
 
Prezados colegas, obrigado por abrirem o Plano Nacional para consulta.  
O documento faz referência a essenciais achados científicos e documentos dos últimos 
anos. Aqui tenho apenas alguns comentários para melhorar a transposição destes 
elementos para o Plano.  

• O documento faz referência ao modelo COM-B (Capability - motivation - 
opportunity) logo no início. Porém, não consegue traduzir consistentemente este 
modelo em ações. A grande maioria das ações previstas, ao menos em todas as 
áreas da prevenção, se limitam a medidas "de sempre": focadas em Capability 
(Comprehension, reasoning, information), isto é: processos cognitivos; e um 
pouco de Motivation (Reflective: learn & evaluate). Deixa de lado os outros 
aspetos de Motivation como Emotion, impulse, association e omite quase tudo 
do elemento Opportunity (Physical environment, social norms, milieu) 

• nesta última perspetiva só se menciona a política de álcool, a Escola Segura e 
um pouco o clima nas escolas.  

• Aspetos ambientais importantes como Parenting Monitoring, modificações e 
regulações nos ámbitos recreativos e correções de normas descritivas (nos 
programas escolares) faltam quase por completo. Mas estas seriam as 
intervenções mais prometedoras 

• Álcool: não fica demasiado bonito se um documento para desenhar os futuros 
passos estratégicos apenas descreve (repete) a legislação reguladora do álcool já 
existente, por mais importante, recente e inovadora que seja. Num documento 
sobre os passos futuros poderia-se adicionar novos elemento como p.ex. a 
intenção de prever um regulamento de impostos e da publicidade do álcool 
(como vários países já têm, até o Brasil). Se tornou bastante óbvio (basta ir ao 
cinema) que o atual acordo voluntário com a indústria sobre auto-restrições na 
publicidade de álcool não funcionaram, como não funcionaram em nenhum país.  

o O papel do álcool no feto, nas famílias e em relação ao consumo 
concomitante de substâncias ilícitas, sobretudo na vida nocturna quase 
não é mencionado. 

• O tabaco praticamente nunca é mencionado. Por mais que o SICAD ainda não 
tenha competência nesta matéria, fica triste que um documento sobre 
dependências não o mencione nem preveja cooperação com as organizações 
ativas nesta matéria. Também o papel facilitador do tabaco para outras 
dependências (ex. Cannabis) não é mencionado. Visto que  Portugal tem 
atualmente umas das mais fracas legislações contra o tabaco, ao menos uma 
menção do tabaco neste plano de ação poderia ser mencionado (mesmo se não 
ser traduzido em ações).  

• Como dito anteriormente, as várias ações, da primeira infância até a juventude (e 
nas intervenções familiares) são dominadas por modelos cognitivos 
(sensibilização) e persuasivos. Elementos mais modernos, eficazes e inovadores 
(modificação de ambientes, trabalhar sobre controle de impulse, controle social, 
normative education) poderiam ser adicionadas. Seria um pena ter um plano de 
ação até 2020 que quase unicamente contém elementos habituais e 
"conservadores". 

• As justificações das ações nas idades anterior à adolescência são bastante 
concentradas em riscos dos consumos de drogas ilícitas entre os país o 



consumo precoce entre crianças, mas não se menciona suficientemente o papel 
de estilos educativos, falta de monitoring (por mais que isto não parece ser um 
problema grande nas famílias portuguesas) e do álcool. 

• Nesta mesma linha pensamento: se fala ao início do papel da prevenção 
indicada. Mas esta praticamente não aparece mais no resto do documento (nas 
ações), como se mencionam pouquíssimo os problemas de ajustamento 
comportamental, emocional e de impulsos nas justificações das ações.  

• Não me é nada claro por que a Dissuasão precisa duma secção própria. No resto 
da Europa existem bons programas mais estruturados (e avaliados!) para "drug 
law offenders". São considerados uma forma de prevenção seletiva e não seriam 
descritos em capítulos aparte. Afinal, e honestamente, as Comissões de 
Dissuasão, foram uma boa ideia um tempo atrás, mas agora há metodologias 
similares e mais avançadas (e provavelmente menos caras) em muitos lugares da 
Europa. Dissuasão em si não é um método substancialmente inovador nem 
eficaz para merecer uma menção tão diferenciada.   

• A avaliação das intervenções preventivas poderia ser ressaltada mais. Por 
exemplo uma avaliação profissional (com grupo de controle e talvez até 
aleatorização) de um programa escolar com cobertura nacional como "Eu e os 
Outros" poderia ser previsto.  

• Finalmente, as secções realmente fortes do programa, onde Portugal já destaca 
entre os outros países Europeus, deveriam ser ressaltadas mais no início do 
documento. Me refiro a PORI e PRI. Por exemplo passagens como  

o Os PRI vão permitir que, nos territórios onde já existem intervenções a 
decorrer e/ou onde 
existem meios que não estão suficientemente rentabilizados, seja feita 
uma reorganização dos 
recursos disponíveis, potenciando as mais valias em função das 
necessidades identificadas. No 
caso de não existir qualquer resposta ou esta ser insuficiente, pode 
atribuir-se financiamento 
suplementar, através da abertura de procedimentos concursais, de modo 
a colmatar as 
necessidades identificadas ou suprir áreas lacunares existentes. e  

o Por estas razões, surge a necessidade da integração das atuações, numa 
perspetiva de 
conjugação de esforços dos intervenientes, de rentabilização de recursos 
pelo 
estabelecimento de parcerias, tendo sempre em vista o interesse dos 
sujeitos a abranger e o 
conjunto da população, estimulando a sua participação nas ações. 

• ... são realmente importantes e inovadoras, comparadas com outros países. Ao 
menos a palavra-chave rentabilização de recursos deveria ser realçada mais no 
início do documento, entre as considerações estratégicas.  

De resto, parabéns por este excelente documento! 

Gregor Burkhart 
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