2016 através 
da Subcomissão 
Acompanhamento 
e Avaliação (n.º de 
reuniões) 

Realização 
2 

(2014) 
3 0 4 2 67% Não atingiu 

Listas de presenças e memorandos 
das reuniões 

a) 
Comissão Técnica 
e Subcomissões 

I22.2.3. Elaboração 
de relatório da 
execução preliminar 
do Plano de Ação 
2013-2016 nos anos 
de 2013 e 2014 (em 
meses) 
QUAR  

Realização - 12 0 11 12 100% Atingiu 
Relatório apresentado à Direção em 
30/12/2015, com os contributos 
recolhidos 

- 
Subcomissão 
Acompanhamento 
e Avaliação 

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 
16% 
(2014) 

5% 1% 7% 16% 135% 
Superou 

[1] 

Atualização do mapa elaborado 
em 2014 com a situação de todas 
as entidades responsáveis inscritas 
em PARCAD 2013-2016 

- 

Entidades 
competentes no 
âmbito das ações 
previstas em sede 
do PA 2013-2016 
representadas na 
Comissão Técnica, 
Subcomissões e 
Conselho Nacional   

I24.4.1. Realização 
do Conselho 
Nacional para os 
Problemas da 
Droga, das 
Toxicodependências 
e do Uso Nocivo do 
Álcool (em meses) 

Resultado 

6 
(2013) 
11 

(2014) 

10 1 8 - 0% Não atingiu - b) - 

Notas: 
[1] As entidades responsáveis inscritas em sede do Plano de Ação 2013-2016 participaram na sua elaboração e naturalmente propuseram ações que planeava, desenvolver no período de  execução do PA 2013-
2016.  A verificação foi efetuada de duas maneiras, declarativa e por pesquisa nos sítios das entidades responsáveis. 
a) 1ª Reunião realizada em 23 de junho; 2ª reunião realizada em 8 de setembro; dado que os trabalhos da Subcomissão decorrem também através de contactos por correio eletrónico, a realização de uma terceira 
reunião foi considerada desnecessária. 
b) Por motivo da posse do XXI Governo Constitucional, os representantes dos Ministros das áreas que integram  a Comissão Técnica do Conselho Interministerial não estavam nomeados, pelo que não foi possível 
reapreciar a proposta de alteração ao Decreto-Lei n.º 40/2010, de 28 de abril, que devia constituir a agenda da reunião anual do Conselho Nacional.  
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5. Afetação real e prevista dos Recursos Humanos e 

Financeiros 

5.1. Recursos Humanos 

 

A 31 de Dezembro de 2015, o SICAD e as Comissões de Dissuasão da 

Toxicodependência (CDT) contavam com 169 trabalhadores.  

No que se refere à distribuição por aqueles serviços, o SICAD tinha 84 profissionais e as 

CDT 85, neste número estão incluídos os seus membros (Presidentes e Vogais). 

Distribuição dos profissionais por 
Serviços 

Nº EFETIVOS 

SICAD 84 

CDT 85 

TOTAL 169 

 

No que concerne à distribuição de profissionais por carreira, evidencia-se no gráfico 

seguinte que o maior peso se verifica na carreira técnica superior (69) e na carreira de 

assistente técnico (43). 

N.º de trabalhadores por grupo profissional a 31-12-2015 

 

De entre as modalidades de relação jurídica de emprego público, verifica-se que a 

maior incidência (125) é de profissionais com relação jurídica de emprego pública por 

tempo indeterminado, seguido pelos profissionais em comissão de serviço, onde se 

inclui os membros (Presidentes e Vogais) das CDT e o pessoal dirigente do SICAD. 
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Para apoiar os projetos desenvolvidos nas CDT, foram celebrados 4 contratos emprego 

inserção, entre o SICAD e beneficiários do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP), ao abrigo da Portaria n.º 128/2009, de 30 Janeiro, alterada pelas Portarias n.º 

294/2010, de 31 de maio, n.º 164/2011, de 18 de abril, n.º 378-H/2013, de 31 de 

dezembro, n.º 20-B/2014, de 30 de janeiro e regulamentada pelo Despacho n.º 1573-

A/2014, de 30 de janeiro. 

N.º de trabalhadores por relação jurídica de emprego a 31-12-2015 

 

De realçar que durante o ano de 2015, saíram 13 trabalhadores por diversos motivos, 

mobilidade interna, destacamento, licença sem vencimento, aposentação e 

comissão de serviço, salientando que apenas houve 11 entradas que se prendem com 

procedimentos concursais e mobilidade interna, 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 2015, o SICAD, efetuou uma 

previsão no montante de 16.739.400,00€, o qual foi aprovado pela tutela. Após 

efetuada a Reserva de 1.059.153,00€ e de um reforço de 129.765,00€ no âmbito da 

transição de saldos das fontes de financiamento comunitárias, o valor disponível ficou 

em 15.810,012,00€. 

A execução deste orçamento foi de 15.464.206,00€, em função dos limites 

orçamentais aprovados e também da realização da receita dentro desses mesmos 

limites. 

A tabela abaixo apresenta os valores do orçamento total aprovado para o ano 2015, 

no montante de 15.810.012,00€, sendo o plafond de O.E. aprovado de 7.967.796,00€, 

correspondendo a 52%, e o de receitas próprias de 7.496.410,31€, equivalendo a 48% 

do total. 
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Relativamente ao orçamento aprovado de receitas próprias, no valor total de 

7.842.216,00€, o mesmo sofreu uma cativação e uma reserva de 2,5%, no montante de 

398.799,00€, nos termos da Lei nº82-B/2014, 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 8.807.661,00€. Considerando 

que o montante excedente de 2.470.161,00€ não era necessário em função da 

execução à data não houve necessidade de solicitar autorização de um 

Crédito Especial à Tutela e DGO. 

• Outras Receitas (Tribunais e outras coimas) – o valor orçamentado foi de 

1.174.201€ e disponível foi de 874.857,09€, este último montante corresponde ao 

valor cobrado nesta fonte de financiamento 874.857,09€. 

• Fundo Social Europeu o valor de orçamentado foi de 330.515€, tendo sido 

cobrado o valor de 284.053,22€. 

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 

7.496.410,31€, conforme consta da coluna 2, da tabela seguinte. 

 

Orçamento aprovado Vs Orçamento disponível para o ano 2015 

  OE Aprovado c/ Reserva  OE Disponível c/reserva % 

Subsídio de Exploração - OE 7.967.796,00 € 7.967.796,00 € 52% 

Subtotal  7.967.796,00 € 7.967.796,00 € 52% 

Receita Própria       

Sub. Jogos Sociais 6.337.500,00 € 6.337.500,00 € 41% 

Outras Receitas 1.174.201,00 € 874.857,09 € 5% 

Projetos Comunitários 330.515,00 € 284.053,22 € 2% 

SubTotal 7.842.216,00 € 7.496.410,31 € 48% 

TOTAL 15.810.012,00 € 15.464.206,31 € 100% 

 

 

Na tabela e gráfico abaixo, evidencia-se o valor do orçamento disponível com 

reserva, no montante de 15.464.204,31€ e a despesa realizada no montante de 

12.676.267,71€, correspondendo a 82% do total do orçamento. 
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Orçamento aprovado disponível Vs Despesa realizada a 31-12-2015 

  
 OE Disponível c/Reserva 

Despesa Realizada 

€ % 

Orçamento de Estado 7.967.796,00 € 6.919.489,82 € 87% 

Receitas Próprias 7.496.410,31 € 5.756.777,89 € 77% 

TOTAL 15.464.206,31 € 12.676.267,71 € 82% 

 

 

Orçamento aprovado Vs disponível em 31-12-2015 

  

Os encargos com funcionamento representam 58% da execução orçamental de 2015, 

sendo 42% com despesas com pessoal, 15% 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     5.335.603,85 €  42% 

Encargos C/Aquisição de Bens e Serviços     1.867.027,33 €  15% 

Outras Despesas correntes        123.721,60 €  1% 

Subtotal (1)     7.268.584,84 €  58% 

Projetos     5.349.914,93 €  42% 

Subtotal (2) 5.349.914,93 € 42% 

TOTAL (3)=(1)+(2)   12.676.267,71 €  100% 

 

 

% Execução por grandes rubricas da despesa   

 



Relatório de Atividades 2015 
 

210 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

6. Apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e 

qualidade dos serviços prestados 

 

Avaliação da atividade formativa 

A avaliação da atividade formativa é uma prática perfeitamente incorporada no 

processo de formação e cada vez mais valorizada, considerando a importância que 

tem nos diagnósticos de necessidades e no planeamento da formação.   

Por via do conhecimento dos resultados da avaliação dos cursos e dos planos de 

Formação é possível identificar pontos fortes e fracos e orientar a ação para os 

caminhos a percorrer e investir. Identificar a perceção do impacto da formação no 

desempenho dos profissionais, das equipas de trabalho e a evolução da própria 

instituição permite-nos fazer opções que melhor respondam às necessidades.  

A avaliação inicial ou diagnóstica é realizada no momento na inscrição, por via do 

preenchimento da ficha de pré-inscrição, instrumento de registo e de avaliação que 

caracteriza a posição profissional do formando e a sua motivação.  

No final da formação tem lugar uma avaliação sumativa, final, distribuída em três 

grandes grupos 1) Opinião Geral; 2)Equipa de Formadores e 3) Organização da 

formação. Surge também uma questão para a Classificação Global da formação 

com uma escala variável de Muito bom, Bom, Suficiente, Fraco e Muito fraco e no final 

contemplam-se itens de questões abertas, procurando apurar outras necessidades de 

formações, aspetos a melhorar assim como aspetos positivos da própria formação. 

O gráfico abaixo, reflete a “opinião geral” dos formandos, relativamente aos 

diferentes cursos do Plano de Formação, que foram ministrados em 2015. 
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A Opinião geral deste item avaliativo é composta por várias questões entre elas: as 

expetativas iniciais, objetivos da formação, pertinência dos temas, utilidade dos temas 

para o desempenho das funções, componente prática desenvolvida, conhecimentos 

adquiridos, adequação da carga horária, relação interpessoal entre os participantes, 

desenvolvimento de capacidade técnico e profissional, melhoria de desempenho 

profissional, qualidade da documentação e realização pessoal. Os resultados 

apurados em todos os cursos desenvolvidos são claramente positivos, atendendo a 

que os indicadores “correspondeu totalmente” e” correspondeu” têm uma larga 

percentagem em relação aos indicadores menos positivos.    

Quanto à “Equipa de Formadores” verifica-se igualmente uma forte satisfação por 

parte dos formandos. 

 

 

Os resultados quanto aos aspetos organizativos são os que se podem abaixo verificar. 
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Em suma, a avaliação geral da atividade formativa é muito positiva.  

Salienta-se ainda o enriquecimento relacional e o estabelecimento de contactos entre 

parceiros que trabalham no mesmo âmbito. A relação que se estabelece entre 

formandos é de salutar interesse pois transportada para o exterior confere uma maior 

dinâmica entre parceiros com responsabilidades e interesses convergentes.  

Um aspeto menos positivo apontado pelos formandos é a duração dos cursos 

ministrados, que deviam ter uma carga horária superior. Quanto às equipas de 
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formadores, a maioria dos formandos atribuiu um bom nível de competências de 

comunicação e conhecimentos.  

A apreciação global dos formandos é que os cursos foram bem organizados, com 

uma duração curta, conteúdos e abordagens pertinentes. As ações práticas foram 

muito bem acolhidas. Os pontos fortes apontados foram a estrutura dos cursos, o 

equilíbrio entre as componentes práticas e teóricas, a atualização das temáticas, 

adequação dos conteúdos programáticos. Para futuras ações de formação existem 

pontos a melhorar, tais como os materiais didáticos a distribuir atempadamente, maior 

atenção à socialização entre formandos no sentido de proporcionar uma contínua 

troca de conhecimentos e experiências.   

 

Satisfação sobre serviços prestados pelo SICAD - Parceiros públicos estratégicos 

Em 2015 o SICAD tomou a iniciativa de auscultar os stakeholders estratégicos no 

sentido de aferir o grau de satisfação sobre serviços prestados pelo SICAD Parceiros 

públicos estratégicos. 

Deste modo procedemos à elaboração de um questionário, com base na Orientação 

Técnica do Conselho Coordenador de Avaliação de Serviços (CCAS) de 12 de Janeiro 

de 2009, no âmbito da “Apreciação, por parte dos utilizadores, da quantidade e 

qualidade dos serviços prestados, com especial relevo quando se trate de unidades 

prestadoras de serviços a utilizadores externos” (p. 2) , adaptado a partir do modelo 

do questionário para serviços/clientes, disponível no sítio eletrónico da DGAEP 

(www.caf.dgaep.gov.pt). 

Assim, a aplicação obedeceu aos seguintes procedimentos: 

• Metodologia utilizada – Inquérito por questionário, anónimo e confidencial, 

disponibilizado através de uma plataforma online; 

• Período de realização – Aplicação de 03 a 13 de novembro; 

• Universo de inquirição – ARS, I.P., DGS e membros da Comissão Técnica do 

Conselho Interministerial para os problemas da droga, das toxicodependências 

e do uso nocivo do álcool: representantes dos Ministros de Estado e dos 

Negócios Estrangeiros, da Defesa Nacional, da Administração Interna, da 

Justiça, da Economia, da Agricultura e do Mar, do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia, da Educação e Ciência, da Solidariedade, Emprego e da 

Segurança Social. O questionário foi respondido por nove entidades, das 18 a 

quem foi solicitado. 

Foi questionado o grau de satisfação, na seguinte escala: 1 - muito insatisfeito, 2 - 

insatisfeito, 3 – pouco satisfeito, 4 – satisfeito e 5 – muito satisfeito, sobre 12 questões 
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agrupadas pelas seguintes áreas: imagem do SICAD; Envolvimento e participação; 

Acessibilidade; Produtos e serviços. 

De seguida apresenta-se a análise desenvolvida: 

1. IMAGEM GLOBAL DO SICAD 

QUESTÕES 2015 

N.A. 

(Não 
aplicável) 

1 

Muito 
Insatisfeito 

2 
Insatisfeito 

3 

Pouco 
Satisfeito 

4 
Satisfeito 

5 

Muito 
Satisfeito 

1.1. Desempenho global 
do SICAD n=9 0 0 1 3 4 1 

1.2. Profissionalismo e 
disponibilidade dos 
colaboradores n=9 0 0 1 1 5 2 

 

Relativamente ao “Desempenho global do SICAD”, dos nove serviços que 

responderam, três apresentaram sugestões de melhoria, que incidem maioritariamente 

na articulação com as DICAD. Foi também sugerida melhoria na comunicação 

externa e maior atenção às sugestões apresentadas com base no conhecimento do 

terreno. 

Foram apresentadas as seguintes sugestões de melhoria quanto ao “Profissionalismo e 

disponibilidade dos colaboradores”, por uma entidade: definição clara dos 

interlocutores por área de intervenção e melhorar o domínio dos processos. 

 

2. ENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÃO 

QUESTÕES 2015 

N.A. 

(Não 
aplicável

) 

1 

Muito 
Insatisfeito 

2 
Insatisfeito 

3 

Pouco 
Satisfeito 

4 
Satisfeito 

5 

Muito 
Satisfeito 

2.1. Mobilização e envolvimento dos 
parceiros para a melhoria dos 
serviços prestados n=9 0 0 1 3 4 1 

2.2. Existência de interlocutores 
responsáveis por áreas e serviços 
prestados n=9 0 0 2 3 2 2 

 

Quanto à “Mobilização e envolvimento dos parceiros para a melhoria dos serviços 

prestados” foram apresentadas as seguintes sugestões por duas entidades que se 

prendem com uma maior articulação prévia para a participação e maior 

envolvimento nas decisões. 

Relativamente à “Existência de interlocutores responsáveis por áreas e serviços 

prestados”, também foram apresentadas sugestões por duas entidades, que 
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consistem na definição clara dos interlocutores, na informação atempada das 

alterações e na diminuição da frequência das alterações de interlocutores. 

3. ACESSIBILIDADE 

QUESTÕES 2015 

N.A. 

(Não 
aplicável

) 

1 

Muito 
Insatisfeito 

2 
Insatisfeito 

3 

Pouco 
Satisfeito 

4 
Satisfeito 

5 

Muito 
Satisfeito 

3.1. Informação disponibilizada no 
site n=9 0 0 0 2 5 2 

3.2. Informação disponibilizada por 
outros meios (reuniões, e-mail, 
contacto telefónico) 

n=9 0 0 2 0 5 2 

 

No que respeita às questões no âmbito da Acessibilidade, não foram sugeridas 

melhorias quanto à “Informação disponibilizada no site”. Em relação à segunda 

questão, duas entidades sugeriram o envio de materiais em formato papel e a 

disponibilização de informação atempadamente. 

 
 

4. PRODUTOS E SERVIÇOS 

QUESTÕES 2015 

N.A. 

(Não 
aplicável

) 

1 

Muito 
Insatisfeito 

2 Insatisfeito 

3 

Pouco 
Satisfeito 

4 Satisfeito 

5 

Muito 
Satisfeito 

4.1. Intervenções promovidas junto da 
população (ex. projetos financiados no 
âmbito do PORI, Dia da Defesa 
Nacional, programa Eu e os Outros, 
etc…) 

n=9 0 0 1 5 1 2 

4.2. Desenvolvimento da Rede de 
Referenciação 

n=9 2 1 3 2 1 0 

4.3. Estudos realizados e linhas de 
investigação desenvolvidas 

n=9 0 0 1 4 3 1 

4.4. Utilidade das linhas de orientação 
técnica e normativa elaboradas 

n=9 0 0 1 4 4 0 

4.5. Oferta formativa disponibilizada n=9 1 0 3 2 2 1 

4.6. Tempo de resposta às solicitações n=9 1 0 2 3 1 2 

 

Em relação às “Intervenções promovidas junto da população”, duas entidades 

apresentaram as seguintes sugestões: melhorar a articulação com a DICAD, 

nomeadamente no fornecimento de informação atempada, no planeamento e nas 

decisões; maior envolvimento nas parcerias estabelecidas e maior autonomia para os 

parceiros na implementação. 

Quanto ao “Desenvolvimento da Rede de Referenciação”, duas entidades sugeriram: 

cumprir os documentos de referência; aplicação informática em sintonia com as 

aplicações dos outros serviços para referenciar; contratualização de objetivos comuns 
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entre os cuidados primários, hospitais e DICAD; ações de formação para todos 

envolvidos no processo, incluindo o SICAD e DICAD. 

No que respeita aos “Estudos realizados e linhas de investigação desenvolvidas”, uma 

entidade sugeriu maior preocupação na divulgação de dados regionais. 

Relativamente à “Utilidade das linhas de orientação técnica e normativa elaboradas”, 

uma entidade sugeriu melhorar a integração das especificidades loco regionais. 

Sobre a “Oferta formativa disponibilizada”, uma entidade referiu que a maioria das 

formações não está acessível às DICAD e outra entidade sugeriu melhorar a 

adequação da oferta às necessidades regionais. 

Por último, no que concerne ao “Tempo de resposta às solicitações”, duas entidades 

sugeriram diminuir o tempo de resposta e definir tempo limite da resposta. 

Importa referir que muitas das questões apresentadas para melhoria serão tidas em 

conta na abordagem futuro, designadamente no cabal esclarecimento e clarificação 

das iniciativas do SICAD neste mesmo sentido, sem eco das entidades em questão. Em 

suma, considera-se fundamental melhorar a comunicação, quer agilizando circuitos 

conforme proposta já formalmente apresentada quer definindo claramente os 

interlocutores, tornado aos circuitos de comunicação eficientes e eficazes. 
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7. Desenvolvimento de medidas para um reforço positivo do 

desempenho 

Para 2015 projetam-se medidas de melhoria, transversais a todo a DG: 

1. Avaliação do Plano Estratégico do SICAD; 

2. Diagnóstico Estratégico e elaboração do Plano Estratégico 2017-2020; 

3. Avaliação do Plano de Ação 2013-2016; 

4. Desenvolvimento e acompanhamento de estudos tendo em vista a produção de 

conhecimento; 

5. Produção acompanhamento e avaliação de orientações técnicas, dando também 

continuidade à implementação da Rede de Referenciação/Articulação no âmbito 

dos Comportamentos Aditivos e das Dependências; 

6. Reforço das parcerias com a sociedade Civil por via da congregação de esforços em 

matérias convergentes; 

7. Capacitação dos protagonistas da área; 

8. Planeamento, monitorização e avaliação anual; 

9. Monitorização e avaliação do Plano Integrado de Comunicação interno, garantindo a 

articulação interna e externa e a coerência na atuação; 

10. Acompanhamento e reforço das medidas previstas no Plano Anticorrupção e 

Infrações Conexas; 

11. Atualização dos diagnósticos de necessidades de formação;  

 

8. Audição de dirigentes intermédios e demais trabalhadores 

na autoavaliação do serviço 

 

Considerou-se que 2015 seria o momento para aplicar novamente o questionário 

relativo à Satisfação global dos colaboradores com o SICAD, semelhante ao aplicado 

em 2013, com vista à melhoria do funcionamento do próprio serviço. 

Os resultados constituem uma melhoria dos mecanismos de autoavaliação do serviço, 

no âmbito do SIADAP 1, enquanto elementos adicionais ao QUAR. À semelhança de 

2013, 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 2015 foram aplicadas as questões relativas à “Satisfação global dos colaboradores 

com o SICAD”, da seguinte forma: 
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• Metodologia utilizada – Inquérito por questionário, anónimo e confidencial, 

disponibilizado através de uma plataforma online; 

• Período de realização – Aplicação de 08 a 23 de outubro de 2015; 

• Universo de inquirição – profissionais do SICAD, incluindo os colaboradores das 

CDT e todos os dirigentes. O questionário foi respondido por 101 profissionais, 

correspondendo a 59% do total, e com a seguinte distribuição por grupo: 

 

  
N.º de 

profissionais  

Número de 
respostas 

ao questionário 
% de respostas 

CDT 84 59 70% 

Av. da República 86 42 49% 

TOTAL 170 101 59% 

 

Foi questionado o grau de satisfação dos colaboradores, de acordo com a seguinte 

escala: 1 - muito insatisfeito, 2 – insatisfeito, 3 – pouco satisfeito, 4 – satisfeito e 5 – muito 

satisfeito, quanto a: 

• Imagem do SICAD; 

• Desempenho global do SICAD; 

• Papel do SICAD na sociedade; 

• Relacionamento do SICAD com os cidadãos e a sociedade; 

• Envolvimento dos colaboradores no SICAD e na respetiva missão; 

• Envolvimento dos colaboradores nos processos de tomada de decisão; 

• Envolvimento dos colaboradores em atividades de melhoria; 

• Mecanismos de consulta e diálogo entre colaboradores e gestores, 

relacionados com os instrumentos de gestão e monitorização, nomeadamente: 

Plano e Relatórios de Atividades, monitorização do Plano Estratégico 2013-2016 

e do Plano de Ação 2013-2016. 

Foi ainda solicitada a apresentação de sugestões de melhoria para cada aspeto em 

avaliação, cujo conteúdo foi analisado. 

Das oito questões, sete foram iguais às do questionário de 2013. A diferença de 

conteúdo e formulação das perguntas entre 2013 e 2015 consistiu no enfoque mais 

personalizado das perguntas ao acrescentar “Qual o seu grau de satisfação com…”, 

procurando situar os profissionais na sua perspetiva individual. No questionário de 2015 

as perguntas eram de resposta obrigatória, sendo opcional a apresentação de 

sugestões, pelo que não há diferenças no número de profissionais que responderam, 

como aconteceu em 2013. No cômputo geral, comparativamente a 2013, verifica-se 

uma tendência positiva no aumento da satisfação dos profissionais relativamente a 
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todas as questões colocadas, confirmada pelo aumento muito significativo de 

colaboradores “Muito Satisfeitos” e uma descida generalizada de colaboradores 

“Muito insatisfeitos”. A exceção é a primeira questão sobre a “Imagem do SICAD”, 

embora seja uma subida muito ligeira na categoria “Muito Insatisfeito”. Quanto ao 

“Papel do SICAD na sociedade” e “Relacionamento do SICAD com os cidadãos e a 

sociedade”, em 2015 nenhum colaborador se considera “Muito Insatisfeito”. No 

quadro seguinte apresenta-se a comparação dos resultados de 2013 e 2015. 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DE 2013 E 2015 

Grau de satisfação 
quanto:  

2013 2015 
Muito Satisfeito Satisfeito 

Pouco 
Satisfeito 

Insatisfeito 
Muito 

Insatisfeito 
  Totais 

2013 2015   2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015   2013 2015 

1. Imagem do SICAD n=98 n=101 12,24% 22,77% 

 

65,31% 52,48% 17,35% 19,80% 4,08% 2,97% 1,02% 1,98% 

 

100% 100% 

2. Desempenho 
global do SICAD 

n=96 n=101 9,38% 15,84% 

 

63,54% 59,41% 19,79% 20,79% 5,21% 2,97% 2,08% 0,99% 

 

100% 100% 

3. Papel do SICAD 
na sociedade 

n=96 n=101 13,54% 20,79% 
 

54,17% 52,48% 23,96% 23,76% 5,21% 2,97% 3,13% 0,00% 

 

100% 100% 

4. Relacionamento 
do SICAD com os 
cidadãos e a 
sociedade 

n=95 n=101 9,47% 19,80% 
 

56,84% 46,53% 17,89% 29,70% 2,11% 3,96% 13,68% 0,00% 
 

100% 100% 

5. Nível de 
envolvimento dos 
colaboradores no 
SICAD e na 
respetiva missão 

n=95 n=101 7,37% 18,81% 
 

51,58% 54,46% 20,00% 21,78% 5,26% 0,99% 15,79% 3,96% 
 

100% 100% 

6. Envolvimento dos 
colaboradores nos 
processos de 
tomada de decisão 

n=95 n=101 2,11% 14,85% 
 

49,47% 28,71% 26,32% 42,57% 4,21% 10,89% 17,89% 2,97% 

 

100% 100% 

7. Envolvimento dos 
colaboradores em 
atividades de 
melhoria 

n=95 n=101 5,26% 13,86% 
 

46,32% 37,62% 27,37% 35,64% 4,21% 9,90% 16,84% 2,97% 

 

100% 100% 

 

A oitava questão diz respeito ao grau de satisfação quanto a mecanismos de consulta 

e diálogos entre colaboradores e gestores relacionados com instrumentos orientadores 

da ação: em 2013 com a conceção do Plano Estratégico e PNRCAD e em 2015 com 

os instrumentos de gestão (Planos e Relatórios de Atividades) e monitorização do PE e 

Plano de Ação 2013-2016. Trata-se de dois momentos diferentes, 2013 relacionado 

com o planeamento e elaboração, e 2015 relacionado com a implementação e 

monitorização. Genericamente verifica-se que há menos profissionais insatisfeitos ou 

muito insatisfeitos em 2015, na fase de operacionalização e monitorização, ao 

compararmos com 2013 que constitui um primeiro momento de conceção e 

planeamento. A maioria dos profissionais apresenta níveis de satisfação positivos, 

havendo um conjunto de colaboradores, pouco satisfeitos superior em 2015. 
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8. Grau de 
satisfação quanto 
a mecanismos de 
consulta e diálogo 
entre 
colaboradores e 
gestores, 
relacionados com:  

2013 2015 

Muito 
Satisfeito 

Satisfeito 
Pouco 
Satisfeito 

Insatisfeito 
Muito 

Insatisfeito 
Totais 

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015 

... a conceção de 
documentos 
orientadores 
macro, 
nomeadamente 
Plano Estratégico 
2013-2015 e 
PNRCAD 2013-2020 

n=91   6,59%   48,35%   20,88%   15,38%   8,79%   100%   

... os instrumentos 
de gestão e 
monitorização, 
nomeadamente: 
Plano e Relatórios 
de Atividades, 
monitorização do 
Plano Estratégico 
2013-2016 e do 
Plano de Ação 
2013-2016 

  n=101   9,90%   38,61%   36,63%   11,88%   2,97%   100% 

 

No cômputo geral verificou-se: uma adesão positiva dos colaboradores ao processo, 

uma vez que 59% dos inquiridos respondeu ao questionário; uma tendência de 

resposta semelhante entre os dois grupos de colaboradores: SICAD e CDT; Mais de 50% 

dos inquiridos manifesta níveis de satisfação positivos em relação às questões 

apresentadas, à exceção: da questão 6. Grau de satisfação quanto ao seu 

envolvimento nos processos de tomada de decisão (44%) e da questão 7. Grau de 

satisfação quanto ao seu envolvimento em atividades de melhoria (50%). 

Das sugestões apresentadas destacam-se as seguintes dimensões, pelo facto de 

serem comuns a várias questões em análise:  

• Maior comunicação e articulação internas, através da promoção da 

participação dos profissionais e articulação entre os serviços;  

• Enfoque na intervenção, quer no âmbito da monitorização e supervisão dos 

serviços de resposta direta aos cidadãos, como através do desenvolvimento 

de abordagens dirigidas a grupos específicos;  

• Maior articulação com parceiros estratégicos externos; maior visibilidade e 

divulgação do trabalho desenvolvido, através de melhorias no âmbito da 

comunicação externa. 

De seguida apresenta-se um gráfico síntese com os dados quantitativos relativos ao 

grau de satisfação e, posteriormente, a análise individual de cada questão. 
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RESULTADOS DE 2015 (n=101)  

 

 

P1. Grau de satisfação quanto à imagem do SICAD 

 

Verifica-se que a maioria dos profissionais (52%) estava satisfeita com a imagem do 

SICAD e 23% muito satisfeitos. Dos 101 profissionais, 20% estavam pouco satisfeitos. 

Apenas 5% estavam insatisfeitos.   
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Ao compararmos as respostas 

dos profissionais da Av. da 

República com as dos 

profissionais das CDT, verifica-se 

que a tendência de resposta é 

semelhante, revelando níveis 

de satisfação elevados com a 

imagem do SICAD, um grupo 

de dimensão semelhante que 

se manifestaram pouco satisfeitos e algumas respostas pontuais de profissionais 

insatisfeitos. 

Dos profissionais que responderam a esta questão, 25 apresentaram sugestões de 

melhoria. Na tabela seguinte apresenta-se uma sistematização dos principais 

contributos dos colaboradores, assinalando-se quando foram apresentados pelas CDT, 

pelos profissionais da Av. da República ou por ambos.  

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Maior visibilidade e divulgação (divulgar trabalho produzido dos projetos em curso; maior 

utilização de novas tecnologias; meios de comunicação social; publicações; produção em 

inglês; desenvolver meios que permitam aos cidadãos manifestarem as suas opiniões) 

� � 

Maior articulação com parceiros externos (ARS, IPSS e ONG) � � 

Formação (descentralização das ações de formação; mais formação; pagamento de 

dormida quando a formação é em Lisboa)  
- � 

Reuniões (maior regularidade; envolvimento da direção mais frequente) - � 

Melhorias no funcionamento interno (maior articulação entre serviços; melhor organização 

interna; reforço das equipas técnicas) 
� - 

Monitorização e supervisão da intervenção no terreno - � 

 

  

17%

60%

17%

7%
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P2. Grau de satisfação quanto ao desempenho global do SICAD 

Dos profissionais que responderam a 

esta questão, cerca de 75% 

manifestaram níveis de satisfação 

positivos quanto ao desempenho do 

SICAD: 59% estavam satisfeitos e 16% 

muito satisfeitos. Verifica-se que 

cerca de 21% estavam pouco 

satisfeitos. Apenas 4% se 

manifestaram insatisfeitos com o 

desempenho do serviço (dos quais 1% muito insatisfeitos). 

 

Ao compararmos as respostas dos 

profissionais da Av. da República com as 

dos profissionais das CDT, verifica-se 

novamente que a tendência de resposta é 

semelhante, revelando níveis de satisfação 

elevados quanto ao desempenho global 

do SICAD, um grupo de dimensão 

semelhante que se manifestaram pouco 

satisfeitos e algumas respostas pontuais de 

profissionais insatisfeitos. 

Analisaram-se as sugestões apresentadas por 18 profissionais. Apresentam-se os 

conteúdos sistematizados na tabela seguinte: 

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Melhoria da comunicação interna (aprofundar e melhorar a comunicação; clarificação de 

circuitos e procedimentos; mais reuniões; aprofundar a colaboração entre os serviços) 
� � 

Maior articulação com parceiros externos (ARS, parceiros nacionais; articulação funcional 

com a rede de referenciação; incentivar parcerias) 
� � 

Profissionais e equipas (promover o maior envolvimento dos profissionais; mais elementos para 

as equipas técnicas; melhorar a organização das equipas) 
� � 

Intervenção (maior atenção à intervenção nacional; maior enfoque na prevenção; 

desenvolvimento de abordagens dirigidas a grupos específicos; supervisão da intervenção 

de terreno) 

� � 

Formação (mais ações de formação)  � � 

16%

59%

21%

3%
1%
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Satisfeito
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SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Maior divulgação externa (das atividades; dos projetos; de informação) - � 

Outras (melhoria do espaço físico; criação de incentivos remuneratórios; promoção de um 

melhor ambiente de trabalho) 
� - 

 

P3. Grau de satisfação quanto ao papel do SICAD na sociedade 

A maioria dos profissionais que responderam a 

esta questão encontra-se satisfeita com o papel 

do SICAD na sociedade (73%). Destes, 52% 

manifestaram-se satisfeitos e 21% muito 

satisfeitos. Do conjunto 24% estavam pouco 

satisfeitos. Apenas 3% estavam insatisfeitos e 

nenhum profissional se encontrava muito 

insatisfeito. 

 

Ao observarmos as respostas dos 

profissionais distribuídas pelos dois 

grupos, a tendência de respostas 

quanto ao papel do SICAD na 

sociedade é semelhante, bastante 

positiva, destacando-se o facto de 

nenhum se manifestar muito 

insatisfeito. 

As sugestões apresentadas por 14 profissionais foram analisadas e sistematizadas na 

tabela seguinte. 

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Maior articulação e proximidade com parceiros externos (outras estruturas do MS; ARS, 

DICAD, CRI; autarquias; ensino superior; forças de segurança) 
� � 

Intervenção (projetos nacionais; auditorias a projetos financiados; linhas orientadoras no 

âmbito das repostas à comunidade, aprofundar o trabalho técnico-científico; intervenções 

em escolas superiores de saúde sobre o uso/abuso de substâncias psicoativas) 

� � 

Maior visibilidade do trabalho desenvolvido (dos resultados obtidos; através dos media) � � 
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24%
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P4. Grau de satisfação quanto ao relacionamento do SICAD com os cidadãos e a 

sociedade 

Dos 101 profissionais, a maioria (66%) manifestou 

níveis de satisfação positivos quanto ao 

relacionamento do SICAD com os cidadãos e a 

sociedade, dos quais 46% estavam satisfeitos e 

20% estavam muito satisfeitos. Verifica-se que 

30% estavam pouco satisfeitos. Apenas 4% se 

manifestaram insatisfeitos, e destaca-se o facto 

de nenhum se encontrar muito insatisfeito. 

 

Também nesta questão se 

confirma a tendência de resposta 

semelhante entre os profissionais 

dos dois grupos. 

 

 

 

Na tabela abaixo apresentada encontram-se as sugestões apresentadas por 15 

profissionais: 

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Maior visibilidade e divulgação (mais materiais de informação para o público em geral; 

divulgação de informação e de resultados nos media; linguagem mais próxima dos 

cidadãos; maior visibilidade do papel do SICAD na definição de políticas em matéria de 

CAD) 

� � 

Intervenção (potenciar a Linha Vida; potenciar o Centro de Documentação; participação 

em eventos de dimensão local; maior proximidade ao terreno; diversificar os canais de 

comunicação com os cidadãos por ciclo de vida; aprofundar o trabalho técnico-científico; 

mais intervenção) 

� � 

Promover a participação dos cidadãos (maior implicação da sociedade civil; criar 

mecanismos de consulta de propostas da comunidade) 
� - 

Outras (maior articulação entre serviços; mais avaliação dos produtos desenvolvidos; mais 

técnicos;) 
� � 
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P5. Grau de satisfação quanto ao nível de envolvimento dos colaboradores no SICAD e 

na respetiva missão 

Relativamente a esta questão, 73% dos 

profissionais revelaram níveis de satisfação 

positivos quanto ao nível de envolvimento 

no serviço e na sua missão: 54% estavam 

satisfeitos e 19% muito satisfeitos. Verifica-

se que 22% estavam pouco satisfeitos. 

Apenas 5% manifestaram insatisfação em 

relação a este tema: 4% muito insatisfeitos 

e 1% insatisfeitos. 

 

À semelhança das questões 

anteriores, a tendência das respostas 

é muito aproximada entre os dois 

grupos. 

 

 

 

Na tabela abaixo apresentada encontram-se as sugestões apresentadas por 12 

profissionais: 

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Melhorar a articulação interna (aprofundar a colaboração entre serviços; melhorar a 

organização dos serviços; promoção de espaços de reflexão e de partilha; reuniões mais 

regulares; maior participação e envolvimento dos técnicos) 

� � 

Monitorização e supervisão dos procedimentos e da intervenção no terreno - � 

Realização de estudos de folow up - � 

Outras (maior enfoque nas tarefas técnicas e científicas; mais formação contínua) � - 
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P6. Grau de satisfação quanto ao envolvimento dos colaboradores nos processos de 

tomada de decisão 

Relativamente a esta questão 44% encontram-se 

satisfeitos com o envolvimento dos colaboradores 

nos processos de tomada de decisão, dos quais 15% 

se manifestaram muito satisfeitos. Verifica-se que 

cerca de 56% manifestaram níveis de satisfação 

inferiores com a seguinte distribuição: 42% pouco 

satisfeitos, 11% insatisfeitos e 3% muito insatisfeitos.  

 

Verificam-se semelhanças na 

tendência das respostas dos dois 

grupos. Destaca-se a 

percentagem de respostas de 

colaboradores que se 

manifestaram pouco satisfeitos 

com esta questão. 

 

 

Na tabela seguinte encontram-se as sugestões apresentadas por 18 profissionais: 

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Melhoria da comunicação interna (maior circulação de informação; maior participação dos 

profissionais; comunicação mais fluída; reuniões mais regulares; difusão de decisões das 

reuniões de dirigentes; promoção de espaços de partilha e discussão; recolha atempada de 

sugestões) 

� � 

Maior celeridade na validação de processos decorrentes de dificuldades surgidas no âmbito 

da intervenção das CDT 
- � 

Outras (melhor organização de equipas; melhor planificação de atividades; alterações 

legislativas) 
� � 
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P7. Grau de satisfação quanto ao envolvimento dos colaboradores em atividades de 

melhoria 

Cerca de metade dos profissionais que 

responderam a esta questão (51%) revelaram-se 

satisfeitos quanto ao envolvimento dos 

colaboradores em atividades de melhoria, dos quais 

14% estavam muito satisfeitos. Quanto aos cerca de 

49% profissionais que manifestaram graus de 

insatisfação quanto a esta questão, 36% 

manifestaram-se pouco satisfeitos, 10% insatisfeitos e 

apenas 4% muito insatisfeitos. 

 

Nesta questão, volta a confirmar-se a 

tendência de respostas muito 

semelhantes entre os dois grupos. 

 

 

 

 

 

 

Na tabela seguinte encontram-se as sugestões apresentadas por 9 profissionais: 

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Melhoria da comunicação interna (promoção de espaços de partilha e discussão; maior 

participação dos profissionais; reuniões mais regulares;) 
� � 

Outras (reforço das equipas técnicas; superação de objetivos) � � 
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P8. Grau de satisfação quanto aos mecanismos de consulta e diálogo entre 

colaboradores e gestores, relacionados com os instrumentos de gestão e 

monitorização, nomeadamente: Planos e Relatórios de Atividades, monitorização do 

Plano Estratégico 2013-2016 e do Plano de Ação 2013-2016 

 

Cerca de 48% dos profissionais manifestaram-se 

satisfeitos, dos quais 10% muito satisfeitos. Quanto 

aos 52% que demonstraram alguma insatisfação 

sobre os mecanismos de consulta e diálogo a este 

nível, 37% estavam pouco satisfeitos, 12% muito 

insatisfeitos e apenas 3% insatisfeitos. 

 

Nesta questão observa-se alguma 

diferença entre a opinião dos 

colaboradores da Av. da 

República e das CDT. Verifica-se 

que existem mais colaboradores 

das CDT a manifestarem-se mais 

insatisfeitos com os mecanismos 

existentes. 

Na tabela seguinte apresentam-se as sugestões apresentadas por 12 profissionais: 

SUGESTÕES 
AV. 

REP. 
CDT 

Aumento da participação dos profissionais (promoção da discussão e aprofundamento da 

análise entre colaboradores e responsáveis; promoção de espaços de partilha e reflexão; 

reuniões mais regulares;) 

� � 

Melhoria dos processos de avaliação (alargamento dos prazos de resposta; melhorar a 

avaliação das atividades desenvolvidas) 
� � 

Outras (acompanhamento das atividades pelos chefes ao longo do ano; alinhamento entre 

o Plano de Atividades e os objetivos contratualizados com os colaboradores (SIADAP); 

divulgação da informação alarada a todos os colaboradores) 

� � 

 

 

 

  

10%

38%

37%

12%

3%

Mecanismos de consulta e diálogo entre gestores e 
colaboradores, relacionados com os instrumentos 
de gestão e monitorização, nomeadamente: Plano 
e Relatórios de Atividades, monitorização do Plano 
Estratégico 2013-2016 e do Plano de Ação 2013-

2016  (N=101)
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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 2015, 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 

Considerando que a avaliação de desempenho 
é bienal, eme 2015 não foi efetuada a 
avaliação. 

2.3 

Em 2015, 68% 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 
Em 2015 foi efetuado um Manual de Normas e 
Procedimentos Internos (MNPI) para o SICAD e 
CDT. 
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, compras e financeira, os fluxos 
dos processos, as etapas e os circuitos.  
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. 

3.2 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 
processos, centros de 
responsabilidade por cada etapa e 
dos padrões de qualidade mínimos? 

 X  

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   
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Questões 
Aplicado Fundamentação 
S N NA 

 

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. 
Sistema de Gestão de Informação Processual - 
SGIP 

 
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 2015. 

 
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 2015, os trabalhadores com contrato em Funções Públicas por tempo 

indeterminado, apurados em sede de Balanço Social representam 74% 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 2015, foram tidos em conta, para a contagem dos efetivos os 

existentes a 31 de dezembro de 2015. Assim, em termos de Balanço Social, 

contabilizavam-se169 efetivos em exercício de funções, distribuídos pelo SICAD e CDT, 

conforme consta do gráfico seguinte. 

 

Distribuição dos efetivos pelos serviços (N=169) 

 

O SICAD regista 49,70% de 

trabalhadores e as CDT, distribuídas 

pelos 18 distritos, que atuam na área 

da Dissuasão, representam 50,30% 

dos efetivos totais. 
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Distribuição dos efetivos por género (N=169) 

 

 

Em termos de distribuição por 

género é significativamente 

predominante o género feminino, 

conforme representado no gráfico. 

Relativamente à distribuição dos efetivos 

por relação jurídica de emprego, 74% dos 

trabalhadores enquadram-se na 

modalidade de vinculação de contrato 

de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado. Importa referir que 

este universo inclui apenas três 

trabalhadores 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 7% 

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. 

Distribuição dos efetivos por relação jurídica 

de emprego (N=169) 
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Em termos de grupo de pessoal, são os 

técnicos superiores o grupo com maior 

representatividade, com mais de 58,6% 

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. 

Para assegurar as equipas, quer no SICAD quer nas CDT existem os trabalhadores 

técnico-administrativos (assistentes técnicos de carreira) que representam cerca de 

25,4 % dos efetivos. 

No que diz respeito à estrutura etária, os efetivos do SICAD situam-se no intervalo entre 

os 25 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 40 e os 

49 anos de idade.  

No escalão com maior incidência 

estão inseridos 87 trabalhadores 

pertencentes a todos os grupos 

profissionais, representando cerca de 

51,5% dos efetivos do SICAD. Este 

escalão é também onde se situa o 

maior número de mulheres (69), 

sendo que o maior número dos 

homens se situa nos escalões 40-44 

anos (9) e 44-45 (9), em igual número.  

Distribuição dos efetivos por grupo de pessoal 

(N=169) 

 

 

Distribuição dos efetivos por estrutura etária e 

género (N=169) 
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É de realçar que os trabalhadores mais jovens estão nos escalões dos 25-29 (1) e 30-34 

(3),pertencem na sua maioria, à carreira Técnica Superior, sendo que a taxa de 

emprego jovem (até 34 anos) foi de 2,4%. 

A média de antiguidade dos efetivos que prestam serviço (soma das 

antiguidades/número de efetivos) é de cerca de 14 anos. 

Ao analisarmos o gráfico ao lado 

podemos verificar a antiguidade 

de 55,6% dos trabalhadores (94) 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 70,41% dos efetivos 

têm uma antiguidade inferior a 14 

anos. 

Analisando a estrutura 

habilitacional, constata-se que 

cerca de 72% dos efetivos 

possuem habilitação superior, 

correspondendo a 122 

indivíduos, sendo a licenciatura 

o grau académico com mais 

representatividade (108 

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 3% dos profissionais. 

Distribuição dos efetivos por antiguidade e género 

(N=169) 

Distribuição dos efetivos por nível de escolaridade 

(N=169) 
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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 da admissão de profissionais por procedimento concursal ou do seu 

regresso em outras modalidades. 

 

 

Daqui resultou um decréscimo de dois 

trabalhadores, em termos globais.  

A seguir apresentam-se, em termos 

percentuais, alguns indicadores: 

 

 

 

O horário de trabalho mais 

praticado é o flexível (43%), que 

corresponde a 71 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 33 são 

mulheres e 4 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 das entradas e saídas por serviço  

 

 

Distribuição dos efetivos por modalidade de 

horário (N=169) 

 

Taxa de admissão 6,51% 

Taxa de saídas 7,69% 

Taxa de cobertura 84,62% 

Taxa de rotação (turnover) 88,60% 
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Distribuição dos dias de ausências ao trabalho por motivo N=1764 

 

Em 2015 registaram-se 1764 dias de ausências, a que corresponde uma taxa de 

absentismo na ordem dos 4,6%, distribuídos pelos vários tipos de ausências, implicando 

uma diminuição de cerca de 1,39% face a 2014, 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 74%. 
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IV – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 

 

Iniciativas de publicidade institucional 

Pelo disposto na Lei n.º 95/2015 de 17 de agosto, que estabelece as regras e os 

deveres de transparência a que ficam sujeitas a realização de campanhas de 

publicidade institucional do Estado, reporta-se que o valor afeto à colocação de 

publicidade pelo SICAD, durante o ano de 2015 foi de 1.853,00€, conforme se pode 

observar no quando infra: 

Divulgador Designação 
1ª 

Trimestre 
2ª 

Trimestre 
3ª 

Trimestre 
4ª 

Trimestre 
TOTAL 

Imprensa 
Nacional 

Álcool e Grávidas    1.235,00€ 1.235,00€ 

Plano Operacional 
de Respostas 
Integradas 

218,00€    218,00€ 

Programa de 
Respostas Integradas 

   158,00€ 158,00€ 

Diário da 
República 

Concurso Publico    241,93€ 242,00€ 

TOTAIS  218,00€   1.635,00€ 1.853,00€ 
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V – AVALIAÇÃO PROSPETIVA 

 

Da análise e avaliação do desempenho das atividades realizadas em 2015, considera-

se que foi possível atingir um nível de realização francamente positivo, quanto às 

metas planeadas no âmbito da ação desenvolvida pelas Unidades Orgânicas.  

Como se pode observar 84% das metas foram atingidas ou superadas e 16% não 

foram atingidas. 

 

Assim, tendo em consideração: 

O Plano Estratégico 2013-2016, que enquadra desde 2013 a ação do SICAD num ciclo 

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; 

A capacidade de realização do SICAD quando enquadrado por uma lógica orgânica 

que separa a conceptualização e avaliação da operacionalização das medidas e 

intervenções, com uma identidade alicerçada numa cultura organizacional herdada 

assente em valores humanistas e de cooperação;  

A aposta ganha 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, produção de conhecimento e 

de orientações técnico normativas, afirmando-se como serviço útil e de referência; 

A capacidade que o SICAD tem vindo a demonstrar no posicionamento e 

alinhamento com os parceiros estratégicos, numa perspetiva de posicionar e 
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potenciar os serviços da dissuasão no desenho das respostas locais, mantendo a 

filosofia de respostas integradas do modelo português, e por esta via aproveitar 

oportunidades para alargar e sustentar a ação que desenvolve; 

A conjuntura económica e financeira que continuou a caracterizar o ano de 2015 e 

que manteve os constrangimentos na capacidade e recursos disponíveis para 

incentivar e motivar os profissionais que têm revelado elevados níveis de desempenho 

e de sentido institucional, e que continuam a fazer a diferença;  

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;  

Os parâmetros e a Avaliação final do SICAD para 2015 relativamente ao QUAR 

inserem-se na menção qualitativa de “Bom”, com todos os objetivos atingidos e alguns 

superados. 

Olhamos para 2016 com acrescida esperança e abraçamos com energia o propósito 

de dar resposta às necessidades dos serviços com quem trabalhamos e dos cidadãos 

por quem existimos, renovando a aposta na criação de condições para a prestação 

do serviço público útil e necessário, de qualidade, com eficiência e eficácia, 

concorrendo para o alcance da visão e para debelar e melhor responder às 

necessidades dos cidadãos, famílias e comunidades.  

Assim: 

• Renovamos a aposta no desenvolvimento de políticas e intervenções 

coerentes, consistentes, assentes numa forte componente técnico normativa, 

orientadora das práticas desenvolvidas pelos stakeholders com 

responsabilidades operacionais no âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências.  

• Serão priorizados, em continuidade com o trabalho já iniciado em anos 

anteriores, a implementação da Rede de Referenciação/Articulação no 

âmbito dos Comportamentos Aditivos e das Dependências e o Programa 

Operacional de Respostas Integradas (PORI).  

• A recolha, tratamento e divulgação dos dados e informação dos serviços 

públicos e privados, com intervenção no domínio das substâncias psicoativas, 

dos comportamentos aditivos e das dependências será continuada.  

• Proceder-se-á à recolha de dados no âmbito do Inquérito Nacional ao 

Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral - Portugal 2016. 

• A aposta na qualificação e especialização dos profissionais do SICAD e das 

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência será uma prioridade, tal 

como o Plano de Formação para os CAD dirigido aos serviços parceiros.  
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• Constituem-se como opções estratégicas promover o aumento do número de 

indiciados não dependentes e dar continuidade à implementação das Linhas 

de Orientação para a Intervenção em Dissuasão.  

• O SICAD participará na 59ª sessão anual da Comissão de Estupefacientes das 

Nações Unidas, a ter lugar imediatamente antes da Sessão Especial da 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre Drogas (UNGASS).  

• Será finalizado o trabalho desenvolvido na Joint Action RARHA (Reducing 

Alcohol Related Harm) que o SICAD liderou nos últimos 3 anos e far-se-á o 

acompanhamento da implementação de projetos de investigação no âmbito 

do ERANID bem como a implementação do programa “Eu e os outros” em 

Cabo Verde. 

• A elaboração do Plano Estratégico do SICAD 2017-2020 constituirá uma 

oportunidade de avaliação, redefinição e posicionamento do SICAD no 

quadro da realidade e das necessidades dos stakeholders, particularmente dos 

cidadãos, bem como da avaliação do cumprimento do plano estratégico 

2013-2016. 

• Decorrerá ainda o processo de avaliação do Plano de Ação para a Redução 

dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2016, enquadrado no 

apoio ao Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, das 

Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool e preparar-se-á o novo Plano 

de Ação 2017-2020. 

Em 2016 vamos dar continuidade às atividades que se têm revelado boas práticas e 

ousar, dinamizar e avaliar iniciativas. A melhoria continua e a qualidade conduzirão as 

nossas opções, em cenários e contextos de fragilidade social, de problemas 

emergentes e reemergentes, que nos exigem respostas eficazes, que vão ao encontro 

das expectativas e das necessidades de saúde e bem-estar dos cidadãos e das 

comunidades.  
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VI – 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 



Relatório de Atividades 2015 
 

244 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

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 

 

  



Relatório de Atividades 2015 
 

247 | SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – Balanço Social 2015 



 

   

Balanço Social 

2015 



Ficha Técnica 

Título: Balanço Social 2015 
 

Autor: Divisão de Gestão Recursos (DGR) 
 
Editor: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) 
 
Morada: Avenida da República n.º 61 - do 1º ao 3º e do 7º ao 9º. 1050-189 Lisboa 
 
Edição: Lisboa 2015 



3 Balanço Social 2015 
 

 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA………………………………………………………..…………………. 7 

2. CARACTERIZAÇÃO DO SICAD…………………………………………..……………………. 8 

2.1. Identificação……………………………………………………………………………………...... 8 

2.2. Missão, Visão e Valores……………………………………………………………………….. 9 

2.3. Estrutura Orgânica…………………………………………………………………………….. 10 

3. METODOLOGIA …….……………………………….…………………………………………….. 11 

4. RECURSOS HUMANOS DO SICAD E CDT…………………………………..……………. 12 

5. CARACTERIZAÇÃO DOS EFETIVOS CONTABILIZADOS EM SEDE DE BA-
LANÇO SOCIAL…………………………………………………………………….................... 

 
14 

5.1. Número de Efetivos e sua Evolução……………………………………………………. 14 

5.2. Relação Jurídica de Emprego……………………………………………………………… 16 

5.3. Grupos de Pessoal………………………………………………………………………………… 17 

5.4. Estrutura Etária…………………………………………………………………………………… 20 

5.5. Antiguidade……………………………………………………………………………………....... 21 

5.6. Estrutura Habilitacional……………………………………………………………………… 23 

5.7. Movimentação de Efetivos…………………………………………………………………… 24 

5.7.1. Entradas e Saídas ………………………………………………………………………………….. 24 

5.8. Prestação de Trabalho………………………………………………………………………… 26 

5.8.1. Modalidade de Horário …………………………………………………………………………. 26 

5.8.2. Período Normal de Trabalho …………………………………………………………………. 27 

5.8.3. Trabalho Extraordinário ………………………………………………………………………... 27 

5.9. Absentismo…………………………………………………………………………………………… 28 

5.10 Remunerações e encargos………………………………..…………………………………. 30 

5.10.1 Remunerações ………………………………………………………………………………………. 30 

ÍNDICE GERAL 



4 Balanço Social 2015 
 

 

 

5.10.2. Tipo de Encargos ……………………………………………………………………………... 32 

 Suplementos Remuneratórios ………………………………………………………. 33 

 Prestações e Benefícios Sociais ……………………………………………………… 34 

5.10.3. Distribuição dos Encargos por Grupo de Pessoal ……………………………... 35 

5.10.4. Distribuição dos Encargos por Serviço ……………………………………………… 37 

5.11. Higiene e segurança……………………………...…………………………………………… 37 

5.11.1. 

5.11.2. 

Acidentes em Serviço……………………………………………………………………….. 

Medicina no trabalho ………………………………………………………………………. 

37 

37 

5.12. Formação Profissional…………………………………………….……………………….. 38 

5.12.1. Participantes, participações e horas investidas em formação ………….. 38 

5.12.2. Investimento financeiro em formação …………………………………………….. 40 

5.13. Relações Profissionais e de disciplina………………….…………………………… 41 

6. SÍNTESE DOS INDICADORES SOCIAIS……………..…………………………………... 42 

6.1. Fórmulas dos indicadores………………………………………………………………… 43 

7. CONCLUSÕES………………………………………….…………………………….……………… 47 

8. ANEXOS….…………………………………………….……………………………..………………. 48 

8.1. Siglas e Abreviaturas……………………………...………………….…………………….. 48 

ÍNDICE GERAL (cont.) 



5 Balanço Social 2015 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Numeração  Descrição Página 

Gráfico n.º 1  Distribuição dos recursos humanos do SICAD.………………………………………………………………………. 12 

Gráfico n.º 2  Distribuição dos recursos humanos do SICAD/CDT………....…………………………………………..……….. 13 

Gráfico n.º 3  Distribuição dos efetivos por serviço……………………………………………………………………………………. 14 

Gráfico n.º 4  Distribuição dos efetivos entre SICAD e CDT………………………………………………………………………... 15 

Gráfico n.º 5  Distribuição dos efetivos por género…………………………………………………………………………………... 15 

Gráfico n.º 6  Distribuição dos efetivos por serviço e género…………………………………………………………………….. 15 

Gráfico n.º 7  Distribuição dos efetivos por relação jurídica de emprego…………………………………………………... 16 

Gráfico n.º 8  Distribuição dos efetivos por serviço e relação jurídica de emprego ..………………………………….  17 

Gráfico n.º 9  Distribuição dos efetivos por grupo de pessoal…………………………………………………………………….. 17 

Gráfico n.º 10  Distribuição dos efetivos por serviço e grupo de pessoal……………………………………………………... 18 

Gráfico n.º 11  Evolução dos efetivos por grupo de pessoal 2014-2015……………………………………………………….. 18 

Gráfico n.º 12  Distribuição dos efetivos por grupo de pessoal e género……………………………………………………... 19 

Gráfico n.º 13  Distribuição dos efetivos por tipo de carreiras….………………………………………………………….………. 19 

Gráfico n.º 14  Distribuição dos efetivos por estrutura etária……………………………………………………………………….. 20 

Gráfico n.º 15  Distribuição dos efetivos por antiguidade…………………………………………………………………………….. 21 

Gráfico n.º 16  Distribuição dos efetivos por antiguidade e género……………………………………………………………... 22 

Gráfico n.º 17  Distribuição dos efetivos por nível de escolaridade………………………………………………………………. 23 

Gráfico n.º 18  Distribuição dos efetivos por habilitações e género………………………………………………………………. 23 

Gráfico n.º 19  Distribuição das entradas e saídas por serviço…………………………………………………………….……….. 24 

Gráfico n.º 20  Fluxo de entradas e saídas por grupo de pessoal.………………………………………………………….……… 24 

Gráfico n.º 21  Distribuição das saídas por motivo……………………………………………………………………………………….. 25 

Gráfico n.º 22  Distribuição das entradas por motivo……………………………………………………………………………………. 25 

Gráfico n.º 23  Distribuição dos efetivos por modalidade de horário e género……………………………………………... 26 

Gráfico n.º 24  Distribuição dos efetivos por modalidade de horário………………………………………………..………….. 26 

Gráfico n.º 25  Distribuição dos efetivos por período normal de trabalho (PNT)………………………………….……….. 27 

Gráfico n.º 26  Distribuição das horas extra por modalidade de prestação e género…………………………………….  27 

Gráfico n.º 27  Distribuição das horas noturnas extraordinárias por grupo de pessoal …………………...…………... 28 

Gráfico n.º 28  Distribuição dos dias de ausências ao trabalho por motivo…………………………………………………... 29 

Gráfico n.º 29  Taxa de absentismo geral por serviço…………………………………………………………………………….……… 29 

Gráfico n.º 30  Taxa de absentismo geral por grupo de pessoal.…………………………………………………………………... 30 

Gráfico n.º 31  Distribuição dos efetivos por intervalo de remuneração base……………………………………………….  30 

Gráfico n.º 32  Distribuição dos efetivos por intervalo de remuneração base e género………………………………... 31 

Gráfico n.º 33  Evolução dos encargos totais 2014-2015………………………………………………………………………………. 32 

Gráfico n.º 34  Distribuição dos encargos por tipo………………………………………………………………………………………... 32 

Gráfico n.º 35  Distribuição dos suplementos remuneratórios por tipo…………………………………………….………….. 33 

Gráfico n.º 36  Evolução do peso dos suplementos remuneratórios por tipo 2014-2015……………..………………. 33 

Gráfico n.º 37  Evolução dos  suplementos remuneratórios por tipo 2014-2015……………..…………………...……... 34 

Gráfico n.º 38  Distribuição dos encargos com prestações sociais por tipo…………………………………………………… 35 

Gráfico n.º 39  Distribuição dos encargos totais por grupo de pessoal………………….………………………………………. 35 

Gráfico n.º 40  Evolução do peso dos encargos totais por grupo de pessoal 2014-2015……………………………….. 36 

Gráfico n.º 41  Distribuição dos encargos totais por serviço…………………………………………………………………………. 37 

Gráfico n.º 42  Distribuição das participações em ações de formação por tipo…………………………………………….. 38 

Gráfico n.º 43  Evolução das participações em formação por grupo de pessoal 2014-2015….……...………………. 39 

Gráfico n.º 44  Evolução do total de horas despendidas em ações de formação 2014-2015……………...…………. 39 

Gráfico n.º 45  Distribuição das participações em ação de formação por tipo e duração.…………………………….. 40 

Gráfico n.º 46  Distribuição dos dias de ausência por motivo de greve por género……………………………………….  41 

Gráfico n.º 47  Distribuição dos dias de ausência por motivo de greve por grupo profissional………………........ 41 



6 Balanço Social 2015 
 

 

 

ÍNDICE DE QUADROS 

Numeração  Descrição Página 

Quadro n.º 1  Evolução dos efetivos do Balanço Social 2014-2015………………………………………………………. 14 

Quadro n.º 2  Taxa de feminização por serviço……………………………………………………………………………………. 15 

Quadro n.º 3  Evolução dos efetivos por relação jurídica de emprego 2014-2015……………………………….. 16 

Quadro n.º 4  Idade média dos efetivos por serviço…………………………………………………………………………….. 20 

Quadro n.º 5  Prevalência de idades e média etária por grupo de pessoal…………………………...……………... 21 

Quadro n.º 6  Antiguidade média por serviço………………………………………………………………………………………. 22 

Quadro n.º 7  Prevalência da antiguidade e média da antiguidade por grupo de pessoal..………………….. 22 

Quadro n.º 8  Taxas de habilitações por género…………………………………………………………………………………… 23 

Quadro n.º 9  Taxas de habilitações por serviço…………………………………………………………………………………… 23 

Quadro n.º 10  Taxa de absentismo por género…………………………………………………………………………………….. 29 

Quadro n.º 11  Remuneração base média dos efetivos………………………………………………………………………….. 31 

Quadro n.º 12  Remunerações base mínima e máxima dos efetivos………………………………………………………. 31 

Quadro n.º 13  Evolução dos encargos com benefícios e prestações sociais 2014-2015………………………… 34 

Quadro n.º 14  Acidentes em serviço…………………………………………………………………………………………………….. 37 

Quadro n.º 15  Medicina no Trabalho……………………………………………………………………………………………………. 37 

Quadro n.º 16  Evolução das despesas anuais com formação 2014-2015………………………………………………. 38 

Quadro n.º 17  Evolução da formação por n.º de participações e horas 2014-2015………………………………. 38 

Quadro n.º 18  Evolução das despesas anuais com formação 2014-2015………………………………………………. 40 



7 Balanço Social 2015 
 

 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O Balanço Social, instituído com carácter obrigatório pelo Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de Ou-

tubro, para todos os serviços e organismos da administração pública central, regional e local, 

incluindo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados e fundos 

públicos, que, no termo de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 trabalhadores ao seu ser-

viço, constitui, a par do Plano e do Relatório de Atividades, um imprescindível  instrumento de 

planeamento e gestão de recursos humanos visando uma maior eficiência, qualificação e trans-

parência nos serviços e entidades que integram a Administração Pública (AP). 

O SICAD, no cumprimento legal, procedeu à consolidação da informação sobre os recursos 

humanos, em matrizes pré-estabelecidas, as quais  foram remetidas à Administração Central 

do Sistema de Saúde, IP até 15 de Março (ACSS,IP). Paralelamente, elaborou este relatório 

estatístico com a pretensão de caracterizar, analisar a evolução e dar a conhecer os recursos 

humanos que pertencem ao Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas  De-

pendências (SICAD) e Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT). 

O Balanço Social apresenta-se assim como documento único, onde, de forma sistematizada, se 

recolhem, tratam e interpretam, quantitativa e qualitativamente, os dados referentes às     

existências em matéria de recursos humanos e correspondentes recursos financeiros. 

Para além da consolidação dos dados através de mapas, o artigo 2º do citado diploma           

estabelece que os Serviços deverão incluir no Balanço Social outros dados que melhorem a sua 

qualidade informativa, tais como, indicadores, taxas, quadros e gráficos. 

Este documento deve ser incluído no ciclo anual de gestão e elaborado no primeiro trimestre, 

com referência a 31 de dezembro do ano imediatamente anterior, devendo permitir uma    

análise comparativa com os anos anteriores. 
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O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, designado por 

SICAD, criado pelo Decreto-lei 17/2012 de 26 de janeiro, é um serviço central do Ministério da 

Saúde, integrado na administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa.  

 

Em termos de organização interna, o SICAD 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.  

 

O SICAD presta apoio técnico e administrativo às Comissões de Dissuasão da                           

Toxicodependência - CDT, criadas pela Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, que funcionam em 

todas as capitais de distrito (18 CDT).    

 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO SICAD 

2.1. Identificação 
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2.2. Missão, Visão e Valores 

N.º Pessoa Coletiva:  600 084 884  

 

Legislação e Regulamentação Interna:  

 Decreto-Lei n.º 17/2012, de 26 de janeiro -  Lei Orgânica do SICAD;  

 Portaria n.º 154/2012, de 22 de maio -  Regulamento de Organização e Funcionamento 

do SICAD. 

 Despacho n.º 8816/2012, de 3 de julho -  Criação das Unidades Orgânicas flexíveis e da 

estrutura matricial. 

 Despacho nº 328/2014, de 8  janeiro—Constituição da Equipa Multidisciplinar para os 

Sistemas de Informação. 

 
Missão  

 
Visão 

 
 

Valores 

Promoção da redução do consumo de substâncias psicoativas, a 
prevenção dos comportamentos aditivos, a diminuição das 

dependências  

Constituir-se como entidade garante da sustentabilidade das 
políticas e intervenções, no âmbito das substâncias psicoativas, 

comportamentos aditivos e dependências  

Humanismo   
Conhecimento , Inovação e Pragmatismo 

Cooperação   
Transparência 

Inovação e conhecimento    
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2.3. Estrutura Orgânica 

Legenda 

AA -  Apoio Administrativo 

DIT - Divisão de Intervenção Terapêutica 

DSPI - Direção de Serviços de Planeamento e Intervenção  

DSMI - Direção de Serviços de Monitorização e Informação  

DPIC - Divisão de Prevenção Comunitária  

DEI - Divisão de Estatística e Investigação 

DIC - Divisão de Informação e Comunicação 

DRI - Divisão de Relações Internacionais  

DGR - Divisão de Gestão de Recursos  

EMPECO - Equipa Multidisciplinar de Planeamento Estratégico e Coordenação Operacional   

EMSI—Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação 

DIT DPIC DEI DIC DRI DGR EMPECO 

Direção do SICAD 

Assessorias  AA 

DSPI DSMI 

EMSI 
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3. METODOLOGIA 

Este documento relativo ao Balanço Social do SICAD - 2015 é o resultado da consolidação dos 

dados provenientes do SICAD e das 18 CDT. Os dados foram obtidos através da aplicação infor-

mática da área de recursos humanos e  complementados com informação prestada pela área 

financeira . 

A caracterização dos efetivos para efeitos de Balanço Social obedece ao estipulado nas matri-

zes/orientações estabelecidas pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS,IP), em 

que, tendo em conta a similaridade da informação solicitada pelo BS e SIOE, (Lei nº57/2011, de 

28 de novembro), e numa perspetiva de tornar mais eficiente e célere a recolha dos dados, o 

universo dos trabalhadores abrangidos no BS deve ser o mesmo do SIOE. 

Assim, são contabilizados os efetivos em exercício de funções a 31 de dezembro de 2015, de-

tentores dos seguintes tipos de vínculo: contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado e comissões de serviço.  

Atendendo ao acima exposto, no ponto 4 faz-se uma breve abordagem ao total dos recursos 

humanos em efetividade de funções, por tipo de vínculo e por serviço.  

No ponto 5, desenvolve-se o objetivo deste Relatório, caracterizando-se os efetivos contabiliza-

dos para efeitos de Balanço Social, designadamente quanto ao número, relação jurídica de 

emprego, distribuição por grupo de pessoal, estrutura etária, antiguidade, estrutura habilitacio-

nal, movimentações, modalidade de horário, absentismo, nível remuneratório,  higiene e segu-

rança no trabalho, formação profissional e disciplina. 

Para complementar a análise anterior, no ponto 6, faz-se uma síntese através de um painel de 

indicadores, respeitantes aos itens desenvolvidos naquele capítulo. 

Para concluir o presente documento, apresenta-se a caracterização tipo dos efetivos do SICAD e 

CDT no ano de 2015. 
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O SICAD/CDT apresentava  à  data de  31 de dezembro de 2015  com um total de 169 trabalha-

dores , com diferentes relações jurídicas de emprego. 

4. RECURSOS HUMANOS DO SICAD/CDT 

Gráfico n.º 1 

Distribuição dos recursos humanos do SICAD 

Pela  análise do gráfico 1, observa-se que 74% dos trabalhadores do SICAD/CDT detêm contrato 

em funções públicas por tempo indeterminado, 26% encontram-se em Comissão de Serviço 

(Dirigentes do SICAD e Presidentes /Vogais CDT). 
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Em termos de Balanço Social, contabilizavam-se 169 efetivos em exercício de funções,         

distribuídos pelo SICAD e Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, conforme consta 

do gráfico n.º 2. 

 

Gráfico n.º 2 

Distribuição dos recursos humanos do SICAD/CDT 
N = 169 

 No presente ano foram celebrados 6 Contratos de Emprego-Inserção do Instituto de Empre-

go e Formação Profissional, para apoiar projetos desenvolvidos nas CDT´s. 
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* Estão contabilizados 32 
membros das CDT (19 sem 
vínculo à Administração 
Pública; 9 com vínculo a 
outros organismos. e  4 
com vínculo ao mapa das 
CDT).   

5. CARACTERIZAÇÃO DOS EFETIVOS CONTABILIZADOS EM SEDE 

DE BALANÇO SOCIAL 

5.1. Número de Efetivos e sua Evolução 

Em termos de Balanço Social, contabilizavam-se 169 efetivos em exercício de funções à data de 

31 de dezembro de 2015, distribuídos pelo SICAD e CDT, conforme consta do gráfico seguinte.  

O SICAD regista 49,7% de          

trabalhadores e as CDT,   distribuí-

das pelos 18 distritos, que atuam 

na área da Dissuasão, represen-

tam 50,3% dos efetivos totais. 

Em termos de evolução de       

efetivos, e partindo das mesmas 

premissas para os dois anos, 171  

trabalhadores em 2014 e 169 em 

2015, verifica-se a diminuição de  

2 trabalhadores face ao ano de 

2014,número absoluto resultante 

de uma maior percentagem de 

saídas relativamente às       entra-

das. 

Distribuição dos efetivos por serviço 
N=169 

Gráfico n.º 3 

Evolução dos efetivos do Balanço Social 2014-2015 

Quadro n.º 1 

Em 2015, saíram 13 trabalhadores e entraram 11, pelo que a variação entre 2014 e 2015 foi de 

1,17% , sendo especificado os motivos das referidas saídas no ponto 5.7 -Movimentação de 

Efetivos. 

     

  
2014 2015 2014-2015 (%) 

SICAD 86 84 -2,33 

CDT  85 85* 0,00 

Total 171 169 -1,17 
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Relativamente ao total, o SICAD absorve 49,70% dos trabalhadores.  As CDT, distribuídas pelos 18 

distritos, atuam na área da Dissuasão, representando 50.30 % dos efetivos totais. 

Distribuição dos efetivos por serviço e género N=169 

         Gráfico n.º 6 

Gráfico n.º 4 

Distribuição dos efetivos entre  SICAD e CDT 
N =169 

Em termos de distribuição por género, é significativamente predominante o género feminino, 

conforme representado no gráfico n.º 5. 

   Gráfico n.º 5 

Distribuição dos efetivos por género 
N=169 

No ano de 2015, no que diz respeito à taxa de 

feminização por serviço  verifica-se uma taxa 

superior nas CDT, conforme consta do      

quadro nº. 2. No entanto atendendo à dimi-

nuição de efetivos a taxa de feminização  

SICAD/CDT é de 74%. 

Quadro nº. 2 

Taxa de feminização por serviço 

 
  2015 

SICAD  67,86% 

CDT 80.00% 
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Dos 169  efetivos em análise, 74% encontravam-se em Contrato de Trabalho  em Funções Pú-

blicas por tempo indeterminado. 

Importa referir que este universo inclui apenas 3 trabalhadores que, não pertencendo aos ma-

pas de pessoal do SICAD/CDT, se encontravam a exercer funções em regime de mobilidade 

interna. 

5.2. Relação jurídica de emprego 

Encontravam-se em Comissão de Serviço no âmbito da Lei nº 35/2014, de 20/06 ( Lei Geral do 

Trabalho em funções Públicas ) os dirigentes do SICAD que equivale a 7% dos efetivos. 

Os membros da CDT´s  ( 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 da evolução das relações jurídicas de emprego relativamente a 2014, verifica-se  

que houve em 2015, um decréscimo de 3 efetivos em CTFP por Tempo Indeterminado e 1 

acréscimo nas  Comissões de Serviço  no SICAD.     

Quadro n.º 3 

Distribuição dos efetivos por relação jurídica de emprego 
   N=169 

Gráfico n.º 7 

Evolução dos efetivos por relação jurídica de emprego 2014-2015 

  2014 2015 2014-2015  

CTFP por Tempo Indeterminado  128 125 -3 

Comissão de Serviço SICAD 11 12 1 

Comissão de Serviço CDT 32 32 0 

Total 171 169 2 
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No ano de 2015, as Comissões de Serviço representavam 7% no SICAD e 19% nas CDT. 

5.3. Grupos de Pessoal 

O grupo de pessoal com maior representatividade é o técnico  superior com 58,6% dos efetivos 

neste grupo estão incluídos  32 membros das CDT ( Vogais e Presidentes), seguindo-se os assis-

tentes técnicos, que representam 25,4% dos profissionais.   

Gráfico n.º 9 

Distribuição dos efetivos por grupo de pessoal 
N=169 

Gráfico n.º 8 
Distribuição de efetivos e relação jurídica de emprego 

N=169 

Em termos de comparação por serviços, o CTFP por tempo indeterminado é a relação jurídica 

predominante tanto no SICAD como nas CDT.  
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Quanto à distribuição dos efetivos por serviço e grupo de pessoal, no SICAD e CDT constata-se 

uma predominância dos técnicos superiores e dos assistentes técnicos.  

Gráfico n.º 11 

Evolução dos efetivos por grupo de pessoal 2014-2015 

Distribuição dos efetivos por serviço e grupo de pessoal 
N=169 

Gráfico n.º 10 

Nesta distribuição os membros das CDT, encontram-se incluídos na carreira técnica superior, 

conforme instruções da Direção - Geral de Orçamento( DGO). 
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Em termos de distribuição por género, em quase todos os grupos profissionais predomina o 

género feminino, exceto no grupo de assistente operacional. 

No ano de 2015, após a análise efetuada, verifica-se que existe apenas 1% de efetivos nas    

carreiras no âmbito da prestação de cuidados de saúde, as outras carreiras representam 

99% dos efetivos, conforme demonstrado no gráfico n.º13. 

Gráfico n.º 12 

Distribuição dos efetivos por grupo de pessoal e género 
N=169 

Gráfico n.º 13 

Distribuição dos efetivos por tipo de carreiras 
N=169 
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5.4. Estrutura Etária 

O escalão etário que regista maior número de trabalhadores é o que está compreendido entre 

os 40 e os 44 anos de idade, no qual estão inseridos 58 trabalhadores, pertencentes a todos os 

grupos profissionais, representando cerca de 34,3 % dos efetivos.  

Este escalão é onde se situa o maior número de mulheres (49), sendo que o maior número dos 

homens  também se situa nos escalões 40-44  anos (9) e 45-49 anos (9). 

Verificando-se que a média etária dos trabalhadores tem vindo a aumentar, sendo de 45,23%, 

correspondendo a uma variação de 0,53% relativamente ao ano de 2014. 

É de realçar que os trabalhadores mais jovens (entre os 25 e os 39 anos) pertencem, na sua 

maioria, à carreira técnica superior, sendo que a taxa de emprego jovem (até aos 34 anos) foi 

de 1,8%. 

A idade média dos efetivos do SICAD /CDT é de cerca de 45 anos. 

Gráfico n.º 14 

Distribuição dos efetivos por estrutura etária N=169 
 

Quadro n.º 4 
Idade média dos efetivos por serviço 

No que diz respeito à estrutura  etária, os efetivos do SICAD e CDT, situam-se no intervalo entre 

os 25 e os 69 anos de idade, tendo uma idade média de cerca de 45 anos.  

  2015 

SICAD/CDT 45,39 
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5.5. Antiguidade 

 

No ano de 2015, a média de antiguidade dos efetivos que prestam serviço no SICAD/CDT (soma 

das antiguidades / número de efetivos) é de cerca de 14 anos.  

Verifica-se que a classe de antiguidade com maior número de trabalhadores é  10-14 anos (94) ,  

seguida da classe dos 15-19 anos (17). 

Comparativamente a 2014, deixou de haver trabalhadores no intervalo compreendido entre os 

40 e mais anos, verificando-se a existência de  apenas 2 efetivos no intervalo 35-39 anos. 

 

Distribuição dos efetivos por antiguidade 

 

Ao analisarmos a estrutura etária por grupo profissional, verifica-se que a média etária mais 

elevada situa-se no grupo pessoal médico (62 anos), correspondente a um único efetivo, seguido 

do grupo dos técnicos superiores  de saúde com media etária de 52. Os grupos  com uma média 

etária mais baixa são os dirigentes, técnicos superiores , informáticos, assistentes técnicos e 

assistentes operacionais.  

Gráfico n.º 15 

Prevalência de idades e média etária por grupo de pessoal  
     N=169 

Quadro n.º 5 
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Distribuição dos efetivos por antiguidade e género 
N=169 

Gráfico n.º 16 

Quadro n.º 6 

Antiguidade média por serviço (Média total: 14,23) 

Ao analisarmos o gráfico n.º 16,verifica-se  que 55,62 % dos trabalhadores (94)  tem uma antiguida-

de    situa entre os 10 e os 14 anos, destacando-se, no mesmo intervalo, a predominância das mu-

lheres  relativamente aos homens. 

Se a este escalão juntarmos os efetivos com uma antiguidade inferior ou igual a 9 anos, verifica-se 

que 70,41 % dos efetivos têm uma antiguidade inferior a 14 anos.  

Quadro n.º 7 

Prevalência da antiguidade e média da antiguidade por  grupo de pessoal 
N=169 

Ao analisarmos a  prevalência da antiguidade por grupo profissional, podemos  verificar que  é 

o grupo dos técnicos superiores de saúde  que possui uma antiguidade mais elevada (35-39). 

No grupo médico verifica-se uma média de antiguidade de 32 e a média de antiguidade mais 

baixa verifica-se nos técnicos superiores e nos informáticos (13). 

  2015 

SICAD/CDT 14,23 
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Contudo, ao analisarmos as taxas de habilitação relativamente ao género, verificamos que  a 

taxa de habilitação superior é mais elevada nos homens, com 81,82% e a taxa habilitacional 

secundária é mais elevada nas mulheres 28%. 

5.6. Estrutura Habilitacional 

Analisando a estrutura habilitacional,      cons-

tata-se que cerca de 72% dos efetivos do SI-

CAD e das CDT possuem habilitação superior, 

correspondendo a 122 indivíduos, sendo a 

licenciatura o grau académico com mais re-

presentatividade (108 indivíduos). 

Importa saber que as habilitações superiores 

comportam o bacharelato, a licenciatura e o 

mestrado. 

ao SICAD, respetivamente 19,51% e de 25,84%, dado que a CDT têm ao serviço um maior nú-

mero de trabalhadores integrados na carreira de assistente técnico. 

Gráfico n.º 18 

Distribuição dos efetivos por habilitações e 
género 
N=169 

Gráfico n.º 17 

Distribuição dos efetivos por nível de  
escolaridade  N=169 

Taxas de habilitações por género 

Quadro n.º 8 

Em relação à distribuição dos efetivos por 

habilitações e género, dos 122 indivíduos com 

habilitação superior, 86 são mulheres.  

Taxas de habilitações por serviço 

Quadro n.º 9 Ao nível dos serviços, podemos observar 

que  é  no SICAD que se   verifica a  taxa 

de habilitação superior mais elevada 

(79,27%). Relativamente  à taxa de habili-

tação secundária , verifica-se  uma taxa 

superior  nas CDT relativamente ao 

O ensino básico (até 9 anos de escolaridade) é o grau académico menos representado com 

cerca de 1% dos profissionais (2). 

  H M 

Taxa de habilitação superior  81,82% 68,80% 

Taxa de habilitação secundária  13,64% 28,00% 

Taxa de habilitação básica  4,55% 3,20% 

   

  SICAD CDT 

Taxa de habilitação superior  79,27% 74,16% 

Taxa de habilitação secundária  19,51% 25,84% 

Taxa de habilitação básica  1,22% - 
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5.7. Movimentação de Efetivos 

5.7.1. Entradas e Saídas 

Relativamente às saídas e entradas  em análise, importa referir que as primeiras podem ser a 

título definitivo ou com possibilidade de regresso, e as segundas podem ser em resultado de 

admissão do profissional por procedimento concursal ou do seu regresso em outras modalida-

des. Daqui resultou um decréscimo de 2 trabalhadores, em termos globais. 

No ano de 2015, no que diz respeito à    

movimentação de efetivos, registaram-se  

11 entradas e  13 saídas.  

 Após análise dos dados, verifica-se uma 

taxa de admissão de 6,51%, uma taxa de 

saída 7,69% .     

 

Distribuição das entradas e saídas por serviço 

Gráfico n.º 19 

Gráfico n.º 20 

Fluxo de entradas e saídas por grupo de pessoal 

No gráfico nº. 20, verifica-se que no grupo profissional dos técnicos superiores  registaram-se  9   
entradas  e  11 saídas. Quanto às restantes entradas e saídas foram nos grupos profissionais 
informáticos e assistentes técnicos. 
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Pelo gráfico da distribuição percentual das saídas por motivo, infere-se que o principal motivo de 

saída prendeu-se com “Outros” (84,6%) e refere-se a motivos de mobilidade interna e comissões  

de serviço . 

Na análise do gráfico n.º 22, referente à distribuição das entradas por motivo, é de referir o item 

“Outras situações”, com 82% das entradas que se prende com procedimentos concursais, a seguir, 

encontram-se os trabalhadores que ingressaram por motivos de mobilidade interna (18%).  

Gráfico n.º 22 

Distribuição das entradas por motivo 

Gráfico n.º 21 

Distribuição das saídas por motivo 
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O horário de trabalho mais praticado é o horário flexível (43%), que corresponde a 71 efeti-

vos, embora sejam praticados 

outros tipos de horário, con-

forme se pode verificar no 

gráfico n.º 23.  

Este tipo de horário também é 

o mais  praticado pelos ho-

mens em igualdade com a 

isenção de horário.  

O horário flexível é o mais 

praticado no universo das 

mulheres, seguido do horário 

de jornada continua. 

5.8. Prestação de Trabalho 

5.8.1. Modalidade de Horário 

Gráfico n.º 23 

Distribuição dos efetivos por modalidade de horário e 
género 
N=169 

A modalidade de jornada contínua para assistência a menores é praticada por 22% dos        

efetivos, dos quais 33 são mulheres, justificando-se este número pela existência de 125        

trabalhadores do sexo feminino com idades compreendidas entre os 35-44 anos de idade. 

O horário menos praticado é o especifico (9%). Na modalidade de isenção de horário (26%),           

incluem-se os  dirigentes do SICAD e os  membros das CDT (presidentes e vogais). 

Distribuição dos efetivos por modalidade de horário 
N=169 

Gráfico n.º 24 
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5.8.2. Período Normal de Trabalho 

Gráfico n.º 25 

Distribuição dos efetivos por período normal de 
trabalho (PNT) N=169 

 

Relativamente ao período normal de trabalho (PNT), a maioria dos efetivos detém um horário 

completo de 40 horas semanais. 

São os técnicos superiores, assistentes 

técnicos e operacionais que detêm as 

maiores  proporções  relativamente ao 

PNT de tempo completo de 40 horas, 

justificando-se pelo grupo de pessoal 

com maior representatividade no SICAD/

CDT. Segue-se o pessoal dirigente, que 

embora com isenção de horário,       

praticam 40 horas semanais. O tempo 

completo de 35 horas, apenas é           

praticado pelo único médico em        

exercício de funções no SICAD. O horário 

em tempo parcial é praticado por 1 efeti-

vo. 

5.8.3. Trabalho extraordinário 

Durante o ano de 2015, foram realizadas 2511 horas extraordinárias pelos efetivos. Estas horas 

extra foram predominantes no trabalho extra diurno e no trabalho extra noturno.  Foram os 

homens a prestar mais trabalho extra tanto na primeira modalidade, como na  segunda, con-

forme exposto no gráfico n.º 26. 

Distribuição das horas extra por modalidade de prestação e género 
N=2511:28(hh:mm) 

Gráfico n.º 26 
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Observando o gráfico 27, relativo à  distribuição das horas noturnas extraordinárias, por grupo 

de pessoal, constata-se que o grupo profissional dos assistentes operacionais, onde se inclui a 

categoria de motorista, absorvem 87,84% do total deste tipo de horas, à semelhança de 2014.  

No ano de 2015, verifica-se que foi o grupo de pessoal informático, aquele que absorveu me-

nos horas  extraordinárias noturnas (3,62 %). 

Distribuição das horas noturnas extraordinárias por grupo de pessoal 
N=7841:41(hh:mm) 

Gráfico n.º 27 

5.9. Absentismo 

O absentismo constata-se pelo somatório dos dias completos de ausência de todos os efetivos, 

excluindo-se as férias. 

Em 2015, registaram-se 1.764 dias de ausências,  a que corresponde uma taxa de absentismo 

na ordem dos 4.60%, distribuídos pelos vários tipos de ausência, implicando uma diminuição de 

cerca de  1.39 % face a 2014 , registado nas ausências por parentalidade, doenças,  greve , aci-

dentes  de serviço e outros.( Ausências oficiais—reuniões  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 da parentalidade , podendo estar relacionado com o 

facto da taxa de feminização deste serviço ser na ordem dos 73.36%. 
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Gráfico n.º 28 

Verificou-se também, pela análise 

do quadro n.º 10, que a taxa de 

absentismo foi mais elevada nas 

mulheres (5,0%). 

Em 2015, a taxa de absentismo geral do Serviço foi de 4,6%. Analisando o gráfico n.º 29,         

observa-se taxa de absentismo  foi mais elevada no SICAD (6%) e nas  CDT foi de 3% . 

Taxa de absentismo geral por serviço  

Gráfico n.º 29 

Distribuição dos dias de ausências ao trabalho por motivo 
N= 1.764 dias 

Quadro n.º 10 

Taxa de absentismo por género  
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Os trabalhadores da carreira de        

Assistente Técnico foram os que                 

contabilizaram um maior número de 

ausências (6%), cujo principal  motivo 

foi o da doença, seguidos da carreira       

informática e assistente operacional   

Aliás, este motivo tem                          

prevalência acentuada em todos os 

grupos de pessoal.   

Gráfico n.º 30 

Taxa de absentismo geral por grupo de pessoal 

5.10. Remunerações e Encargos 

5.10.1. Remunerações 

A remuneração base mensal ilíquida é aqui utilizada para avaliar a estrutura remuneratória dos 

efetivos em estudo neste documento. Para 

o cálculo deste indicador, somaram-se à 

remuneração mensal ilíquida os suplemen-

tos regulares e/ou adicionais/diferenciais 

remuneratórios de natureza permanente, 

excluindo prestações sociais, subsídio de 

refeição e outros benefícios sociais. 

Analisando a distribuição dos efetivos por 

intervalo de remuneração base, constata-

se que cerca de 41.42% aufere remunera-

ção base pelo escalão até 1.500 €. 

 

Gráfico n.º 31 

Distribuição dos efetivos por intervalo  remuneração 
base 

N=169 
 

Com 5 %  ficaram os grupos de pessoal informática e assistente operacional, seguindo-se o 

grupo de técnico superior com 4% , o grupo dos Dirigentes com 3% e 2 %  para o grupo dos 

técnicos superiores de saúde.  
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No intervalo seguinte (1.501€ - 3.000€) estão representados 55,03% do total dos efetivos, os 

quais perfazem, se adicionados aos primeiros, uma larga maioria (96,45%). As remunerações 

mais elevadas concentram-se numa minoria, cerca de  3,55% do total dos profissionais. 

Gráfico n.º 32 

Distribuição dos efetivos por intervalo de remuneração base e género 
N=169 

Após análise do gráfico n.º 32 e no que diz respeito à distribuição por género, verifica-se que o       

universo feminino prevalece nas remunerações mais baixas , enquanto que o masculino tem 

maior  representação nos escalões das remunerações mais elevadas. 

Tal conclusão é corroborada pela análise das remunerações médias pois, tendo em               

consideração que a remuneração média dos efetivos globais é de 1.721.66 €, constata-se que a         

remuneração média masculina está acima dessa média, enquanto que a feminina está abaixo.  

Em termos de remuneração máxima de cada género, verifica-se que na remuneração mínima a  

superior é  do género feminino  e na  remuneração máxima a superior é a do género   masculi-

no. 

Quadro n.º 12 

Remunerações base mínima e máxima dos efetivos 

Quadro n.º 11 
Remuneração base média dos efetivos  

M (44) F (125) Remuneração média 

2.091.41 € 1591.50€ 1.721.66 € 

  M F 

Remuneração mínima  532 € 683€ 

Remuneração máxima  5.773 € 3.298 € 
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No gráfico nº. 33, verifica-se que os encargos totais com pessoal ascenderam a 4.022.911 €, 

valor  superior  ao registado no ano de 2014, em virtude da reversão da redução remunerató-

ria temporária conforme o  Artigo 4.º da  Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro.  

Evolução dos encargos totais 2014-2015 

Gráfico n.º 33 

Gráfico n.º 34 

Distribuição dos encargos por tipo 
N=4.022.911 € 

Seguem-se os suplementos remuneratórios, com 4,5% do valor global, as prestações sociais, 

onde se encontram incluídos os valores referentes ao subsídio de refeição, que representam 

4,0% do total. 

Em 2015, não se verificou encargos com benefícios sociais e outros encargos com pessoal.  

Analisando esse valor global distribuído por tipo de encargo, é a remuneração base que absor-

ve a maioria destes encargos, ascendendo aos 91,5%. 

5.10.2. Tipo de Encargos 
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Em 2015, os encargos com suplementos 

remuneratórios foram de 179,977,46 €. 

Pela leitura do gráfico 35, observa-se que 

44,8 % do total dos suplementos se enqua-

dram no item “ajudas de custo”, logo se-

guido de 25,8 % “ disponibilidade perma-

nente” e 21,5% para o item 

“representação”. Por sua vez , os itens que 

apresentam menor expressão nos total dos 

suplementos remuneratórios são o item “ 

abono de falhas” com 0,6% e “outros su-

plementos remuneratórios” com 0,3%. 

Em termos de evolução relativamente a 

2014, verificou-se um acréscimo em ter-

mos globais dos suplementos remuneratórios, que equivale a uma variável de 6,2%. 

 

 

Suplementos Remuneratórios 

Gráfico n.º 35 

Distribuição dos suplementos remuneratórios por tipo 
N=179,977,46 € 

 
Gráfico nº 36 

Evolução do peso dos suplementos remuneratórios por tipo 2014-2015 
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Em 2015, não houve encargos com outros regimes especiais de prestação de trabalho, trabalho 

em dias de descanso semanal, complementar e feriados.   

 

 

Evolução do peso dos suplementos remuneratórios por tipo 2014-2015 

Prestações e Benefícios Sociais 

Gráfico n.º 37 

Quadro n.º 13 
 

Evolução dos encargos com benefícios e prestações sociais 2014-2015 

  2014 2015 Dif.2014-2015 

Prestações Sociais     154,302,52€ 161,093,00€ 6.790,48 € 

Benefícios Sociais   -   -   -  
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Analisando as prestações sociais por tipo, é o subsídio de refeição que assume maior             

relevância, com 98,1%. 

Os subsídios no âmbito da proteção da parentalidade e o abono de família, com 0,7 % e 1,2%, 

respetivamente, são os que têm maior expressão a seguir ao subsídio de refeição. 

Distribuição dos encargos com prestações sociais por tipo 

Gráfico n.º 38 

5.10.3. Distribuição dos Encargos por Grupo de Pessoal 

Em termos de grupos de pessoal, verifica-se pela análise do gráfico nº. 39, que surge em      

primeiro lugar o grupo profissional dos técnicos superiores que absorve 63.3% dos encargos 

totais, dado que este grupo profissional representa 58,6% do total de efetivos do SICAD/CDT´s.  

Gráfico n.º 39 

Distribuição dos encargos totais por grupo de pessoal  
N=4.022.911€ 
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Seguem-se os dirigentes, com 14,2%, seguidos dos assistentes técnicos que representam 13,3% 

dos encargos totais. Com menor representatividade, o pessoal informático 4,6%, os técnicos 

superiores de saúde 2,3%, o pessoal médico 1,5% e por ultimo os assistentes operacionais com 

0,9% , justificado por serem os grupos de profissionais com menor número de efetivos. 

 

Gráfico n.º 40 

Evolução do peso dos encargos totais por grupo de pessoal 2014-2015 

Comparando o ano de 2014, relativamente ao ano de 2015, houve um acréscimo global dos 

encargos gerais com pessoal, tal como se pode verificar no gráfico nº 40.  Este  aumento    de-

veu-se às  reposições das reduções  nos encargos com o pessoal. 
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A distribuição dos encargos totais com pessoal 

pelos serviços é muito semelhante à              distri-

buição dos efetivos pelos serviços, ou seja, existe 

uma relação entre a dimensão dos    serviços e os 

encargos com pessoal deles resultantes. 

5.10.4. Distribuição dos Encargos por Serviço 

Gráfico n.º 41 

Distribuição dos encargos totais por serviço 
N= 4.022.911€ 

5.11. Higiene e Segurança 

5.11.1. Acidentes em Serviço 

Durante o ano de 2015, ocorreu um 1 acidente de trabalho, correspondente ao  total de 1 dia   

de ausência  por incapacidade  temporária absoluta para o trabalho. 

    2015 2014 

N.º de acidentes com baixa 

1 a 3 dias de baixa 1 1 
4 a 30 dias de baixa - 0 

Superior a 30 dias de baixa - 2 
Total - 3  

N.º de dias de trabalho perdidos por acidente de trabalho 1 353 

5.11.2. Medicina no Trabalho 

Durante o ano de 2015,  iniciou-se a atividade de Medicina e Higiene no trabalho, tendo –se  efetu-

ado uma aquisição de serviços com a empresa Atlanticare Serviços de Saúde S.A, para realizar estes 

serviços. Neste âmbito foram realizados 65 exames de admissão, 65 exames ocasionais e comple-

mentares, 9 visitas   aos postos de  trabalho. A estas atividades  correspondeu um encargo para o 

serviço de 6150 euros ano. 

    

   
Núme-

ro Valor (€) 

Total dos exames médicos efectuados 

Exames de admissão 0 65 
Exames periódicos 0 0 

Exames ocasionais e complementa-
res 0 65 

  Exames de cessação de funções 0 0 
Despesas com a medicina no trabalho   6.150 

Visitas aos postos de trabalho 9   

Quadro n.º 14 

Quadro n.º 15 
Medicina no trabalho 
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5.12. Formação Profissional 

5.12.1. Participantes, Participações e Horas Investidas em Formação 

Em 2015, um total de 115 trabalhadores do SICAD e CDT frequentou formação profissional. 

Verifica-se um decréscimo na ordem dos 29,57%, por comparação a 2014. 

Evolução do n.º de participantes em ações de formação 2014-2015 

Quadro n.º 16 

Distribuição das participações em ações de formação por tipo 
N=184 

 

Gráfico nº. 42 

Conclui-se em termos de participações em formação, no ano em análise houve um total de 184 

participações, distribuídas segundo a tipologia de ação em 70 participações em ações internas 

e 114  participações em ações externas.  

Quadro n.º 17 

Evolução da formação por n.º de participações e horas 2015-2014 

    
  2015 2014 2015-2014 

N.º de participantes  124 149 20,16 

    

No ano de 2015, a  taxa total da forma-
ção foi 68% . 

    2015 2014 
2015-2014 

Formação Interna  
Nº Participações 70 93 -23 

N.º de horas  1538:00 1116:00 422 

Formação Externa  
Nº Participações 114 122 -8 

N.º de horas  1941:00 1552:00 389 

Total  
Nº Participações 184 215 -31 

N.º de horas  3479:00 2668:00 811 
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 Em termos globais, verificou-se que no ano em analise, se destaca a formação externa, como 

sendo a tipologia formativa com maior peso realizada em termos absolutos e também a que 

apresenta um maior numero de participações dos profissionais SICAD/CDT. 

Comparativamente a 2014 houve um aumento do número de horas em formação de 1,94%, 

traduzindo—se numa taxa de 9,07% de tempo investido em formação. 

Gráfico n.º 43 

Evolução das participações em formação por grupo de pessoal 2014-2015 

Realça-se que os grupos de pessoal que apresentam em 2015, em termos absolutos, a maior  

participações em formação profissional, são o dos técnicos superiores (81) e dos assistentes 

técnicos (21). 

Gráfico n.º 44 

Evolução do total de horas despendidas em ações de  
formação 2014-2015 (hh:mm) 

Já quanto às horas de formação executadas, podemos referir a realização em 2015  de um total de 

3479:00 horas formativas, verificando-se a execução de 1538:00 horas ao nível da formação inter-

na e 1941:00 horas ao nível da formação externa, sendo que, globalmente, o grupo de pessoal 

que apresenta o maior número de horas despendidas em formação é o grupo dos  técnicos  supe-

riores (2060:00). 



40 Balanço Social 2015 
 

 

 

Globalmente, os técnicos superiores são os que mais se destacam em todos os indicadores em 

análise, isto é, em ambas as tipologias de formação, no total de participações dos profissionais 

e nas horas formativas investidas. 

Gráfico n.º 45 

Distribuição das participações em ações de formação por tipo e duração 

Em termos da distribuição das participações, em ações de formação por duração, constata-se 

que a grande maioria das ações de formação frequentadas, tiveram menos de 30 horas de   

duração. 

5.12.2. Investimento Financeiro em Formação 

Quadro n.º 18 
Evolução  das despesas anuais com formação 2014-2015 

Em comparação ao ano anterior, verifica-se que o SICAD, aumentou o investimento financeiro 

aplicado em formação em 2015, na ordem dos 2,9 %, dado ter passado de um investimento 

total na ordem dos 17,603,20€ para um investimento fixado nos 18,111,30 €. Esta diferença do 

investimento sustenta-se no acréscimo da aplicação orçamental em atividades formativa inter-

nas (+375,9%).  
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5.13. Relações profissionais e de disciplina 

Em 2015, no que diz respeito às relações profissionais, o SICAD e CDT têm 18 trabalhadores, 

que são sindicalizados, correspondendo a 10,65 % dos efetivos, não se tendo registado quais-

quer ausência no âmbito da atividade sindical. 

Em termos de disciplina, não se regista nenhuma informação no que diz respeito a processos 

disciplinares.  

Relativamente às  greves, apurou-se que, nas 2 ocorridas, a que correspondem  2 dias de  gre-

ve, aderiram 17 trabalhadores no total, representando uma média de 8 trabalhadores por cada 

dia de greve.  

Dos 2 dias de ausência por motivos de greve, 13 foram mulheres, correspondendo a 76,5% e os 

restantes 23,5% foram de homens.  

A diferença entre o total de trabalhadores em greve e o número de ausências devido às greves 

prende-se com o facto de este último número apenas considerar as ausências em dias           

completos.   

Gráfico n.º 46 

Distribuição dos dias de ausência por motivo de greve por género  
N= 17 

Gráfico n.º 47 

Distribuição dos dias de ausência por motivo de greve por grupo de pessoal  
N=17 
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6. Síntese dos Indicadores Sociais 

  2015   2014 

   
  

Efetivo Global 169   171 

Estrutura profissional       

Taxa de pessoal com CTFP por tempo indeterminado (%) 73,96   74,85 

    

Taxa de feminização (%) 73,96   75,44 

Taxa de feminização de pessoal dirigente (%) 58,33   54.54 

Taxa de enquadramento (pessoal dirigente) (%) 7,10   6,43 

Taxa de tecnicidade carreiras regime geral 63.31   64,91 

Taxa de tecnicidade carreiras prestação cuidados área da saúde (%) 2,37   2,92 

Taxa de emprego de deficientes (%) 3,55   3,50 

Taxa de emprego de estrangeiros (%) -   - 

Nível de escolaridade       

Taxa de habilitação básica (%) 3,55   1,75 

Taxa de habilitação secundária (%) 24,26   25,73 

Taxa de habilitação superior (%) 72,19   72,51 

Nível Etário  e Nível de Antiguidade       

Nível etário médio (anos) 45,39   44,70 

Nível de antiguidade média (anos) 14,23   14,64 

Taxa de emprego de jovens (%) -   - 

Movimentação dos trabalhadores       

Taxa de admissão (%) 6,51   3,50 

Taxa de saídas (%) 7,69   9,35 

Taxa de cobertura (%) 84,62   37,50 

Taxa de rotação (%) 86,67   85,50 

Taxa de alteração de posicionamento remuneratório (%) -   - 

Absentismo       

Taxa geral de absentismo (%) 4,60   5,99 

Taxa de absentismo por doença (%) 2,81   3,71 

Remunerações       

Leque salarial ilíquido  1103.,38   1085.15 

Higiene e Segurança no Trabalho       

Taxa de incidência de acidentes no local de trabalho (%) 0,59   2,33 

Formação Profissional       

Taxa geral de participações em formação (%) 73.37   87,13 

Taxa de tempo investido em formação (%) 9,06   7,13 

Relações Profissionais e Disciplina       

Taxa de indisciplina (%) -   - 
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6.1. Fórmulas dos Indicadores 

Estrutura profissional  

Taxa de pessoal com CTFP por tempo indeterminado (%) 

Nº de efetivos com CTFP por tempo indeterminado

Total de efetivos
X  100

Taxa de pessoal com CTFP a termo resolutivo certo (%) 

Nº de efetivos com CTFP a termo resolutivo certo

Total de efetivos
X  100

Taxa de enquadramento (pessoal dirigente) (%) 

Nº de dirigentes

Total dos efetivos
X  100

Taxa de feminização de pessoal dirigente (%) 

Nº de efetivos dirigentes do género feminino

Total dos dirigentes
X  100

Taxa de tecnicidade carreiras regime geral (%) 

∑ dos efetivos (TS reg.geral + Esp. Informática)

Total de efetivos
X  100

Taxa de tecnicidade carreiras prestação de cuidados área da saúde (%) 

∑ dos efetivos (Méd.+Enf.+TSS+TDT+TS psicologia e serv. social)

Total de efetivos
X  100

Taxa de feminização (%) 

Nº de efetivos do género feminino

Total de efetivos
X  100
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Nível de escolaridade 

Nível Etário e Nível de Antiguidade 

Taxa de emprego de jovens (%) 

Taxa de emprego de deficientes (%) 

Nº de efetivos portadores de deficiência

Total de efetivos
X  100

Taxa de emprego de estrangeiros (%) 

Nº de efetivos estrangeiros

Total de efetivos
X  100

Taxa de habilitação secundária (%) 

∑ dos efetivos com habilitação secundária (10 º ao 12º)

Total de efetivos
X  100

Taxa de habilitação básica (%) 

∑ dos efetivos com habilitação básica (até ao 9º ano)

Total de efetivos
X  100

Taxa de habilitação superior (%) 

∑  dos efetivos com habilitação superior 

(bacharelato, licenciatura, mestrado e doutoramento)

Total de efetivos
X  100

∑ efetivos com idade ≤ 24 anos

Total de efetivos
X  100

Nível etário médio (anos) 

∑ de idades do total de efetivos

Total de efetivos
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Movimentação dos trabalhadores 

Absentismo 

Taxa de alteração de posicionamento remuneratório (%) 

Nível de antiguidade média (anos) 

Taxa de admissão (%) 

Nº de efetivos entrados (admitidos e regressados)

Total de efetivos

X  100

Taxa de saídas (%) 

Nº de efetivos saídos

Total de efetivos

X  100

Taxa de cobertura (%) 

Nº de efetivos entrados

Nº de efetivos saídos

X  100

Nº de alterações de posicionamento remuneratório

Total de efetivos
X  100

∑ de antiguidades do total de efetivos

Total de efetivos

Taxa de rotação (%) 

Nº de efetivos no final do ano

Nº de efetivos no início do ano + entradas + saídas
X  100

Taxa geral de absentismo (%) 
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Remunerações 

Higiene e Segurança no Trabalho 

Formação Profissional 

Relações Profissionais e Disciplina 

Taxa de tempo investido em formação (%) 

Taxa de incidência de acidentes no local de trabalho 

Número de acidentes no local de trabalho

Total de efetivos
X  100

Taxa geral de participantes em formação (%) 

N.º de participantes

Total de efetivos
X  100

Leque salarial ilíquido (€) 

Maior remuneração base ilíquida

Menor remuneração base ilíquida

Taxa de indisciplina (%) 

Número de processos disciplinares instaurados durante o ano

Total de efetivos
X  100

Total de dias de ausência por doença

Total anual de dias trabalháveis (TADT)

TADT=[(52 semanas x 5 dias) - (9 dias feriados + 27 dias de férias)] x total de efectivos

X  100

Taxa de absentismo por doença (%) 
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7. CONCLUSÕES 

Da análise aos dados apurados, em sede de Balanço Social para o ano de 2015, pode-se resumir 

a caracterização-tipo do efetivo do SICAD/CDT´s  da seguinte forma: 

Tem um contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado 

É do género feminino 

Tem perto de 45 anos 

É do grupo dos técnicos superiores, 

detentor de licenciatura 

Tem uma antiguidade de 

cerca de 14 anos 

Pratica o horário flexível, a 

tempo completo de 40 horas 

Tem uma taxa de absentismo de 4,60%, 

ausentando-se por motivo de doença 

Aufere 1.721,66 € de remuneração base ilíquida 
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8. ANEXOS 

8.1. Siglas e Abreviaturas 

Ab.  Abono 

ACSS,IP   Administração Central do Sistema de Saúde, IP 

Adm.  Administração 

Aj.  Ajudas 

AO  Assistente Operacional 

AP   Administração Pública 

AT  Assistente Técnico 

Ass.   Assistente 

Bach.   Bacharelato 

BS   Balanço Social 

CDT   Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 

Com.  Comissão 

CTFP   Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

DDS  Dias de Descanso Semanal 

Dif.  Diferença 

Dirig.  Dirigente 

Disp.  Disponibilidade 

DL  Decreto-Lei 

Dout.  Doutoramento 

Extraord.  Extraordinário 

Indeterm.  Indeterminado 

Inf.  Informático 

Lic.  Licenciatura 

LVCR  Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações 

Mest.  Mestrado 

Mob.  Mobilidade 

N.º  Número 

Not.  Noturno 

Op.  Operacional 

PNT  Período Normal de Trabalho 
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Reg.  Regime 

Remun.  Remuneratório 

Repres.  Representação 

Serv.  Serviço 

SICAD  Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SIOE  Sistema de Informação da Organização do Estado  

Subs.  Subsídio 

Sup.  Superior / Suplementos 

Téc.  Técnico 

Trab.  Trabalhador / Trabalho 

TS  Técnico Superior 

TSS  Técnico Superior de Saúde 
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