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1. Enquadramento 
 

 

O Modelo de Intervenção em Reinserção1 (MIR), aprovado em 2009 pelo Conselho Diretivo do Instituto 

da Droga e da Toxicodependência, resultou de uma estratégia de consolidação e de melhoria contínua 

da área de intervenção em reinserção. Através da reflexão e sistematização de conhecimentos por 

parte de um conjunto de técnicos representantes das unidades locais das cinco regiões, constituídos 

enquanto grupo de trabalho, foi elaborado o Modelo, que se apresenta como um conjunto de linhas 

orientadoras para a intervenção social em matéria de CAD.  

Decorridos alguns anos e já num contexto organizacional diferente, o SICAD considerou pertinente 

refletir sobre a implementação destas linhas orientadoras e, em 2014, elaborou um conjunto de 

indicadores sobre a intervenção social desenvolvida junto dos cidadãos com planos individuais de 

inserção (PII) acompanhados nas Unidades de Intervenção Local (UIL) das ARS.  

Desta forma, todos os anos é efetuada esta análise com base na informação do Sistema de Informação 

Multidisciplinar (SIM). Este sistema, em funcionamento nos CRI, UA e CT, dá suporte à atividade 

assistencial e contém o registo das intervenções desenvolvidas em matéria de reinserção pelos 

técnicos da área social. 

Apresentam-se, assim, os resultados da aplicação do instrumento de monitorização e avaliação do 

Modelo de Intervenção em Reinserção2, constituído por indicadores que incidem sobre a avaliação dos 

Planos Individuais de Inserção contratualizados, as necessidades resolvidas e os principais resultados 

das intervenções, no sentido de contribuir para uma análise em termos de eficácia da intervenção 

desenvolvida no âmbito do Modelo.  

Para a elaboração deste relatório foram considerados os dados extraídos do SIM referentes a 2019, 

disponibilizados pela Equipa Multidisciplinar para os Sistemas de Informação.  

 

 

 

  

                                                           
1 Instituto da Droga e da Toxicodependência (2009), Linhas Orientadoras para a Intervenção Social – Modelo de Intervenção em Reinserção, 

Lisboa 
2 Instrumento aprovado na Informação n.º 56/2014/DPI/DIT. 



 Avaliação do Modelo de Intervenção em Reinserção - 2019 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

7 

2. Avaliação do Modelo de Intervenção em Reinserção  
 

 

Como já foi referido, o instrumento de monitorização e avaliação do Modelo de Intervenção em 

Reinserção foi elaborado em 2014 e discutido no âmbito de um grupo de trabalho com representantes 

das DICAD das ARS. Desde então, a aplicação deste instrumento, anualmente, tem permitido 

aprofundar a avaliação da implementação do MIR e contribuir para a reflexão sobre a sua eficácia no 

âmbito da intervenção social junto de pessoas com CAD. 

Os indicadores consideram as principais fases do modelo, nomeadamente o diagnóstico, com 

identificação das principais necessidades da intervenção da reinserção, o planeamento e construção 

de percursos de inserção abrangentes e ajustados às necessidades, consubstanciado na 

contratualização de um PII, a resolução das necessidades diagnosticadas e as fases de avaliação do 

Plano e da Alta Social.  

A recolha da informação do SIM refere-se apenas ao universo de utentes com PII, uma vez que se 

procura avaliar a intervenção estruturada que o modelo preconiza. 

Assim, no âmbito da avaliação do MIR, apenas são consideradas as pessoas acompanhadas pelos 

técnicos de reinserção em 2019 que têm indicação na Ficha Complementar Social de “Com necessidade 

de intervenção/acompanhamento social” e que têm, simultaneamente, um Plano Individual de 

Inserção. Nestas condições, no sistema, estão 14 314 pessoas com CAD. Trata-se, assim, de um 

universo mais reduzido de utentes3 para os quais se pretende um olhar mais atento. 

Apresentam-se, de seguida, os dados apurados para cada um dos indicadores constantes do 

instrumento de avaliação definido, referentes ao ano de 2019.  

 

Indicador n.º 1 – Pessoas com necessidades de acompanhamento social com Planos 

Individuais de Inserção 

O primeiro indicador pretende contabilizar quantas pessoas com necessidade de intervenção social 

têm um PII contratualizado. Este indicador pretende avaliar em que medida esta ferramenta é utilizada 

pelos técnicos de intervenção social. De acordo com o preconizado no MIR, “uma metodologia comum 

de planeamento, diagnóstico, intervenção, acompanhamento e avaliação utilizada por todos os 

profissionais e disponibilizada de igual forma a todos os utentes contribuirá para uma maior eficácia e 

eficiência da intervenção, nos resultados alcançados com os utentes, no aproveitamento dos recursos 

                                                           
3 No âmbito da monitorização das intervenções de reinserção em 2019, o universo de utentes em acompanhamento pela 
área social é de 18 245 (Ver Relatório de Monitorização das Intervenções de Reinserção – 2019). 
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humanos e financeiros disponíveis.”4  Um dos principais instrumentos da metodologia que é 

apresentada neste modelo é o Plano Individual de Inserção, enquanto instrumento de co-planeamento 

e corresponsabilização mútua, através do qual se procura promover a participação das pessoas com 

CAD no seu processo de reinserção. 

Como já foi referido anteriormente, no âmbito do diagnóstico social efetuado junto das pessoas com 

CAD que são acompanhadas pelos técnicos de reinserção, foram identificadas 14 314 pessoas com 

necessidades de acompanhamento social5.  

Designação 
Percentagem de pessoas com necessidade de acompanhamento social e com PII 

Objetivo Avaliar a disseminação da utilização do PII 

Fórmula de cálculo 
(N.º de pessoas com PII em vigor/N.º de pessoas com necessidade de 
acompanhamento social) x 100 

Resultados obtidos 

Período: 2019 
9 288/ 14 314= 65% 

 

Das 14 314 pessoas que apresentavam necessidade de acompanhamento social em 2019, 9 288 

tiveram, no mesmo ano, um PII em vigor, o que representa 65%. No período de avaliação anterior 

(2018), o rácio era de 57%. 

Sendo a contratualização de PII um dos pressupostos fundamentais da intervenção preconizada pelo 

MIR, considera-se que os resultados obtidos através deste indicador são positivos, já que representam 

um aumento do rácio de pessoas com PII face ao total de pessoas com necessidade de 

acompanhamento social.  

Efetivamente, nem sempre há condições para a elaboração de um PII. O Modelo prevê a sua 

contratualização, mas reconhece que têm que estar reunidas condições para desenvolver uma 

intervenção co-construída e participada com o cidadão, com um acompanhamento próximo e regular. 

Por esta razão, nem todos os utentes são acompanhados com recurso a esta ferramenta.  

 

Indicador n.º 2 – Planos Individuais de Inserção Avaliados  

O segundo indicador pretende evidenciar a percentagem de PII que já foram avaliados, dos Planos que 

já ultrapassaram a sua duração prevista. A avaliação do plano é um passo extremamente importante 

da intervenção, que permite perceber o que já foi conseguido e, sempre que os objetivos não estão a 

ser atingidos, replanificar a intervenção, tendo em conta as dificuldades sentidas. Este momento deve 

                                                           
4 In Instituto da Droga e da Toxicodependência (2009), Linhas Orientadoras para a Intervenção Social – Modelo de Intervenção em 

Reinserção, Lisboa, p. 6. 
5 Para avaliação deste critério, foi contabilizada a ficha complementar social mais recente dos utentes ativos em reinserção no período em 
análise, onde está assinalada a opção “Com necessidade de intervenção/acompanhamento social”. 
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ser realizado conjuntamente com o cidadão com CAD, sendo que a sua participação e envolvimento 

são determinantes para a monitorização dos resultados atingidos e para o sucesso da intervenção que 

se pretende desenvolver. Desta avaliação pode surgir o encerramento do PII ou a sua reformulação, 

em função do diagnóstico realizado. 

Designação Percentagem de Planos Individuais de Inserção avaliados 

Objetivo Identificar a proporção de PII que foram alvo de avaliação  

Fórmula de cálculo 
(N.º de PII avaliados / N.º de PII em vigor cuja duração prevista já foi ultrapassada) 

x 100 

Resultados obtidos 

Período: 2019 
700/2 386 = 29% 

 

De acordo com os dados apurados, foram identificados 2 386 PII que necessitavam de ser avaliados 

por terem ultrapassado a duração prevista. Este número não reflete a totalidade de PII que estiveram 

em vigor em 2019, mas sim aqueles cujo período previsto da sua execução já terminou. Deste universo, 

foram avaliados apenas 29% (700 PII). Este resultado está alinhado com o verificado no ano anterior, 

que foi de 28%. Naturalmente que este valor é baixo e provoca constrangimentos na análise de dados 

referentes à intervenção desenvolvida. O procedimento de registo por parte dos técnicos da avaliação 

dos PII no SIM reveste-se de uma importância crucial, uma vez que permite conhecer os resultados de 

toda a intervenção desenvolvida na área social. Assim, será importante investir na melhoria deste 

rácio. 

 

Indicador n.º 3 – Planos Individuais de Inserção cumpridos  

O terceiro indicador incide exclusivamente sobre os PII que já foram avaliados, no sentido de 

evidenciar em que medida foram atingidos os objetivos previstos. Pretende-se avaliar a eficácia das 

intervenções desenvolvidas, através da análise dos motivos de encerramento dos PII, salientando a 

percentagem destes que foram cumpridos. O cumprimento do PII verifica-se sempre que sejam 

assinaladas as seguintes opções no SIM:  

• Cumprimento (aplica-se às situações em que o utente não tem alta social, mantendo-se a 

necessidade de intervenção e acompanhamento social); 

• Cumprimento parcial (quando foi cumprido em parte e é necessário reformular o PII); 

• Alta Social (o objetivo geral do plano foi atingido e o utente não necessita de manter o 

acompanhamento social) 
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Designação Percentagem de Planos Individuais de Inserção cumpridos  

Objetivo Avaliar a eficácia das intervenções efetuadas 

Fórmula de cálculo (Nº de pessoas com PII cumpridos / Nº de pessoas com PII avaliados) x 100 

Resultados obtidos 

Período: 2019 
1 058/2 190= 48% 

Durante o ano de 2019, houve 2 190 PII que foram avaliados6 e, desse total, 48% (1 058 PII) foram bem 

sucedidos. Isto porque os motivos de encerramento do PII referem o cumprimento total ou parcial do 

plano previsto. Estes resultados são claramente positivos e representam uma taxa de cumprimento 

muito relevante, que reflete o verificado no período anterior (48%).  

 

Indicador n.º 4 – Altas Sociais  

Outro indicador que se relaciona com o sucesso da intervenção é o quarto indicador. Neste caso, 

pretende-se destacar, dos PII que já foram avaliados, aqueles que deram origem a Alta Social. A Alta 

Social pressupõe que todas as necessidades de intervenção identificadas foram resolvidas e não há 

mais necessidade de manter o acompanhamento por parte do técnico de intervenção social. Esta é, 

portanto, uma situação em que o cidadão com CAD se encontra em total autonomia, no exercício 

pleno dos seus direitos e deveres de cidadania e que traduz o sucesso da intervenção realizada. 

Designação Percentagem de pessoas com PII que tiveram Alta Social  

Objetivo Avaliar o resultado das intervenções 

Fórmula de cálculo (Nº de pessoas com PII e Alta Social / Nº de pessoas com PII avaliado) x 100 

Resultados obtidos 

Período: 2019 
318/2 190= 15% 

Relativamente à opção específica de cumprimento do PII por motivo de Alta Social, verifica-se que 

apenas foi concedida a 15% (318 pessoas) do universo de pessoas com o PII avaliado, o que 

objetivamente é um valor modesto, mas que reflete um aumento face ao período anterior (14% em 

2018).  

Indicador n.º 5 – Necessidades Resolvidas  

No âmbito de um processo de reinserção, o diagnóstico social identifica necessidades de intervenção, 

em diferentes áreas, para as quais os técnicos procuram encontrar respostas adequadas. Estas 

                                                           
6 Neste indicador são contabilizados todos os PII que foram avaliados em 2019, incluindo aqueles cuja duração já foi ultrapassada. 
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necessidades são expressas no PII e registadas no SIM. Da satisfação destas necessidades depende, 

em larga medida, o sucesso da intervenção. Assim, o quinto indicador pretende avaliar a capacidade 

de resposta às necessidades das pessoas que possuem um PII, através da contabilização das 

necessidades que foram resolvidas. Estas necessidades são todas as que, no SIM, apresentam como 

avaliação: Resolvido pelo utente; Resolvido institucionalmente. 

Estes números não refletem a totalidade das necessidades diagnosticadas e resolvidas em 2019, mas 

apenas aquelas que têm subjacente um PII ativo e cujos utentes têm necessidade de acompanhamento 

social. 

Designação Percentagem de necessidades resolvidas  

Objetivo Avaliar a capacidade de resposta às necessidades das pessoas no âmbito do PII 

Fórmula de cálculo (N.º de necessidades resolvidas / N.º de necessidades diagnosticadas) x 100 

Resultados obtidos 

Período: 2019 
2 236/10 892 = 21% 

Do total de 10 892 necessidades diagnosticadas junto dos utentes com PII, distribuídas por diferentes 

áreas de intervenção, 21% (2 236 necessidades) foram resolvidas, seja pelo utente, seja fruto da 

intervenção direta do técnico. Este é um resultado que depende sempre do número de necessidades 

que são avaliadas, porque só depois do registo da avaliação no SIM é possível perceber se a 

necessidade foi ou não resolvida. Em 2018 registou-se um rácio de 23%, pelo que houve uma ligeira 

diminuição das necessidades resolvidas. Mais uma vez se verifica que este rácio pode estar a ser 

prejudicado por ser baixa a taxa de necessidades que já foram avaliadas. É, de facto, importante 

continuar a investir no aumento dos registos de avaliação das necessidades, por forma a favorecer o 

aumento deste rácio. 

Indicador n.º 6 – Tempo de Resolução das Necessidades  

O sexto e último indicador evidencia o tempo necessário até ocorrer a resolução da necessidade, 

enquanto medida de eficiência das intervenções. São contabilizados os tempos decorridos entre o 

diagnóstico e a avaliação de todas as necessidades que foram resolvidas e é apresentada a sua média. 

Designação Tempo médio de resolução das necessidades diagnosticadas  

Objetivo Avaliar a eficiência das intervenções efetuadas 

Fórmula de cálculo ∑
𝑛

𝑖 = 1
 [𝐴𝑖 − 𝐵𝑖]/N 

A= data de avaliação da necessidade 

B= data de identificação da necessidade 

N= n.º de necessidades resolvidas 

Resultados obtidos 

Período: 2019 
216 dias 
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Verifica-se que o tempo médio de resolução das necessidades diagnosticadas, compreendido entre a 

data da elaboração do diagnóstico das necessidades e a data de avaliação das mesmas, é de 216 dias, 

ou seja, pouco mais de sete meses. Em 2018, o valor apurado foi de 258 dias (oito meses), ou seja, 

houve uma diminuição relevante do tempo para resolução das necessidades.   
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3. Conclusão 

 

À semelhança dos anos anteriores, foram analisados os indicadores de avaliação do Modelo de 

Intervenção em Reinserção, de acordo com a informação recolhida e referente a 2019. Neste âmbito, 

consideraram-se apenas os cidadãos que foram identificados como tendo necessidade de intervenção 

social e que tiveram um PII em vigor. As principais conclusões são: 

 65% das pessoas com necessidade de acompanhamento social possuem um PII; 

 29% dos PII foram avaliados; 

 48% dos PII avaliados foram cumpridos; 

 15% das pessoas com PII avaliado tiveram alta social; 

 21% das necessidades diagnosticadas junto das pessoas com PII em vigor foram resolvidas. 

A aplicação deste instrumento de avaliação contendo indicadores estabilizados permite comparar os 

rácios anuais e perceber qual foi a evolução. Comparativamente ao período anterior verificam-se as 

seguintes alterações: 

 aumentou a percentagem de pessoas com necessidade de acompanhamento social que 

têm PII;  

 aumentou ligeiramente a percentagem de PII avaliados, do total de PII cuja duração já foi 

ultrapassada; 

 diminuiu a percentagem de necessidades resolvidas, o que pode ser explicado por 

dificuldades na sua resolução, pelo aumento do número de necessidades ou por atraso no 

registo das necessidades avaliadas no sistema; 

 aumentou a percentagem de pessoas que tiveram Alta Social; 

 diminuiu o número de dias para a resolução das necessidades, ou seja, a resolução de uma 

necessidade demorou, em média, menos 42 dias do que em 2018. 

A principal limitação dos dados analisados prende-se com a baixa taxa de avaliação das intervenções. 

As percentagens de necessidades que já foram avaliadas no SIM mantêm-se baixas, de ano para ano, 

assim como os PII avaliados. Sem o registo da avaliação das intervenções no SIM, não é possível aferir 

os resultados atingidos e evidenciar, com rigor, tendências na interpretação dos dados. É, portanto, 

fundamental promover iniciativas que vão ao encontro dos utilizadores do SIM para promover a 

resolução das suas dificuldades, contribuindo para mais e melhores registos na área da reinserção. 

Para contribuir para este objetivo, sugere-se o desenvolvimento de iniciativas no âmbito da 

monitorização das intervenções de reinserção que, ao promoverem uma cultura de registo das 
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intervenções, contribuem também para uma maior qualidade da informação que serve de base à 

extração dos indicadores de avaliação do MIR. 

Propõe-se, assim, a reativação do Grupo de Trabalho interinstitucional, que vigorou em 2014-2015, 

entre o SICAD (DPI e EMSI) e as ARS,IP. (DICAD e unidades locais), com os seguintes objetivos: 

 promover a comunicação, a identificação de constrangimentos e a análise conjunta dos 

problemas entre os vários stakeholders, permitindo identificar desvios nos registos e 

simultaneamente, garantir a sua retificação; 

 introduzir um novo momento de monitorização – 1º semestre – com devolução aos 

utilizadores do ponto de situação face aos registos verificados nos primeiros seis meses do 

ano, de forma a permitir desenvolver iniciativas de correção que sejam consideradas 

necessárias; 

 implementar automatismos no SIM como rotinas, regras e lembretes aos utilizadores de 

forma a garantir que a informação que tem caráter obrigatório não fique por preencher, que 

os utilizadores tenham alertas para efetuarem a avaliação e outras iniciativas semelhantes, a 

estudar no âmbito do grupo.  

Desta forma e no âmbito de um trabalho conjunto com as DICAD e com a EMSI, será possível aumentar 

os registos no SIM, as taxas de avaliação e, por consequência, a qualidade dos dados referentes à 

intervenção em reinserção. 
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