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Enquadramento 

 

Quando no final de 2006 o Grupo de Intervenção no Ensino Superior iniciou a sua actividade, 

uma das metas imediatamente traçada foi a de concretizar um levantamento das interfaces 

existentes entre o Ensino Superior e o contexto de intervenção do IDT.  

Esta tarefa foi considerada na altura fundamental, não apenas como ponto de partida para a 

definição de necessidades neste contexto, mas também como tarefa organizadora da Equipa 

Regional que na altura foi criada.  

De forma a estruturar a tarefa, começou-se por definir as áreas de levantamento. Nesse sentido 

considerou-se que seria importante ter uma noção da Produção Científica desenvolvida em 

contexto académico na área da toxicodependência nos últimos 5 anos. Por outro lado, 

assumindo que a melhoria da intervenção no terreno depende grandemente da Oferta 

Formativa que permita uma actualização de conhecimentos e práticas, considerou-se que seria 

incontornável o levantamento da oferta existente no ensino superior e, na sua ausência, as 

necessidades identificadas no sentido de colmatar esse vazio. Simultaneamente e tendo 

consciência que as respostas de apoio aos alunos no ensino superior são dadas através dos 

Gabinetes de Apoio ao Estudante, considerou-se, igualmente, fundamental reunir informação 

sobre o seu funcionamento e as necessidades por eles identificadas na área do consumo de 

substâncias psicoactivas. Tendo a noção que uma parte significativa da dinâmica académica se 

centra no trabalho desenvolvido pelas Associações de Estudantes, consideramos ser 

importante ter a noção da sensibilidade destas estruturas à problemática do consumo de 

substâncias psicoactivas e qual o envolvimento das mesmas nas diferentes áreas de 

intervenção. Finalmente, tendo a noção que a renovação dos interventores no terreno, na área 

da toxicodependência, é feita através da integração de recém licenciados e da articulação entre 

as IPSS/ONGs e as instituições do ensino superior consideramos que este levantamento 

deveria também reunir informação sobre as interfaces existentes entre estas duas realidades – a 

sociedade civil e o meio académico - na área específica da toxicodependência. 

Como metodologia de trabalho foi decidido no seio do grupo a escolha de 5 áreas de 

levantamento e a distribuição da responsabilidade de produzir instrumentos de recolha dos 

dados por cada uma das 5 regiões. Deste modo os temas ficaram assim distribuídos: 
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Levantamento Delegação Técnico 

Investigação Produzida Delegação Regional Norte Joana Coutinho 

Ofertas e Necessidades Formativas Delegação Regional Algarve Nuno Murcho 

António Pina 

Margarida Pinto 

Gabinetes de Apoio ao Estudante Delegação Regional Centro João Sardica 

Associações de Estudantes Delegação Regional Lisboa e 
Vale do Tejo 

Madalena Sandmann 

Rede Social Delegação Regional Centro Fernando Mendes 

Quadro 1 – Delegação e respectivos técnicos responsáveis pela produção dos diferentes instrumentos de 

recolha de dados  

 

Foi definido como calendário que cada região produziria os instrumentos de recolha de dados e 

validaria o procedimento até ao final de 2007, sendo 2008, o ano para a generalização da 

aplicação dos referidos instrumentos, de modo a produzir um relatório em 2009. 

Cada um dos elementos das diferentes regiões iniciou a elaboração de questionários de 

levantamento de informação a serem enviados a parceiros solicitando informação nas 

respectivas áreas ou, quanto tal fizesse sentido, enviados igualmente aos serviços do IDT, I.P. 

de modo a aferir do envolvimento destes com o Ensino Superior nas mais diversas áreas.  

Uma vez produzidos e aplicados nas respectivas regiões, os questionários foram generalizados 

e aplicados nas restantes. O processo de recolha dos dados foi moroso e em alguns casos 

frustrante, dada a dificuldade de obter respostas por parte dos interlocutores universitários. O 

presente documento apresenta os dados recolhidos, avançando sugestões de linhas de 

investimento resultantes da sua análise. 
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1. Levantamento  

Neste ponto serão apresentados os resultados do levantamento efectuado nas diferentes áreas 

e para as várias Regiões. 

 

1.1. Área da investigação / Produção Científica  

Esta área foi objecto de investimento da Região Norte tendo sido efectuado um levantamento da 

produção científica – teses de mestrado, doutoramento e estudos internacionais - realizados nos 

últimos cinco anos tendo a toxicodependência como objecto de análise. Para proceder a este 

levantamento procurou-se estabelecer um trabalho conjunto com o Departamento de 

Monitorização, Formação e Relações Internacionais (DMFRI) do IDT no sentido de evitar a 

duplicação de esforços. Sendo esta uma das áreas de investimento deste departamento, 

procurou-se com o presente levantamento fornecer, um conjunto de dados recolhidos em 

proximidade ao terreno complementando a recolha mais aprofundada já anteriormente postas 

em prática.  

Com o objectivo de efectuar a recolha de dados foi construída uma grelha que, uma vez validada 

pelo DMFRI, foi aplicada junto às diferentes estruturas especializadas do IDT e paralelamente 

junto aos diversos estabelecimentos de ensino superior, primeiro na região norte e 

posteriormente nas restantes regiões do país.  

Foram enviados questionários para 212 instituições do ensino superior públicas e privadas das 

quais se recebeu um total de 76 respostas o que corresponde a 36% de retorno. Consideramos 

que esta taxa de retorno é relativamente baixa havendo vários factores que podem contribuir 

para a sua explicação: 

- Ainda que tenha havido alguma preocupação de enviar os questionários para instituições cujas 

áreas poderiam tocar a problemática das toxicodependências – excluído deste modo áreas como 

engenharia, física, veterinária, etc. – mesmo assim tem-se a noção que há diferentes graus de 

proximidade das diferentes licenciaturas à problemática e que em alguns casos a ausência de 

resposta traduz a inexistência de trabalho nesta área. 

- Por outro lado, o envio dos questionários foi frequentemente endereçado aos órgãos directivos 

das instituições que, por sua vez, encaminhavam para os responsáveis de departamento, 

podendo ter ocorrido perda de informação neste circuito. 

- Finalmente, pomos como hipótese explicativa que da parte de algumas das instituições 

contactadas haja uma menor disponibilidade para corresponder à solicitação feita por razões 

muito diversas que podem ir desde a sobrecarga até à menor sensibilidade para a articulação 

com estruturas de distintas áreas de intervenção. 
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Das respostas recolhidas, junto aos 76 estabelecimentos do Ensino Superior, foram 

referenciadas 72 teses de mestrados e 20 teses de doutoramento e ainda 40 trabalhos 

desenvolvidos no âmbito de redes nacionais ou internacionais de investigação, perfazendo um 

total de 132 trabalhos científicos produzidos no âmbito da toxicodependência.  

É importante chamar à atenção que nesta listagem estão incluídos trabalhos apresentados na 

forma de artigo (15) que na ausência de informação sobre a existência ou não de investigação 

subjacente pode alterar o quadro anteriormente traçado. (*) 

Genericamente os trabalhos incidem sobre as áreas da Neurobiologia (toxicologia), Social 

(prevalências em contextos específicos), de Intervenção (Tratamento/Prevenção 

/Reinserção/Dissuasão/Redução de Riscos), Psicológica (comportamentos, cognições, auto-

imagem, percepções e crenças), do Direito e da Política. Apresentamos em anexo a listagem 

dos trabalhos recolhidos. 

Paralelamente foram enviados questionários para todas as unidades especializadas do IDT-IP 

solicitando informações sobre trabalhos de investigação que tenham sido desenvolvidos com 

envolvimento dos técnicos das referidas unidades. Foram reportados o desenvolvimento de 59 

trabalhos de carácter científico enquadrados nos diversos níveis de formação universitária pós 

licenciatura (doutoramento, mestrado), 37 dos quais foram realizados por técnicos do próprio 

Instituto no âmbito da sua formação académica/profissional.  

 

 Instituições Externos Internos Totais 

Contactadas Responderam Mestrados Doutoramento Internacionais Apoios Mestrados Doutoramentos 

DR Norte 75 28 14 16 12 15 21 2 80 

DR Centro S/ inf     1 1 0 2 

DRLVT 130 43 57 3 28 5 9 1 101(*) 

DR Alentejo 5 3 0 - 0 1 3 0 4 

DR Algarve 2 2 1 1 0 0 0 0 2 

Totais 212 76 72 20 40 22 34 3 191 

Quadro 2 - Investigação Produzida no âmbito da toxicodependência – Levantamento interno e externo por 

Região 

Deste modo, do cruzamento de informações de ambas as vias, reporta-se a existência de um 

total de 191 trabalhos de investigação concluídos ou em curso, iniciados nos últimos 5 anos. 

Uma listagem dos referidos estudos foi enviada ao DMFRI.  
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1.2. Área da Oferta Formativa  

Esta área foi objecto de investimento inicial da Região do Algarve tendo sido realizado um 

levantamento da oferta formativa na área da toxicodependência nos mais diversos contextos – 1º 

e 2º ciclos do ensino superior, doutoramentos cursos pós graduados – e em diferentes áreas – 

tratamento, prevenção, reinserção, dissuasão, contexto laboral, entre outros.  

Foram enviados um total de 164 questionários tendo-se obtido 101 respostas. É contudo 

importante realçar que, enquanto em alguns casos, o questionário foi enviado para os órgãos de 

gestão dos Estabelecimentos de Ensino que por sua vez os remeteram para os 

departamentos/cursos pertinentes, noutros (como na DR Algarve) os questionários foram 

directamente enviados aos responsáveis dos departamentos/curso. Este facto traduz-se na 

possibilidade de, em alguns casos – como o da DRN – ser recepcionados um número de 

questionários superior ao enviado. Os 101 questionários recebidos referem-se a 55 instituições 

do Ensino Superior público e privado das 115 contactadas correspondendo a 48% de retorno. 

 

 DRN DRC DRLVT DR Alentejo DR Algarve Totais 

Questionários 
Enviados 

56 S/inf 50 7 51 
questionários 

de 2 
instituições 

164 
questionários 
referentes a 

115 
instituições 

Questionários 
Recebidos 

60 
questionários 
referentes a 

34 
instituições 

S/inf 23 
questionários 

referentes a 13 
instituições 

6 
questionários 
referentes a 
6 instituições 

12 
questionários 
referentes a 2 

instituições 

101 
questionários 
referentes a 

55 
instituições 

  Quadro 3 – Levantamento da oferta formativa na área da toxicodependência por Região 

 

Não nos sendo possível avaliar da grandeza do número de respostas recebido consideramos 

contudo que este servirá de referência para levantamentos posteriores.  

Relativamente à caracterização das respostas recebidas – apresentada no quadro 3 - constata-

se que 30% provêm de cursos de via de ensino, 45% são cursos com prática ou estágio em meio 

escolar, 63% dos cursos envolvem parcerias com instituições de saúde. No que diz respeito à 

inclusão de conteúdos referentes à área da toxicodependência e alcoolismo nos curricula, 54% 

dos inquiridos respondem afirmativamente, a grande maioria situada ao nível da licenciatura, 

incluído 35% estágios neste âmbito e havendo referencia em 14% das respostas à participação 

de técnicos do IDT no processo formativo dos docentes. Dentro das situações em que não foi 

reportada a abordagem de conteúdos ligados a esta problemática foi contudo reconhecida em 

26% dos casos a pertinência do desenvolvimento do tema face à área de formação. 
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 DRN DRC DRLVT DRA 
DR 
Algarve 

 

Totais 

 

Cursos via ensino 15  13 1 1 30 

Cursos com estágio/prática em meio escolar 27  16 1 1 45 

Cursos que trabalham em parceria com instituições 
da saúde 

43  17 0 3 63 

Cursos cujos curricula têm conteúdos no âmbito da 
toxicodependência e alcoolismo 

37  14 1 2 54 

Grau académico dos cursos que 
têm curricula no âmbito desta 
área 

Licenciatura 31  10 1 3 45 

Formação pós 
graduada 20  9 0 0 29 

Outros 3  0 0 0 3 

Existem estágios em contexto académico nesta 
área 

22  10 0 3 35 

Os técnicos do IDT participam no processo de 
formação dos docentes no âmbito dos cursos 

10  4 nr nr 14 

Quadro 4 - Levantamento da oferta formativa na área da toxicodependência por tipo de curso e por Região 

No que respeita à opinião dos inquiridos relativamente à adequação dos conteúdos no âmbito 

das problemáticas das toxicodependências e do alcoolismo, nos cursos em que os mesmos 

existem, a média das respostas é de 4 pontos, numa escala tipo Likert de 5 pontos, variando 

entre “pouco importante” (1 ponto) e “muito importante” (5 pontos), donde se pode inferir que os 

conteúdos existentes se encontram num nível “importante”. 

Já no que concerne aos estágios, a média das respostas (também numa escala semelhante, 

variando entre 1 ponto = “pouco adequados”, e 5 pontos = “muito adequados”) é de 3,97 pontos, 

donde se pode inferir que os estágios existentes se encontram num nível “adequado”. O 

acompanhamento dos estágios é considerado como tendo um nível médio de adequação (3,28) 

por parte dos técnicos responsáveis nas instituições onde decorrem. É de referir que 39% dos 

inquiridos consideraram não haver um suficiente número de locais de estágio no âmbito da 

toxicodependência e alcoolismo. 

Relativamente à opinião dos inquiridos sobre as áreas em que os docentes sentem mais 

necessidades de formação, relativamente a estas problemáticas (de igual forma numa escala 

semelhante, variando entre 1 = “pouco necessário”, e 5 = “muito necessário”), as áreas que 

apresentam uma média de respostas mais elevada é a Prevenção e a Redução de Riscos e 

Minimização de Danos (ambas com uma média de 3,8, o que indicia um nível de necessidade de 

formação na área médio-alta), situando-se ainda a Reinserção, e Dissuasão/Enquadramento 

Legal no mesmo plano, ficando apenas a área do Tratamento, num nível médio de respostas (x = 

3,2, o que indicia uma necessidade média de formação). Já se atendermos ao posicionamento 

da maioria (valores fornecidos pela moda) verifica-se que a Prevenção é sentida como muito 

necessária (moda=5), a formação na área da Redução de Riscos mantém um nível de 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

7 

 

necessidade médio-alto (moda=4) verificando-se que as restantes apresentam um nível de 

necessidade médio (moda=3) 

Os dados disponíveis justificam que se refira que existem algumas diferenças e semelhanças 

entre as regiões, relativamente à opinião dos inquiridos sobre os eixos de intervenção em que os 

docentes do Ensino Superior sentem mais necessidade de formação no âmbito das 

toxicodependências e alcoolismo:  

- Os eixos da Prevenção e da Redução de Riscos/Minimização de Danos são os que 

apresentam um nível mais elevado de necessidade de formação, o que se verifica para todas as 

regiões que dispõem de dados relativamente a esta questão (Norte, LVT e Algarve), com médias 

de respostas que se situam entre 3,8 e 4,1, o que indica níveis de necessidade de formação 

elevados (numa escala de Likert de 5 pontos, variando entre 1 -“pouco necessário”- e 5 -“muito 

necessário”). 

- Os eixos da Reinserção e Dissuasão, para as regiões do Norte e LVT, apresentam médias de 

respostas que indicam níveis de necessidade de formação elevadas, sendo a Reinserção o eixo 

que tem o valor mais elevado (uma média de respostas de 4,3) na região de LVT (numa escala 

de Likert de 5 pontos, variando entre 1 -“pouco necessário”- e 5 -“muito necessário”); na região 

do Algarve; os mesmos eixos da Reinserção e Tratamento têm valores que indicam uma 

necessidade média de formação (média de resposta de 3,2 nos dois eixos). 

- O eixo do Tratamento apresenta valores que variam entre 3,1 e 3,4 (na mesma escala de 

Likert), nas três regiões referidas, o que indica uma necessidade média de formação da parte da 

população docente inquirida relativamente a este eixo. 

Finalmente, e no que concerne à importância de participação dos técnicos do IDT na 

formação dos docentes (utilizando uma escala idêntica às mencionada anteriormente, em que 1 

ponto = “pouco importante”, e 5 pontos = “muito importante”), a média das respostas situa-se em 

3,87, o que indicia uma nível de importância atribuído a esta participação relativamente elevado. 

É importante realçar que 57% dos inquiridos afirma a pertinência de ser proporcionada formação 

adicional aos docentes nesta área de modo a garantir uma melhor abordagem da temática no 

decurso dos processos formativos no Ensino Superior. 
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1.3. Área dos Gabinetes de Apoio ao Estudante 

De acordo com os pressupostos da World Declaration on Highes Education (1998), a evolução 

levada a cabo no ensino superior deve ser de carácter holístico, visando as necessidades 

pessoais e de desenvolvimento dos estudantes. 

Nesta perspectiva, os serviços de aconselhamento psico-pedagógico, que integram as 

instituições do Ensino Superior têm geralmente como grande objectivo apoiar os estudantes no 

processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento pessoal. 

A criação e regulamentação de serviços psicológicos de apoio aos alunos enquadra-se no 

espírito da Resolução da Assembleia da Republica n.º71/2000 de 07 de Novembro. 

O levantamento de informação nesta área foi objecto de investimento da Região do Alentejo 

tendo sido realizado um levantamento ao nível de objectivos dos gabinetes, serviços prestados à 

comunidade académica, necessidades identificadas junto aos estudantes universitários, 

possíveis áreas de articulação com o IDT-IP e percepção da pertinência de trabalho conjunto. 

Foram enviados questionários para 72 gabinetes de apoio ao estudante do ensino superior 

público e privado tendo sido recebidas um total de 30 respostas o que corresponde a 42% de 

retorno.  

 

 DRN DRC DRLVT DRA DR Algarve Totais 

Enviados 33 S/inf 35 3 1 72  

Recebidos 14 3 9 3 1 30 

  Quadro 5 - Levantamento efectuado junto dos gabinetes de apoio ao estudante por Região 

Os gráficos apresentados, baseiam-se nos dados recolhidos, no levantamento efectuado pelas 

Delegações Regionais do IDT. 

14

9

3 3

1

N.º de Gabinetes por Região

Norte

Lisboa e Vale do Tejo

Centro

Alentejo

Algarve

 

Gráfico 1 – Nº de Gabinetes que responderam por Região 
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A inserção institucional destes serviços varia. Assim, nos Institutos Politécnicos geralmente 

depende dos Serviços de Acção Social, enquanto que, nas Universidades geralmente depende 

dos Conselhos Directivos das Faculdades onde estão inseridos. 

 

4

10

3

4
5

2

1
1

Norte Centro Lisboa e

Vale do

Tejo

Alentejo Algarve

Gabinetes  por Tipo de Instituição 

Politécnico

Universidade

 

Gráfico 2 – Gabinetes que responderam por tipo de instituição e por Região 

 

Quanto às necessidades sentidas pelas Equipas Técnicas ao nível de intervenção nas 

Toxicodependências e Alcoolismo.  

Necessidades Sentidas pela Equipa Técnica
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Gráfico 3 – Necessidades sentidas pela Equipa Técnica dos Gabinetes  
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Do gráfico anterior, podemos inferir, que a maior necessidade dos gabinetes aponta para o apoio 

técnico ao desenvolvimento de Projectos na Área da Prevenção e da Promoção da Saúde, 

sendo mesmo sugerido em alguns casos, a elaboração conjunta dos mesmos. 

A segunda necessidade identificada é a falta de acções de formação, para técnicos que intervêm 

com jovens do Ensino Superior, com especial enfoque nas substâncias, nas novas dependências 

e novos padrões de consumo. 

Como terceira prioridade é referia a necessidade de estabelecer canais de encaminhamento de 

utentes dos gabinetes para o IDT e outras entidades, sendo essencial, para uma resposta mais 

eficaz, em situações que envolvam o consumo de substâncias psicoactivas. 

Mais ou menos com a mesma pertinência, situa-se o apoio técnico ao desenvolvimento de 

intervenções em contexto de residências universitárias e nas festividades académicas. 

Na mesma ordem de grandeza estão identificadas a supervisão clínica por parte de técnicos do 

IDT e a discussão de casos. 
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1.4. As Associações Académicas 

As Associações Académicas constituem-se como um veículo privilegiado no acesso aos 

estudantes do Ensino Superior por diversas razões, nomeadamente pelo facto de serem 

responsáveis pela realização de diferentes eventos académicos - festividades como a recepção 

ao caloiro e a semana académica – que se constituem como contextos privilegiados para a 

intervenção no âmbito da Prevenção e Redução de Riscos.  

O levantamento de dados, junto das Associações Académicas, foi objecto de investimento inicial 

da Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo (DRLVT) com o intuito de aferir possíveis 

projectos que tenham sido realizadas no âmbito do consumo de substâncias psicoactivas, assim 

como a duração das intervenções, objectivos das mesmas, entidades envolvidas, publico alvo 

abrangido, materiais produzidos/utilizados e resultados alcançados. Foi ainda pedida a 

identificação de necessidades e propostas para futuros projectos/actividades/acções no âmbito 

da problemática do consumo de substâncias psicoactivas.  

 

 DRN DRC DRLVT DRA DR Algarve Totais 

Enviados 31 S/inf 94 8 1 133  

Recebidos 12 1 10 2 1 26 

   Quadro 5 - Levantamento efectuado junto das associações académicas por Região 
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Gráfico 4 – Número de respostas no âmbito do levantamento junto das Associações de Estudantes  
por Região 
 

Foram enviados questionários a 133 Associações de Estudante do ensino superior público e 

privado tendo sido recebidas um total de 26 respostas o que corresponde a 20% de retorno.  

Nos contactados efectuados registou-se uma grande ausência de respostas aos pedidos 

solicitados. Pensamos que este facto não se deve a falta de interesse – sempre manifestado em 
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contactos directos - mas a um conjunto de factores, entre os quais (1) a grande mobilidade das 

direcções das AE que acarreta que alguns dossiers não cheguem a ser abordados (2) a 

desorganização verificada em algumas AE (3) a ausência de uma tradição de envolvimento das 

AE neste tipo de área de intervenção, etc.  

A título de exemplo, refira-se que na Região de Lisboa e Vale do Tejo de um total de 96 

contactos, resultaram apenas 10 respostas (que implicaram a ida pessoal de técnicos do IDT às 

respectivas associações) oriundas do distrito de Santarém. Nesta região, na altura do 

levantamento, foi possível concretizar uma reunião de trabalho com a Associação Académica de 

Lisboa (que congrega grande parte das associações das diferentes instituições), na qual se 

discutiram preocupações mútuas e eventuais linhas de investimento conjuntas. Foi explorado o 

tema do contexto recreativo em Meio Universitário nomeadamente a organização de eventos 

como a Semana Académica. A AAL falou das medidas postas em prática no decurso da Semana 

Académica, que incluíram a formação de elementos do staff na gestão de situações de risco e a 

organização de equipas que patrulharam o terreno de festa durante toda as noites do evento. 

Estas equipas estavam atentas a situação de abuso de substâncias tendo instruções precisas 

sobre como intervir. A Região Norte encetou igualmente em Dezembro de 2007 os seus 

contactos com a Federação Académica do Porto, com vista à realização de um levantamento, 

junto às associações de estudantes de toda a Academia do Porto, de 

projectos/acções/actividades realizadas, em curso ou previstas, no âmbito da problemática do 

consumo de substâncias psicoactivas. 

Em termos de projectos que já estavam a decorrer foram assinalados dois no distrito de 

Santarém (um de Redução de Riscos do abuso de álcool, debates/workshops e campanhas em 

espaços nocturnos) e um trabalho de intervenção de pares de Redução de Riscos na Guarda. 

Refira-se também que em Coimbra já se desenvolviam intervenções no âmbito do Redução de 

Riscos em contexto académico. No Norte foram mencionadas acções de sensibilização e 3 

formações (sobre ecstasy). 

Relativamente às necessidades identificadas por parte das diferentes associações académicas 

as respostas apontam muito para uma preocupação relacionada com (ab)uso do álcool por parte 

dos estudantes e com o consumo de “drogas ditas leves” (como são designadas pelos próprios 

estudantes). Como necessidades, em termos de respostas, apontam mais para informação, 

sensibilização e formação. Um aspecto importante, referido pela Associação do Instituto da 

Guarda, é o facto de haver cada vez mais jovens do secundário nas festividades académicas.  

Nas propostas para futuros projectos as associações académicas propõem sessões de 

esclarecimento, workshops, a formação de pares e intervenções em espaços nocturnos 

frequentados por estudantes. 

Face ao exposto, apesar do número total de respostas não ultrapassar as 26, as necessidades 

apresentadas permitem identificar preocupações e propostas comuns. 
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1.5. Interfaces com a Rede Social (ONG e IPSS)  

Esta área foi desenvolvida pela Região Centro e teve como objectivo fazer um levantamento das 

interfaces existentes entre ONG/IPSS e o Ensino Superior na área da toxicodependência. Neste 

sentido foi enviado um questionário a diferentes instituições que trabalham no âmbito da 

problemática do consumo de substâncias psicoactivas, nomeadamente nas áreas da Prevenção, 

Redução de Riscos e Minimização de Danos, Tratamento e Reinserção.  

A definição da listagem de instituições a quem enviar o questionário envolveu a participação dos 

CRI na selecção de entidades com quem haveria já algum tipo de relação presente ou passada 

nas diferentes áreas de missão.  

Foram enviados questionários a 172 ONG e IPSS tendo sido recebidas um total de 45 

respostas – o que corresponde a uma taxa de retorno de 26% - das quais, apenas 18 

instituições têm protocolos ou desenvolvem projectos no/ com o Ensino Superior.  

 

 DRN DRC DRLVT DRA DR Algarve Totais 

Enviados 72 7 59 2 22 172  

Recebidas 27 2 10 1 5 45 

Com Protocolos 
estabelecidos  

4 2 6 - 5 17 

Quadro 6 – Levantamento das interfaces existentes entre ONG/IPSS e o Ensino Superior na área da 
toxicodependência 
 

A disparidade das realidades regionais está bem patente no quadro acima apresentado, 

traduzindo não apenas riqueza das redes sociais mas sobretudo o conhecimento das mesmas e 

uma maior selectividade nos contactos estabelecidos.  

Entendemos que a baixa taxa de retorno pode ser explicada pelo facto de poucas 

instituições/associações da rede social desenvolverem intervenções articuladamente com o 

ensino superior na área da toxicodependência e alcoolismo. Aquelas que as desenvolvem, 

fazem-no, fundamentalmente, ao nível da realização de estágios, intervenção em Contextos 

Recreativos Académicos e organização de acções de formação neste âmbito.  

É de referir que muitas das respostas recebidas não descrevem projectos concretos, 

expressando sobretudo, intenções, ou comentários sobre a pertinência da articulação entre estas 

duas realidades, esclarecendo sobre as ligações existentes, facto que resulta numa menor 

possibilidade de fazer um tratamento quantitativo da informação recebida. 

São relativamente poucos, os protocolos e os projectos existentes entre as ONG e o Ensino 

Superior. Podemos referir que a maioria dos protocolos existentes entre as ONG / IPSS se 

situam a nível da realização ou o apoio de estágios em distintas áreas, que vão desde a 
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Psicologia à Enfermagem, Sociologia e Fisioterapia até as Ciências Empresariais, Nutrição e 

Turismo. São as instituições da região de Lisboa e Vale do Tejo (2), Porto (3) e do Algarve (5) 

que mais protocolos assinados apresentam nesta rubrica. 

Destacamos ainda que das instituições que tem protocolos, com o ensino superior, estes incidem 

em particular, nas Intervenções em contextos recreativos como nas Festas Académicas (Latada 

e Queima das Fitas) e ou Espaços Recreativos nocturnos, sendo as regiões mais envolvidas a 

Região Centro (Coimbra - 1), Lisboa e Vale do Tejo (1) e a Região Norte (3). Esta actividade 

envolve trabalho de equipas de rua, distribuição de chupas – chupas, informação sobre o 

consumo de substâncias lícitas e ilícitas e realização de testes de alcoolemia. Estas actividades 

fazem-se com o envolvimento de técnicos do IDT (CRI e NAT) nas diferentes regiões. 

Na área da redução de riscos e minimização de danos apenas na Região Norte se referenciam 5 

projectos, sendo 2 ligados ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas e 3 na prevenção de 

comportamentos sexuais de risco. 

 Outras áreas de parcerias estão relacionadas com a organização de formações/ cursos ou 

acções de sensibilização sobre toxicodependências e Sida (doenças sexualmente 

transmissíveis. Destacamos: Algarve (1), Alentejo (1) e Lisboa e Vale do Tejo (3). 

Outros protocolos são desenvolvidos com uma incidência específica na área da prevenção da 

SIDA envolvem a formação de grupo de pares nas regiões de Lisboa e vale do Tejo (1) e Porto 

(2). Estas actividades envolvem a distribuição de folhetos informativos, preservativos e a 

realização de jogos lúdico pedagógicos. 

Os resultados obtidos são surpreendentes podendo sugerir ou uma escassa articulação das 

instituições com o Ensino Superior nas múltiplas áreas de intervenção em que estão envolvidas 

– nomeadamente ao nível da prevenção e do tratamento – ou uma construção do instrumento de 

recolha de dados que poderá remeter excessivamente para projectos estruturados e 

organizados, podendo ter induzido a ideia de que estes incidiriam sobre o Meio Universitário. Se 

por um lado o primeiro plano de compreensão nos parece credível já que tirando o 

enquadramento de estágios curriculares a articulação entre as IPSS/ONGs e o Meio 

Universitário parece ser incipiente, por outro lado, a construção do questionário poderá ter 

enviesado as respostas recebidas, não permitindo uma noção real da articulação existente. Esta 

é pois uma área a rever em levantamentos futuros. 
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2. Linhas de Investimento Futuro 

Indo ao encontro do objectivo inicial deste documento, avançamos agora com a apresentação de 

um conjunto de linhas de investimento que decorrem do levantamento efectuado e que poderão 

servir de orientação à intervenção futura deste grupo de trabalho. 

No que diz respeito aos investimentos do GIES no âmbito da Investigação estes poderão 

traduzir-se na realização - à semelhança do que foi efectuado em 2009 pela Delegação Regional 

do Norte do IDT, I.P., com a colaboração da Dra. Lígia Ferros – de um levantamento circunscrito 

às tendências e necessidades de investigação na área das toxicodependências.  

Sabendo-se que, na sequência do Tratado de Bolonha, os mestrados integram, de uma forma 

geral, uma componente de investigação e constituindo-se para o IDT. IP, um esforço 

suplementar o previsível acompanhamento destes trabalhos, a DRN entendeu necessário 

adequar as propostas de investigação recebidas, às necessidades do Serviço. Assim sendo, e 

dada a sua pertinência, propõe-se o alargamento deste procedimento às restantes regiões do 

país, através da realização de um levantamento interno e externo (Universidades e Centros de 

Investigação) - por questionário e/ou entrevista - que permita efectuar o cruzamento entre 

necessidades e tendências de investigação na área das toxicodependências, de forma a 

rentabilizar o esforço das instituições e responder às suas reais necessidades. 

Sugere-se ainda a possibilidade do GIES garantir, com uma regularidade trienal, uma 

actualização dos dados relativos à produção científica em matéria de toxicodependência, 

realizando este procedimento em estreita articulação com o DMFRI, evitando-se deste modo 

duplicação de esforços e informações. Na posse destes dados, propõe-se a sua disseminação, 

quer através da criação de uma secção específica no sítio do IDT, quer através da colaboração 

da Direcção Geral do Ensino Superior, facilitando a sua difusão no seu sítio na Internet ou 

fazendo chegar a informação às diferentes escolas através dos seus circuitos de informação 

internos. 

Por outro lado, e reforçando um objectivo anteriormente apresentado pelo GIES em articulação 

com o DMFRI, será importante concretizar uma linha de investigação que permita obter um 

quadro claro dos padrões de consumo no Ensino Superior e o seu enquadramento na dinâmica 

universitária. Este estudo que já iniciou os seus primeiros passos com a assinatura de um 

protocolo com a DGES e com a elaboração do instrumento de recolha de dados aguarda o 

ultrapassar de dificuldades logísticas para o suporte informático a dar referido instrumento de 

modo a que a resposta e um primeiro tratamento básico dos dados possa ocorrer online 

facilitando todo o procedimento de recolha dos mesmos. Este estudo traria igualmente uma 

enorme mais-valia nesta área que seria o estabelecimento de contactos estáveis em rede entre 

diferentes organismos que seriam convidados a servir de referência e suporte à aplicação dos 

procedimentos nas suas regiões específicas. Deste modo ficaria criada uma base de 

sustentação para os objectivos anteriormente traçados de recolha regular de informação sobre 
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os estudos científicos produzidos lado-a-lado com a replicação regular do Inquérito Nacional ao 

Ensino Superior potenciando-se mutuamente. 

No que se refere ao investimento futuro do GIES na área da Formação, e tendo em conta a 

análise dos dados recebidos, as iniciativas e acções deste grupo de trabalho no Ensino Superior 

deverão incidir basicamente no reforço do desenvolvimento do tema da toxicodependência e 

alcoolismo na área de formação dirigida ao Ensino Superior, já que: 

- mais de metade (54%) dos inquiridos refere a inclusão de conteúdos referentes à área da 

toxicodependência e alcoolismo nos curricula, integrando 35% estágios neste âmbito, o que 

pode sugerir a necessidade de um investimento de cariz mais teórico no âmbito da formação 

desenvolvida nos curricula do Ensino Superior; 

- por outro lado, nos casos em que não foi reportada a abordagem de conteúdos ligados a esta 

problemática, 26% dos mesmos reconhece a pertinência do desenvolvimento do tema face à 

área de formação; 

Sendo a toxicodependência e o alcoolismo uma área específica, os dados parecem indicar a 

pertinência de acentuar a participação dos técnicos do IDT no processo formativo dos docentes, 

ou pelo menos intensificar uma articulação interinstitucional que reforce os mecanismos de 

formação já existentes no contexto do (ou em relação com o) Ensino Superior, parecendo-nos 

que esta questão merece ser alvo de análise mais detalhada, nomeadamente numa perspectiva 

bilateral e de intercâmbio entre o Ensino Superior e o IDT. 

Quando passamos a especificidades no domínio da formação, o investimento futuro do GIES, 

deverá ter em conta nas suas linhas de actuação, os seguintes aspectos: 

- nos cursos em que os conteúdos no âmbito das problemáticas da toxicodependência e do 

alcoolismo já existem integrados nos curricula, apesar da média das respostas indicar que os 

mesmos se encontram num nível “importante” e “adequado”, será de analisar, no entanto, em 

que áreas curriculares estes conteúdos se encontram, se mais práticas ou teóricas, no sentido 

de maximizar referenciais teórico-práticos nos quais o IDT deverá investir no conjunto dos seus 

eixos de intervenção, adaptando-os posteriormente a diferentes realidades e necessidades 

formativas. 

- a área dos estágios deverá ser alvo de reflexão tendo em conta que os dados consideram não 

haver um suficiente número de locais de estágio no âmbito da toxicodependência e alcoolismo, o 

que pode revelar uma dissonância entre procura e capacidade de oferta por parte do IDT; 

- de um modo geral, as áreas em que os docentes sentem mais necessidades de formação, 

relativamente a estas problemáticas, são a Prevenção, a Redução de Riscos/Minimização de 

Danos, a Reinserção e Dissuasão/Enquadramento Legal, seguindo-se a área do Tratamento. No 

entanto, os dados apontam para a existência de diferenças e semelhanças entre as regiões que 

deverão ser melhor analisadas e tidas em consideração no plano da formação e definição de 
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áreas prioritárias de investimento por região, no âmbito do processo formativo no Ensino 

Superior nas temáticas da toxicodependência e alcoolismo; 

- a participação dos técnicos do IDT na formação dos docentes é uma realidade presente nos 

dados disponíveis bem como a pertinência de ser proporcionada formação adicional aos 

docentes nestas áreas da toxicodependência e alcoolismo, de modo a garantir uma melhor 

abordagem da temática no decurso dos processos formativos no Ensino Superior.  

Estes dados podem também reflectir a necessidade do IDT reforçar as suas condições e 

requisitos de formação das suas equipas técnicas, que se traduzam igualmente num acréscimo 

de qualidade da formação desenvolvida no contexto do GIES. 

Os principais investimentos do GIES no âmbito dos Gabinetes de Apoio ao Estudante deverão 

incidir na consolidação da relação iniciada com a Rede Nacional (RESAPES) visando a 

formação e apoio aos respectivos técnicos para a construção de projectos de intervenção na 

Área da Prevenção e da Promoção da Saúde, tendo em consideração os dois contextos 

referidos, o das residências universitárias e das festividades académicas, bem como a numa 

perspectiva mais clínica, permitir uma melhor compreensão da problemática da 

toxicodependência, explorando as implicações no percurso académico e a existência de co-

morbilidades que possam estar na base dos pedidos de ajuda que estes estudantes possam vir 

a fazer junto aos Gabinetes. Este procedimento poderá capacitar os técnicos destas estruturas a 

um melhor enquadramento do consumo nas histórias de vida dos seus utentes, aspecto que 

deverá ser complementado com o estabelecimento de canais dedicados ao encaminhamento 

de utentes para os serviços do IDT e pela criação de grupos de discussão de casos ou de 

supervisão técnica. 

Em virtude dos Gabinetes de Apoio ao Estudante dependerem hierarquicamente dos Serviços de 

Acção Social do respectivo Instituto Politécnico /Universidade, será conveniente, que se 

estimulem e/ou estreitem os laços de proximidade com estes serviços, como forma de agilizar 

procedimentos, podendo mesmo em alguns casos ultrapassar constrangimentos com os 

Gabinetes de Apoio ao Estudante, constituindo uma mais-valia para as intervenções. 

Isto seria concretizável através de reuniões de carácter mais institucional, entre o IDT, leia-se 

CRI e os Gabinetes, onde seria apresentado o levantamento de necessidades, as várias 

problemáticas e as diversas propostas de intervenção. 

Relativamente à articulação com as Associações de Estudantes as linhas de investimento 

apontadas foram as da informação, sensibilização e formação. Nas propostas para futuros 

projectos as associações académicas propõem sessões de esclarecimento, workshops, 

formação de pares e intervenções em espaços nocturnos frequentados por estudantes.  

Neste sentido a aposta deve ser na continuidade da formação de pares iniciada com o Projecto 

de Redução de Riscos no Ensino Superior em curso desde 2007 e na criação de uma bolsa de 

interventores em diferentes contextos nocturnos (festividades académicas, festivais de música). 
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A intervenção em espaços nocturnos (frequentados por estudantes) é coberta por algumas 

projectos financiados pelo IDT,I.P. nomeadamente através do PIF e PRI (por exemplo em 

Castelo Branco, Lisboa e Santarém). 

A já referida intervenção de Redução de Riscos em contextos académicos, que conta com o 

terceiro ano de execução, veio permitir o alargamento de contactos com as Associações 

Académicas, consolidar as relações iniciadas através do levantamento assim como ir ao 

encontro de necessidades e propostas levantadas. O projecto visa um trabalho de rua no 

decurso das festividades académicas, nomeadamente semana académica e recepção ao caloiro. 

A intervenção inicia-se com formação a estudantes voluntários cobrindo áreas como as 

substâncias, padrões de consumo, níveis de intervenção, a redução de riscos e estratégias de 

abordagem no âmbito da relação de entreajuda. O programa de formação é concretizado 

localmente pelas equipas técnicas dos CRI que aceitam desenvolver esta linha de investimentos. 

Paralelamente é desenvolvido um trabalho de aproximação às Associações Académicas de 

modo a garantir o enquadramento desta intervenção na dinâmica de organização das semanas 

académicas.  

Os estudantes que receberam formação no âmbito de Redução de Riscos em contexto 

académico também têm vindo a intervir em festivais de música em diferentes partes do país (ex. 

Festival de Paredes do Coura em Viana do Castelo, Super-Bock Super-Pop no Porto, Festival de 

Música do Sudoeste no Alentejo) (confirmar) 

Um contributo importante que pode advir por parte das Associações Académicas é o da 

divulgação das acções de formação assim como, eventualmente, da avaliação das intervenções. 

A avaliação das intervenções é um aspecto que tem suscitado alguma preocupação, 

relativamente à melhor forma de chegar a um público alargado que dê a sua opinião sobre as 

mesmas. Neste sentido as associações poderão disponibilizar e-mails ou divulgar possíveis 

respostas online. 

Finalmente, no que diz respeito à promoção de um trabalho mais integrado entre a Rede 

Social e o Ensino Superior as linhas de investimento vão no sentido de sensibilizar as 

estruturas do ensino superior para um maior conhecimento ou envolvimento dos projectos 

desenvolvidos pelas instituições - IPSS e ONG´S - a colaborar com o IDT, indo deste modo ao 

encontro das necessidades de oferta formativa de que a Universidades tem para os seus alunos 

na realidade pós Tratado de Bolonha. Esta articulação poderá passar pela promoção de “feiras“ 

de projectos de IPSS e ONG´S junto ao público universitário, mostras essas onde se discutam e 

experimentem em workshops algumas das metodologias empregues. 

Por fim, no sentido de reforçar a componente de avaliação dos projectos propostos ao IDT em 

candidatura – PORI, PIF, etc. - poderá ser valorizado como um dos critérios de ponderação, a 

inclusão de um parceiro universitário com o qual seja desenvolvido um projecto de 

avaliação/investigação associado ao programa de intervenção.  
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3. Conclusões 

A concretização deste documento prolongou-se por 3 anos - um de produção e testagem de 

instrumentos, outro de aplicação generalizada e um para a elaboração do relatório – facto que 

consideramos ter ultrapassado as nossas expectativas. Contudo os motivos que se encontram 

por detrás deste facto traduzem eles próprios a dinâmica que se pretendia estudar. A 

constituição do GIES em 2006 e a sua estruturação com base na representação regional 

garantiu o cumprimento das linhas orientadoras do IDT no que toca à descentração e ao 

envolvimento directo das estruturas do terreno mas introduziu o esforço adicional de respeitar 

ritmos e prioridades diferentes que nem sempre se coadunam com um esforço colectivo. O 

processo de recolha de dados encontrou dificuldades claras quando confrontado com regras 

internas que obrigam à consulta de todas as partes, impedem ou desaconselham o contacto 

directo com as estruturas do terreno e fazem depender os resultados finais da disponibilidade 

dos técnicos locais de procederem à recolha de informação em áreas que por vezes não são 

próximas àquelas em que desenvolvem a sua actividade.  

Naturalmente, esta situação não se verificou em todas as regiões mas acarretou por parte do 

grupo a necessidade de optar entre apresentar um levantamento que apresenta escassez de 

dados em algumas áreas ou prolongar o processo de recolha, atrasando deste modo o 

planeamento prévio. Na realidade a opção foi mista, acreditando por um lado que os motivos que 

levaram a esta situação têm uma razão de ser e devem ser respeitados em prole da 

consolidação da rede regional, mas acabando por compreender que face ao objecto em estudo 

neste levantamento, esta era uma realidade com a qual devemos contar e como tal compreendê-

la como objecto do estudo.  

Num segundo plano, a estratégia adoptada cumpriu com o objectivo de reforçar a relação entre 

os elementos que constituíram este grupo de trabalho. A interacção constante, as propostas de 

melhoramento, o esforço de colaboração só não foi maior, dadas as dificuldades naturais de 

agenda e de gestão das distâncias. O alargamento do grupo a outros elementos que nas suas 

áreas específicas de missão – Carlos Cleto, Cristina Ribeiro, Fátima Silva, Miguel Sampaio e 

Sofia Josué – deram um contributo fundamental nas fases de discussão em torno de 

procedimentos e aspectos a incluir nos instrumentos, contributo este em alguns casos se alargou 

à reflexão sobre os dados recolhidos e organização de linhas de investimento em resposta às 

necessidades identificadas. O recurso à vídeo-conferência veio facilitar muito esta dinâmica 

embora se tivesse sentido a natural perda de contacto directo que numa fase inicial foi um factor 

fundamental para a coesão do grupo.  

A experiência no seu todo revelou a dificuldade em alguns casos e a escassez noutros de obter 

dados sobre as áreas de interface entre o Ensino Superior e a Toxicodependência. Os 

resultados obtidos permitem contudo traçar um primeiro quadro de ora avante servirá de 

referência para levantamentos futuros.  
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Como foi possível verificar muitos dos dados apenas confirmaram o que empiricamente se 

pensava sobre a realidade académica no âmbito desta problemática mas serviram para reforçar 

ou suportar um conjunto de linhas de intervenção que vimos defendendo nestes últimos dois 

anos.  

Os contactos estabelecidos mereceram em muitos dos casos uma boa receptividade facto que 

sublinhou o nosso sentimento de pertinência na escolha do Meio Universitário como um campo 

de enorme potencial estratégico. Consideramos que esta é uma área onde há muito a fazer e 

abertura para o lançamento de trabalho articulado. Algumas áreas reúnem já condições para um 

desenvolvimento rápido, nomeadamente no que diz respeito à formação dos técnicos dos 

Gabinetes de Apoio ao Estudante e ao envolvimento de pares nas intervenções preventivas e de 

redução de riscos. Outras áreas requerem um investimento maior, como ao nível da investigação 

e da consolidação de ofertas formativas no âmbito da toxicodependência.  

No cômputo geral pensamos que foram atingidos os objectivos, facto que encerra o primeiro 

acto. A cena segue dentro de momentos com o desenrolar das expectativas criadas num cenário 

que se nos afigura positivo. 
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Área da investigação / Produção Científica - Questionário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE 

INTERVENÇÃO NO ENSINO 

SUPERIOR 
 

 

 
 
 
 
 

LEVANTAMENTO  

DE INFORMAÇÃO SOBRE INVESTIGAÇÃO 

 NA ÁREA DAS DROGAS E TOXICODEPENDÊNCIAS 

(2007/08) 
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Enquadramento do GIES 
 

O GIES, Grupo de Intervenção no Ensino Superior, foi constituído em 2006 com o 

propósito de potenciar as interfaces entre o IDT e o Ensino Superior e criar as condições 

facilitadoras da prossecução das acções previstas no Plano de Acção 2007/2008 para o 

Meio Universitário.  

 

 A intervenção preconizada abrange quer o plano que toma o Ensino Superior como alvo 

de intervenção, quer o plano em que este se assume como parceiro prioritário de 

intervenções na comunidade. Procurando uma maior integração e coordenação das 

acções desenvolvidas e a adaptação às realidades e necessidades locais, o grupo de 

trabalho é composto por elementos oriundos dos diferentes departamentos do IDT e 

está organizado regionalmente.  

 

 Presentemente, o GIES assume cinco áreas de investimento (Formação, Investigação, 

interface IPSS/ONG e Ensino Superior, Rede de Gabinetes de Apoio ao Aluno e 

Associações Académicas), distribuídas, de modo faseado, pelas cinco Delegações 

Regionais do IDT. Actualmente, a DR___ está a desenvolver a área da investigação, a 

partir de um conjunto de levantamentos, a realizar junto de todos os serviços do IDT e 

dos estabelecimentos de ensino superior, que permitam conhecer e sistematizar 

informação relativa à produção científica portuguesa na área das drogas e 

toxicodependências. 

 

A abordagem ao Ensino Superior através da investigação é apenas um primeiro passo 

num processo de construção de “pontes” que o IDT pretende estabelecer, de forma 

progressiva, com o meio universitário, em relação ao qual, é fundamental uma maior 

partilha de informação e a colaboração participada de todos.  
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Enquadramento do Questionário 

 
 O presente questionário constitui o primeiro passo, de um processo de 

levantamento de informação na área da investigação das drogas e toxicodependências, 

que será realizado internamente e junto de todos os estabelecimentos de ensino 

superior púbicos e privados, politécnicos e universitários. O levantamento em questão 

está a ser efectuado na região de _____________, pela DR__ do IDT, mas será 

realizado, posteriormente, em todo o território nacional, pelas respectivas Delegações 

Regionais. 

 O questionário que se segue dirige-se a todos os serviços da DR__/IDT, 

procurando, no momento, recolher informação a dois níveis: 

  - Colaboração prestada pelos serviços da DR__/IDT à realização de 

teses/estudos de investigação na área das toxicodependências (nos últimos 5 anos). 

  - Estudos de investigação na área das toxicodependências, realizados por 

técnicos da DR__/IDT, nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados e doutoramentos. 

  Os seus resultados permitirão: 

 - Ter um maior conhecimento da investigação já produzida (nos últimos 5 anos) 

e em curso na área das drogas e toxicodependências; 

 - Sistematizar informação dispersa relativa à produção científica sobre drogas e 

toxicodependência;  

 - Perceber, simultaneamente, quais as áreas das toxicodependências mais 

estudadas e as menos investidas; 

 - Estabelecer “pontes” de ligação com o ensino superior, definindo possíveis 

linhas de intervenção e investimento, nesta área;  

 Este questionário dirige-se a todos os responsáveis dos serviços da DR__/IDT. O 

instrumento contém, inicialmente, um conjunto de questões que envolvem o serviço na 

sua globalidade, seguidas de um quadro (página 10) que pretende recolher informação 

relativa aos técnicos desse serviço que se encontram a realizar (ou realizaram nos 

últimos 5 anos) teses de investigação (mestrados ou doutoramentos) na área das 

drogas e das toxicodependências, solicitando-se o levantamento dessa informação junto 

dos mesmos. No final, é disponibilizado um espaço para recolha de sugestões. 

  

  
Agradecemos, desde já, a sua colaboração. 
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I- IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DA DR___/IDT 
 
Denominação do Serviço da DR___/IDT 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dirigente do Serviço: 

 

Nome do Responsável………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cargo …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Pessoa de Contacto no Serviço (para articulação e eventuais esclarecimentos relativos à 

interface do Serviço com o Ensino Superior) 

 

Nome………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Função………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefone:…………………………….  

 

Fax:………………………...   

 

E-mail…………………………………………………………... 

 

 
 

 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
C) Refira, relativamente a cada um dos estabelecimentos de ensino superior mencionados na alínea 

A, se a relação funcional se encontra ou não protocolada e, caso se encontre, entre quem 

especificamente foi celebrado o protocolo (ex.: Faculdade de Medicina, Departamento de 

Comportamento Desviante da FPCEUP, Universidade Lusíada, etc.). 

 

 1. Protocolada □    Não Protocolada □      Outra Situação: Qual?................................ 

  Protocolo celebrado entre:…………………………………………………………. 

 

 2. Protocolada □    Não Protocolada □      Outra Situação: Qual?............................... 

  Protocolo celebrado entre:………………………………………………………… 

 

 3. Protocolada □    Não Protocolada □      Outra Situação: Qual?............................... 

  Protocolo celebrado entre:………………………………………………………… 

 

 4. Protocolada □    Não Protocolada □      Outra Situação: Qual?...............................   

  Protocolo celebrado entre:………………………………………………………… 

 

     5. Protocolada □    Não Protocolada □      Outra Situação: Qual?...............................   

  Protocolo celebrado entre:………………………………………………………… 

 

 6. Protocolada □    Não Protocolada □      Outra Situação: Qual?...............................   

  Protocolo celebrado entre:………………………………………………………… 
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III- ACTIVIDADES DE LIGAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO 

 
A) O seu serviço tem colaborado na realização de teses/estudos de investigação na área das 

toxicodependências (a questão inclui apenas as teses/estudos produzidos nos últimos 5 anos ou 

em curso). 

 Sim □              Não □ 

 
B) Se referiu que o seu serviço já colaborou (nos últimos 5 anos) ou colabora (actualmente) na 

realização de teses/estudos de investigação na área das toxicodependências (no âmbito de 

mestrados, doutoramentos, redes de investigação...) especifique os seguintes aspectos, 

assinalando, com uma cruz, uma ou mais opções, consoante a situação. 

 

 □ - O pedido de colaboração surge a partir dos estabelecimentos de ensino superior     

  Quais?. 
 1....................................................................................................... 
 
 2………………………………………………………………………………… 
  . 

3……………………………………………………………………………….. 
 

4……………………………………………………………………………….. 
 

5………………………………………………………………………………… 
  

 □ - O pedido de colaboração surge a partir dos investigadores/autores    

  Quais? 
 
 
 1....................................................................................................... 
 
 2………………………………………………………………………………… 
  . 

3……………………………………………………………………………….. 
 

4……………………………………………………………………………….. 
 

5………………………………………………………………………………… 
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 □- O pedido de colaboração parte de instituições da comunidade (IPSS, ONG). Quais? 

 
 1................................................................................................................. 
 
 2………………………………………………………………………………… 
  . 

3……………………………………………………………………………….. 
 

4……………………………………………………………………………….. 
 

5………………………………………………………………………………… 
 

 □- A colaboração é dada por iniciativa do serviço. A Quem? 

 
 1................................................................................................................. 
 
 2………………………………………………………………………………… 
  . 

3……………………………………………………………………………….. 
 

4……………………………………………………………………………….. 
 

5………………………………………………………………………………… 
 
 

 □- O pedido de colaboração surge a partir de programas/redes de investigação  

    nacionais e internacionais.  Especifique?  
 
 1................................................................................................................. 
 
 2………………………………………………………………………………… 
  . 

3……………………………………………………………………………….. 
 

4……………………………………………………………………………….. 
 

5………………………………………………………………………………… 
 

 □ - Outra situação. Qual? 

 
 1................................................................................................................. 
 
 2………………………………………………………………………………… 
  . 

3……………………………………………………………………………….. 
 

4……………………………………………………………………………….. 
 

5………………………………………………………………………………… 
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C) Se referiu que o seu serviço já colaborou (nos últimos 5 anos) ou colabora na realização de teses/estudos de investigações na área das toxicodependências, preencha o seguinte 
quadro: Caso se verifique insuficiente, este quadro poderá ser fotocopiado 

 

 

IV- ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO (Informação a ser disponibilizada pelos técnicos do serviço) 

 

Título da tese /estudo de  
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Estabelecimento Ensino 
Superior e  

Departamento de ligação 

Âmbito da 
tese/estudo(mestrado 

/doutoramento...) 

Autor Orientador da 
Investigação 

 

Descreva o tipo de apoio 
prestado pelo  serviço do 

IDT 

Enquadramento 
da colaboração 

(conforme alínea 
III –B) 
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Os técnicos do seu serviço encontram-se a realizar (ou concluíram nos últimos 5 anos) estudos de investigação (mestrados ou doutoramentos), na área das toxicodependências. 

A)  Sim □         Não □   

B)  Se a sua resposta foi positiva preencha o seguinte quadro: (caso se verifique insuficiente, este quadro poderá ser fotocopiado) 

   

Título da tese  de Investigação Objecto  
Estudo 

Nome do técnico do 
IDT 

responsável pela tese 
de investigação 

 Tipo de Tese 
(mestrado/doutoramento) 

Estabelecimento Ensino 
Superior e  

departamento de ligação 

Orientador da Investigação 
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V– SUGESTÕES 
 
 Com vista a potenciar a articulação entre o IDT e o Ensino Superior, em geral, e no contexto 

da investigação em particular, o que gostaria de sugerir?   

 
 
 1................................................................................................................. 
 
 2………………………………………………………………………………… 
  . 

3……………………………………………………………………………….. 
 

4……………………………………………………………………………….. 
 

5………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Agradecemos a sua colaboração. 
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRN/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 

 

Serviço do 
IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 
Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo de 
apoio prestado 

pelo serviço do IDT 

Enquadrament
o da 

colaboração  

C
A

T
 

O
ri

e
n

ta
l 

d
o

 P
o

rt
o

 

Alexitimia e 
toxicodependênci

a 

Estudar e avaliar como 
os toxicodependentes 

percebem, identificam e 
expressam sentimentos 

Instituto Superior da 
Maia 

Tese de licenciatura 
Aluno de 

Psicologia 
 

Colaboração na 
passagem de 
inquéritos aos 

utentes 

Solicitação do 
Instituto 

Superior da 
Maia 

C
A

T
 d

o
 

C
o

n
d

e
  

Psychonaut 2002 

Identificação de sites na 
Internet relacionados 

com a divulgação venda 
de substâncias 
psicotrópicas 

  
E.C.C.A.S. 

Irene Flores e 
outros 

 Pesquisa  

U
 P

 

B
ra

g
a
 

Ângulos do beber 
estudantil 

Padrões de consumo de 
álcool de estudantes 

universitários do Campus 
de Gualtar – UM 

Universidade do Minho 
– Instituto de Ciências 

Sociais 

Reflexão sobre a 
problemática do consumo 

de álcool em meio 
universitário 

Marta Lima 
- Helena Machado 
- Paula Caramelo 

Apoio técnico na 
investigação 

Pedido do autor 

C
A

T
 d

e
 

B
ra

g
a

n
ç
a
 

Psicopatia e 
toxicodependênci

a: estudo 
exploratório 

População reclusa 
toxicodependente 

Universidade do Minho 
– Instituto de Educação 

e Psicologia 

 
Mestrado 

Cláudia Feitosa 
Salem 

Rui Abrunhosa 
Gonçalves 

Autorizada à 
realização de 
inquéritos à 

população reclusa 

 
Pedido do autor 

 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
 T

e
ra

p
ê

u
ti

c
a
 

d
o

 N
o

rt
e
 –

 P
o

n
te

 d
a
 

P
e
d

ra
 

Em curso, ainda 
não tem título 

Relações familiares em 
sistemas com e sem 

elemento 
toxicodependente 

Faculdade de 
Psicologia e Ciências 

da Educação da 
Universidade de Lisboa 

Mestrado Joana Rebelo 
Prof. Doutora 

Madalena Lourenço 

Passagem de 
questionários 

Pedido do autor 
Tesina 2.º ano 
Doutoramento:  

Aferição de 
escalas de 

motivação para 
tratamento 

Aferição de escalas de 
motivação para 

tratamento 

Universidade de 
Salamanca 

Doutoramento (tesina, 2.º 
ano) 

Paulo Lopes 

Prof. Doutor 
Gerardo Prieto 

Prof. Doutora Ana 
Delgado 
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Colaboração prestada pelos serviços da DRN/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 
 

 
 

Serviço 
do IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 

Objecto de 
Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutora
mento) 

Autor 
Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo de 
apoio prestado pelo 

serviço do IDT 

Enquadramento da 
colaboração  

U
P

 d
e
 V

il
a
 R

e
a
l 

 

“A família como factor 
de socialização em 

meio prisional” 
Reclusos do 

estabeleciment
o prisional 

regional de Vila 
Real 

Universidade 
Fernando Pessoa – 

Porto  
Departamento de 

Psicologia  

Tese de mestrado  
Maria Margarida 
Jacoto Lourenço  

Prof. Doutor Rui 
Abrunhosa – 

Universidade do Minho  

Pesquisa 
bibliográfica  

A partir da 
investigadora  

“Toxicodependência e 
disfuncionalidade 

familiar” UTAD – pólo de 
Miranda  

Relatório Final de 
Curso  

Carina Rodrigues 
Sampaio  

Mestre Margarida 
Simões  

Pesquisa 
bibliográfica e 

orientação no terreno 

UTAD – pólo de 
Miranda 

“Reinserir para não 
reincidir” 

Eduarda Maria 
Fontes Dias  

C
A

T
 d

e
 B

ra
g

a
  Desenvolvimento do 

Processo terapêutico  

 
Processo 
terapêutico 

FPCE – UP  
Universidade 

Barcelona  
Doutoramento Luísa Soares  

Prof. Doutor Óscar 
Gonçalves  

Foram inquiridos 
utentes em consulta 

e respectivo 
terapeuta  

Voluntária  

 
Gravidez, 

maternidade e 
consumos 

problemáticos de 
droga  

 
Gravidez e 
toxicodependên
cia  

Universidade do 
Minho  

Mestrado Sofia Cid  

Foram inquiridos 
utentes 

(questionário+ 
entrevista individual) 

Voluntária  

C
A

T
 d

e
 M

a
to

s
in

h
o

s
  

Padrões, crenças e 
expectativas de 

consumo de álcool e 
sintomatologia 

psicopatológica em 
utentes em metadona 

 
Indivíduos em 
tratamento no 
programa de 
metadona no 
CAT de 
Matosinhos  

Universidade 
Fernando Pessoa – 

Departamento : 
Faculdade de 

Ciências Humanas e 
Sociais  

Monografia de fim 
de curso  

Isabel Torres  Dra. Ana Gomes  

Autorização para 
passagem dos 
instrumentos 
necessários à 
investigação  

 

Relações afectivas e 
sintomatologia 

psicopatológica na 
toxicodependência  

Heroinómanos 
abstinentes em 
tratamento em 
CAT a nível 
nacional. 

F.P.C.E. - UP 
Tese Doutoramento 

(2002-2006) 
Lígia Ferros  

Jorge Negreiros  
Isabel Soares  

Autorização para 
recolha amostra  

Pedido colaboração 
da investigadora e 
orientadores 
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRN/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 

 
 

Serviço do 
IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 
Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo de 
apoio prestado 

pelo serviço do IDT 

Enquadrament
o da 

colaboração  

C
A

T
 

O
c
id

e
n

ta
l 
d

o
 

P
o

rt
o

  

A estrutura 
narrativa em 

utentes 
toxicodependente

s  

População 
toxicodependente em 

tratamento nos diversos 
programas  

Universidade do Minho 
– Instituto de Educação 

e Psicologia  
Mestrado  

Dra. Lúcia 
Maria Leça 

Fernandes de 
Oliveira  

Prof. Doutor Óscar 
Gonçalves  

Disponibilização da 
amostra para o 

objecto de estudo e 
colaboração de 2 

técnicos na recolha 
de dados da 

amostra  

 

C
A

T
 d

e
 G

o
n

d
o

m
a
r 

 

Desenvolvimento 
do processo 

terapêutico entre 
terapeuta e 

cliente  

 
Faculdade de 

Psicologia e Ciências 
da Educação  

Estudo 
Luísa Soares 
Marina Serra 

Lemos   
 

Passagem de 
questionários a 

utentes: inventário 
relação terapêutica 

Q.O.T.; I.E.P.T. 
Q.P.T.Q.A.P.E.C.C. 

 

 

Relação entre 
experiências adversas e 
comportamentos de risco 

para saúde 

Departamento de 
Psicologia – 

Universidade do Minho 
Mestrado 

Rita Lisboa 
Botelho  

 

Passagem de 
inquéritos, 

encaminhamento de 
utentes para 

entrevista  
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRC/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 
 
 

 
 

Serviço do 
IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 
Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo 
de apoio prestado 

pelo serviço do 
IDT 

Enquadramento 
da colaboração  

C
A

T
 d

e
 

G
U

A
R

D
A

 

Perfil do 
toxicodependente 
em desabituação 

física 

 
Perfil dos 

heroinodependentes 

Instituto Superior 
Miguel Torga 

Tese de Mestrado Dr. Rui Paixão 
Prof. Dr. Carlos 

Farate 
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRLVT/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 
 

 
 
 

Serviço do 
IDT 

Título da tese/ estudo 
de Investigação 

Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior 
e Departamento 

de ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo 
de apoio prestado 

pelo serviço do 
IDT 

Enquadramento 
da colaboração  

E
T

 L
o

u
re

s
 Estudo sobre a 

qualidade dos cuidados 
prestados às crianças 

das mães em PSO com 
metadona 

Qualidade dos cuidados 
prestados às crianças 

das mães em PSO com 
metadona 

 
ISPA 

Núcleo de Investigação do 
ISPA 

Prof. Dr. 
António Pires 

Prof. Dr. António 
Pires 

Aplicação do 
Addiction Severity 

em diferentes 
momentos 

Redes de 
Investigação 
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRLVT/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 

 

 

Serviço 
do IDT 

Título da tese/ estudo de 
Investigação 

Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo de 
apoio prestado pelo 

serviço do IDT 

Enquadramento 
da colaboração  

C
T

  
R

e
s
te

lo
 A relação entre a vinculação e 

a alexitimia 
Residentes da C.T. 

internados no período 
de 2006 

- Sociedade Portuguesa 
de Psicoterapia 

emocional e psicoterapia 
Bonding 

- Universidade de 
Londres 

Interesse pessoal e 
profissional a fim de 
orientar a prática de 

psicoterapia Bonding na 
C.T. em função dos 

resultados de investigação 

Manuel Sanches 
(Coord.) 

Dr. Nuno Torres 
Dr. João Paulo 

Ribeiro 

A relação entre 
a vinculação e 

a alexitimia 

 Redes de 
Investigação 

U
 A

lc
o

o
lo

g
ia

 

Efectividade do TCE em 
comparação com o TU no 

tratamento de doentes 
alcoólicos 

Comparar a 
efectividade dos 

tratamentos 

 Iniciativa do grupo de 
investigação da UAL 

Domingos Neto 
e 

Rita Lambaz 

Jonathan Chick Estudo financiado pelo 
Saúde XXI - Medida 

1.1, o restante apoio foi 
suportado pela UAL 

Redes de 
Investigação 

Physical health problems 
among patients seeking 
treatment for alcohol use 
disorders: a study in six 

european cities 

Investigates physical 
health problems 

among alcohol abuse 

 Rede de investigação: 
EWGTAD 

Michael Gossop, 
Domingos Neto et 

al 

 Colaborou na recolha 
da amostra e na 

elaboração do artigo 

 

Alcohol and alcoholism vol-42, 
6, pp. 604-609, 2007 

Compliance with after care 
treatment including disulfiram 

and effect on outcome in - 
alcohol dependent patients 

Estudo sobre 
predictores de 
evolução para 
alcoólicos em 

tratamento 

 Iniciativa da UAL Domingos Neto 
e 

Rita Lambaz 
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRA IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 
 

 

Serviço do 
IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 
Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo 
de apoio prestado 

pelo serviço do 
IDT 

Enquadramento 
da colaboração  

C
A

T
 d

e
 É

v
o

ra
 

Qualidade de 
Vida em Pessoas 

infectadas por 
VIH em Portugal 

 
Indivíduos infectados 

com o HIV 

Universidade de 
Coimbra – Faculdade 

de Psicologia e 
Ciências da Educação 

Estudo Internacional  
O.M.S. 

Investigação da 
FPCE - UC 

Dr.ª Maria Cristina 
Canavarro 

Aplicação de 
inquéritos 

  
Disponibilização de 

técnicos 

Protocolo de 
colaboração com 

a CN para a 
Infecção VIH e 

FPCE - UC 

Novos Riscos 
para novas 

competências 

Estratégias familiares, 
habilidade social e 
posicionamento de 

jovens perante 
psicotrópicos 

ISCTE Mestrado 
Dorotea 

Gradissimo 
Drª Amélia Torres   

C
R

I 
B

A
A

L
 

Impacto da 
heroínodependên

cia materna no 
tipo de 

comportamento 
de vinculação 
mãe-filho e na 
adopção em 
idade escolar 

Diade Mãe-criança 
Instituto Superior 

Miguel Torga 

Mestrado em 
Toxicodependência e 

patologias psicossociais 

Virgínia Maria 
Vinagre dos 

Santos 

Professor Doutor 
Carlos Farate 

  

C
R

I 

P
o

rt
a
le

g
re

 Avaliação da 
qualidade dos 

serviços 
prestados nos 

CAT’s da Região 
de LVT 

Definição de critérios de 
qualidade através de 
adaptação do modelo 

usado pelos C de Saúde 
– satisfação de utentes e 

funcionários 
 

Instituto Superior 
Miguel Torga 

Mestrado em 
Toxicodependência e 

patologias psicossociais 

Drª Lourdes 
Caraça  

Professor Doutor 
Carlos Farate 
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Teses de mestrado e doutoramento na área das drogas e toxicodependências, realizadas por técnicos da DRN/IDT  
 
 

 

 

Serviço do 
IDT 

Título da tese de 
Investigação 

 
Tese de 

Investigação 
Concluída/em 

curso  

Objecto de Estudo 
Nome do técnico do 
IDT responsável pela 
tese de investigação  

Tipo de Tese  
 

(mestrado/doutorament
o) 

Estabelecimento Ensino 
Superior e Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

C
A

T
 d

e
 G

u
im

a
rã

e
s

 

Toxicodependências e 
narrativas: validação 

divergente da narrativa 
protótipo com indivíduos 

toxicodependentes 

Concluída 

Toxicodependentes do 
CAT de Guimarães 

Maria João Santos 

Mestrado 

Universidade do Minho – 
Departamento de 

Educação e Psicologia 

Prof. Dr. Óscar 
Gonçalves 

Narrativas 
toxicodependentes e 

significativos 

Familiares e 
toxicodependentes do 

CAT de Guimarães 
Maria José Ramos 

Contributos para o 
estudo do auto conceito 
em prostitutas de rua, 

toxicodependentes e não 
toxicodependentes do 

concelho de Braga. 

Prostitutas inseridas no 
Projecto Auto Estima 

Catarina Cadaval 
Instituto Superior Miguel 

Torga (Coimbra) 
Prof. Dr. Carlos 

Amaral Dias 

Gravidade da 
dependência de 

opiáceos. Contributo para 
o estudo de indicadores 

de prognóstico. 

Toxicodependentes dos 
CAT de Matosinhos, 

Gaia e Gondomar 

José António Santos 
Silva 

Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto 

Prof. Dr. António 
José Pacheco 

Palha 
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Teses de mestrado e doutoramento na área das drogas e toxicodependências, realizadas por técnicos da DRN/IDT 

 

Serviço do 
IDT 

Título da tese de 
Investigação 

 
Tese de 

Investigação 
Concluída/em 

curso  

Objecto de Estudo 
Nome do técnico do 
IDT responsável pela 
tese de investigação  

Tipo de Tese  
 

(mestrado/doutoramento) 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
 T

e
ra

p
ê

u
ti

c
a
 d

o
 N

o
rt

e
 –

 P
o

n
te

 d
a
 P

e
d

ra
 

Mulheres 
Toxicodependentes: o 
género na desviância: 

“A vida dela é à estrada 
e a vida dele á nas 
esquinas a arrumar 

carros”   

Concluída 

Mulheres 
toxicodependentes, o 
género na desviância  

Susana Cardoso  Mestrado 

Faculdade de 
Psicologia e Ciências 

da Educação – 
departamento 

comportamento 
desviante 

Prof. Doutora 
Celina Manita  

Trance, House e 
Tecnho -espiritualidade, 
sensualidade e energia: 

uma inclusão pelas 
culturas da música de 
dança electrónica: os 
grupos; os percursos 

individuais de inclusão, 
o uso de drogas. 

Culturas juvenis da 
música de dança e 
consumo de drogas  

Victor Silva  Mestrado 
Prof. Doutor Luís 

Fernandes  

“Profissionais de 
intervenção social: 

retrato(s) de quantas 
profissões?” 

Concluída 

Competências 
profissionais e 
discursos de 

legitimidade de 
técnicos de intervenção 

social 

Madalena Nunes  Mestrado 

Faculdade de 
Ciências Sociais e 

Humanas da 
Universidade Nova 

de Lisboa  

Prof. Doutor Rui 
Santos  

Ainda sem título  Em curso 
Psicologia Social – 
ciências do trabalho  

Paula Sobrinho  Doutoramento  
Universidade de 

Cadiz 

Prof. Doutor 
Carlos Guillien 

Gestoso  
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Teses de mestrado e doutoramento na área das drogas e toxicodependências, realizadas por técnicos da DRN/IDT 

Serviço do 
IDT 

Título da tese de 
Investigação 

 
Tese de 

Investigação 
Concluída/em 

curso  

Objecto de Estudo 

Nome do técnico 
do IDT 

responsável pela 
tese de 

investigação  

Tipo de Tese  
 

(mestrado/doutoram
ento) 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

U
 P

 d
e

 V
ia

n
a
 d

o
 C

a
s
te

lo
 

Prevenção Primária das 
Toxicodependências no 

domínio escolar no distrito 
de Viana do Castelo - A 

perspectiva do corpo 
docente  

Em curso 

Determinar o grau de 
conhecimento dos docentes 
dos 2.º e 3.º ciclos do E.B. 
sobre as distintas áreas e 
componentes deste fenómeno 
(substâncias, factores de risco, 
e protecção e estratégias 
preventivas) 
- Avaliar a percepção que uns e 
outros têm do seu papel 
educativo/preventivo 
- Avaliar como os valores, 
crenças e atitudes pessoais 
influem nas abordagens  

Humberto José 
Pereira Domingues  

Mestrado  

Universidade do Minho 
– Inst. De Ciências 

Sociais – 
departamento de 

Sociologia  

Prof. Doutora 
Paula Cristina 

Almeida 
Remoaldo   

C
A

T
 d

a
 B

o
a
v
is

ta
  

“Estrutura narrativa em 
toxicodependentes” 

   
Concluída 

A estrutura narrativa em utentes 
heroinodependentes  

Lúcia Maria Leça 
Fernandes de 

Oliveira 
 

Mestrado 
Universidade do Minho 

– Instituto de 
Psicologia e Educação  

Prof. Doutor 
Óscar Gonçalves  
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Teses de mestrado e doutoramento na área das drogas e toxicodependências, realizadas por técnicos da DRN/IDT 
 
 
 

 
 
 
 

Serviço do 
IDT 

Título da tese de 
Investigação 

 
Tese de 

Investigação 
Concluída/em 

curso  

Objecto de Estudo 
Nome do técnico do IDT 
responsável pela tese 

de investigação  

Tipo de Tese  
 

(mestrado/doutoramen
to) 

Estabelecimento Ensino 
Superior e 

Departamento de 
ligação 

Orientador da 
Investigação 

C
A

T
 d

e
 B

ra
g

a
n

ç
a
  

“Qualidade de vida e 
programa de substituição 

em terapia de 
manutenção com 

metadona “.  

Concluída   Sónia Rodrigues 

Mestrado 

U. P. Faculdade 
Psicologia e Ciências de 

Saúde  
Cristina Queirós  

“Factores subjacentes à 
recaída em 

toxicodependentes” 
Concluída  M. Zita Alves Lopes 

U. P. Faculdade 
Psicologia e Ciências de 

Educação  
Jorge Negreiros  

“Toxicodependência uma 
questão de saúde 
pública. Aspectos 
epidemiológicos 

conhecer para intervir” 

Concluída  M. Inês R. A. Corredeira 

U. P.  
Psicologia do 

comportamento desviante 
Psicologia Educação  

Teixeira de Sousa  

C
A

T
 d

e
 V

ia
n

a
 d

o
 C

a
s
te

lo
  Factores de influência 

sócio-familiar na 
prevalência do consumo 

e comportamentos de 
risco em jovens 

consumidores de 
cannabis e outras 

substâncias psicoactivas  

Em curso 

Jovens em 
tratamento na 

“consulta de jovens 
consumidores de 

Cannabis e drogas 
sintéticas” do CAT 

de Viana do 
Castelo de 2003 a 

2006 

Cristina Santiago  Mestrado 

Universidade do Porto ; 
ISSSP; Faculdade de 
Psicologia do Porto – 

Departamento de Estudos 
do comportamento 

desviante) 

Dr. Jorge Negreiros  

Fase de preparação Tânia Moura Ribeiro  Mestrado 
Instituto Superior Miguel 
Torga – Escola Superior 

de Altos Estudos  
Prof. Dr. Carlos Farate  
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Teses de mestrado e doutoramento na área das drogas e toxicodependências, realizadas por técnicos da DRN/IDT 
 
 

 

Serviço 
do IDT 

Título da tese de Investigação 

 
Tese de 

Investigação 
Concluída/em 

curso  

Objecto de Estudo 
Nome do técnico do 
IDT responsável pela 
tese de investigação  

Tipo de Tese  
 

(mestrado/doutorame
nto) 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

C
A

T
 d

e
 

C
e
d

o
fe

it
a
  Vinculação e 

toxicodependências  
Em curso 

Vinculação 
Relação terapêutica  

Maria Fernanda 
Machado Jorge 

Mestrado  Universidade do Porto  
Isabel Soares 

(U.M.) 

“Características 
neuropsicológicas e 

psiquiátricas em doentes 
TD/VIHneg e positivos  

Em curso 
Avaliação neuro-

psiquiátricas  
Dra. Olga Fortes  Mestrado  

Universidade Católica do 
Porto  

Prof. Dr.  Vaz 
Serra 

C
A

T
 

O
ri

e
n

ta
l 
d

o
 

P
o

rt
o

  

Factores relacionados com o 
abandono do tratamento na 
população toxicodependente  

Em curso 
Prever os factores que 
levam ao abandono de 

tratamento  
Dra. Anabela Monteiro  Mestrado  

Instituto de Ciências 
Educação e Psicologia 

da Universidade do 
Minho  

Dr. Paulo 
Machado  

C
A

T
 d

e
 G

a
ia

  

À Margem da Margem – 
percursos na heroína dos 

invisíveis institucionais  

Concluída 
(2004) 

Estudo qualitativo em 
contexto natural com 

heroinodependentes sem 
qualquer tratamento 

prévio  

Paula Cristina Correia 
Portela  

Mestrado 
Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação 

da U.P.  

Prof. Luís 
Fernandes  

C
A

T
 

O
c
id

e
n

ta
l 

d
o

 P
o

rt
o

  Caracterização sócio-clínica de 
utilizadores de substâncias 

psicoactivas no decurso de um 
programa de substituição 
opiácea com metadona  

Concluída 
Toxicodependentes em 
programa de metadona  

Alcino Américo da 
Silva Fernandes  

Mestrado  
Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação 

da UP 

Prof. Doutor 
Marques Teixeira  
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Serviço do 
IDT 

Título da tese de 
Investigação 

 
Tese de 

Investigação 
Concluída/em 

curso  

Objecto de Estudo 
Nome do técnico do IDT 
responsável pela tese 

de investigação  

Tipo de Tese  
 

(mestrado/doutorame
nto) 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

S
C

A
T

  
 

Representações sociais das 
novas/velhas drogas e seus 
consumos. No encalço da 

deslocação à alteração dos 
padrões de consumo 

 

Concluída 
Os novos padrões de 

consumo 
 

Dr. Marcos Ribeiro 
 
 

Mestrado  

Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação 

da Universidade do 
Porto—Departamento de 

Comportamento 
Desviante 

 

Prof. Dr. Jorge 
Negreiros 

 
 

Entre a regulação dos 
“Riscos Psicoactivos”  e a 

defesa dos direitos de 
cidadania: o Serviço Social 

no seio das Políticas de 
Redução de Danos 

 

Concluída 

Análise das práticas 
profissionais 

desenvolvidas pelos 
Assistentes Sociais 

durante o processo de 
emergência e legitimação 

política da Redução de 
Danos no contexto da 

trajectória das Políticas 
Sociais para o consumo 

de drogas ilícitas 
 

Dr. Jorge Barbosa 
 
 

 
 
 
 

Mestrado 
Faculdade de Ciências 

Humanas da 
Universidade Católica 

Portuguesa 
 
 

Prof. Dra. 
Fernanda 
Rodrigues 

 
 

A(s) Droga(s) e a(s) 
Toxicodependência(s) ... 

viagem cultural em torno dos 
vocábulos 

 

Em curso 

Droga/Toxicodependência 
e políticas sociais 

subjacentes à evolução 
do fenómeno e dos 

conceitos 
 

Dra. Rita Valinho 
 
 

      
 

Mestrado 

Faculdade de Economia 
da Universidade do 

Porto 
 
 

Dra. Conceição 
Ramos 

 
 

C
A

T
 d

e
 

M
a

to
s

in
h

o
s

  

Relações afectivas e 
sintomatologia 

psicopatológica na 
Toxicodependência 

Concluída 

Heroinómanos 
abstinentes em 

tratamento com metadona 
e antagonista 

Lígia Ferros Doutoramento 
FPCE – CCCDPS - 

FPCEUP 
Jorge Negreiros 
Isabel Soares 
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Serviço do 
IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 
Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo de 
apoio prestado 

pelo serviço do IDT 

Orientador da 
Investigação 

C
A

T
 d

e
 

G
U

A
R

D
A

 

Perfil do 
toxicodependente 
em desabituação 

física 

 
Perfil dos 

heroinodependentes 

Instituto Superior 
Miguel Torga 

Tese de Mestrado Dr. Rui Paixão 
Prof. Dr. Carlos 

Farate 
 

Carlos Amaral 
Dias 
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Serviço do 
IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 
Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

  

C
R

I 
T

a
ip

a
s
  

“Consumos e 
consumidores: 
Fragmentos de 
uma realidade 

virtual” 

 
Street Junkie ao 

Computer Clin: Politicas 
de rituais de risco e 

Internet  

 
Universidade Católica 
Portuguesa de Lisboa- 

Departamento de 
Ciências da 

Comunicação 

 
Mestrado 

 
Marta Borges 
(Assistente 

Social) 

 
Prof. Dr. Carlos 

Simões 

  

C
R

I 

R
ib

a
te

jo
 

 
“Prevenção da 

Recaída” 

 
Prevenção da recaída em 

heroinómanos 

 
Faculdade de 
Psicologia da 

Universidade do Porto 

 
Mestrado 

 
Dra. Susana 

Dias 

 
Prof. Jorge 
Negreiros 

  

E
T

 P
a
re

d
e
 

“O consumo de 
álcool no 

toxicodependente 
em recuperação 

inserido em 
programa de 
substituição 
opiácea com 
metadona: 
implicações 
pessoais” 

 
Caracterização do 

consumo dos utentes  em 
recuperação em PSO 

 
Escola Nacional de 

Saúde Pública 
(Universidade Nova de 

Lisboa) 

 
 

Mestrado 

 
Paula Caetano 

 
Prof. Ana 

Fernandes e  
Dr. João Goulão 
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Serviço do 
IDT 

Título da tese/ estudo 
de Investigação 

Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior 
e Departamento 

de ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

  

E
T

 R
e
s
te

lo
 Perturbações da 

Adolescência e do 
Género na Família e 

Sociedade: 
Toxicodependência e 

Anorexia Nervosa 

Jovens 
toxicodependentes e 
anorécticas, o seu 
desenvolvimento 

psicossocial e relações 
familiares 

 
ISCTE – 

Departamento de 
Sociologia 

 
Família e Sociedade 

 
Ana Cristina 

Martins 

 
Anália Cardoso 

Torres 

  

C
R

I 
O

e
s
te

  
Adaptação psicológica 

à gravidez 
em mulheres 

toxicodependentes 

  
Faculdade de 
Psicologia e 

de Ciências da 
Educação da U.L 

 

 
Tese de mestrado em 

Psicologia 
(Área de especialização 
em Psicologia Clínica) 

 
Nuno 

Jorge Redol 
Cotralha 

 
Manuel Geada 
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRLVT/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 

 
 

Serviço do 
IDT 

Título da tese/ estudo 
de Investigação 

Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

  

E
T

 X
a
b

re
g

a
s
 

 
Valores sociais e 

percurso terapêutico 
de famílias de 

toxicodependentes 

 
Comparação de 
valores sociais 

(familiares, político-
sociais e de trabalho) 

em 2 grupos de 
famílias 

 

 
Instituto Superior de 
Ciências do Trabalho 

e Empresarial 

 
Mestrado 

 
Maria Alice 

Matoso 

 
Professora Doutora 

Maria das Dores 
Guerreiro 

  

E
T

 L
o

u
re

s
 

 
Nós Problemáticos 

 
 

 
Faculdade de 
Psicologia e Ciências 
da Educação da 
Universidade de 
Lisboa 

 
 

Doutoramento 

 
 
Ana Marques 
Lito 

 
 
Prof.ª Anália Torres 
(ISCTE) 
Prof. Doutor Luís 
Miguel Neto (FPCE) 
 

  

E
T

 A
lm

a
d

a
 

 
“Comportamentos de 
Risco numa amostra 
de toxicodependentes 
inseridos em programa 
portadores de 
Manutenção Opiácea 
portadores de VIH” 
 

 
- VIH/Sida 
- Toxicodependência 
- Metadona 
- Comportamentos de 
risco  
 

 
Faculdade de 
Psicologia e Ciências 
da Educação da 
Universidade de 
Lisboa 

 
Mestrado 

 
Luís 
Nascimento 
 

 
Prof. Manuel Matos 

 
Centro de 
Documentação do 
IDT (Biblioteca) 

 

E
T

 B
a
rr

e
ir

o
 

 
CAT do Barreiro: 
Estudo comprovativo 
dos utentes atendidos 
no ano de abertura e 
dos utentes acolhidos 
em 2006 
 

 
Utentes de CAT do 
Barreiro 

 
CAT do Barreiro 

 
Estágio da carreira dos 
técnicos superiores de 
saúde – ramo de 
psicologia clínica 

 
Teodomiro 
Miguel B. F. 
Urbano Pires 

 
Armanda Góis 

 
Dados Estatísticos 
(Dados da Amostra)  
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Colaboração Prestada pelos Serviços da DRLVT/ IDT à realização de teses/ estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências 
 

 

Serviço 
do IDT 

Título da tese/ estudo de 
Investigação 

Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

  

E
T

 R
e
s
te

lo
  

Estilos de vida de ex-
residentes da C.T. do Restelo 
– A influência da C.T. e actual 

relação com o passado de 
toxicodependência 

  
Rita Vieira 

 
Mestrado 

 
ISCTE – Dep. 

Sociologia 

 
Dra. Maria das 

Dores 
Guerreiro 
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Teses de mestrado e doutoramento na área das drogas e toxicodependências, realizadas por técnicos da DRA/IDT 
 

 

 
 
 

Serviço do 
IDT 

Título da tese/ 
estudo de 

Investigação 
Objecto de Estudo 

Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Âmbito da 
tese/estudo 

(mestrado/doutoramento) 
Autor 

Orientador da 
Investigação 

Descreva o tipo de 
apoio prestado 

pelo serviço do IDT 

Enquadrament
o da 

colaboração  

C
A

T
 d

e
 

P
O

R
T

A
L

E
G

R
E

 Avaliação da 
qualidade dos 

serviços 
prestados nos 

CAT’s da região 
de Lisboa e Vale 

do Tejo 

 
Definição de critérios de 

qualidade através de 
adaptação do modelo 

usado pelos C. saúde – 
Realização questionário 

satisfação utentes 
funcionários 

Instituto Superior 
Miguel Torga 

Tese de Mestrado 
Dr.ª Lourdes 

Caraça 
Prof. Dr. Carlos 

Farate 
  

C
A

T
 B

E
J
A

 

 
Impacto da 

heroíno-
dependência 

materna no tipo 
de 

comportamento 
de vinculação 
mãe-filho e na 
adopção de 
crianças em 

idade escolar 
 

Diade Mãe-filho 
Instituto Superior 

Miguel Torga 
Tese de Mestrado 

Dr.ª Virgínia 
Maria Vinagre 

dos Santos 

Prof. Dr. Carlos 
Farate 

  

C
A

T
 d

e
 É

v
o

ra
 

Novos Riscos 
para Novas 

Competências 

Estratégias familiares, 
habilidade social e 
posicionamento de 

jovens perante 
psicotrópicos 

ISCTE Tese de Mestrado 
Dr.ª Dorotea 
Gradissimo 

Dr.ª Amélia Torres   
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BASE DE DADOS DE 

TÓPICOS 

DE INVESTIGAÇÃO 
 

 

 
 

 

 
 
 

LEVANTAMENTO 
DE INFORMAÇÃO, SOBRE PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
NA ÁREA DAS DROGAS E TOXICODEPENDÊNCIAS, 

JUNTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR 
(2007/08) 
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I- IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
 
 
 
● Denominação do Estabelecimento de Ensino 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Morada:………………………………………………………………………………………………………… 

Telefone…………………………Fax……………………….e-mail…………………………………………. 

 

 

● Responsável pela Instituição (ex. Presidente do Conselho Directivo, Reitor, Pró –Reitor): 

Nome Responsável …………………………………………………………………………………………… 

Cargo……………………………………………………………………………………………………………… 

 

● Responsável pelo preenchimento do questionário 

Nome…………………………………………………………………………………………………………… 

Função………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefone……………………………………………E-mail…………………………………………………….. 

 

 

II– ACTIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

Foram realizados (nos últimos 5 anos) ou estão a ser realizados no seu estabelecimento de ensino 

estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências? Se sim, refira em que 

âmbito? 

  Mestrados: Sim □                                   

  Doutoramentos: Sim □                          

  Rede de Investigação:   Sim □             Nacional □     Internacional □ 

  Outra situação: Qual?................................................................................. 
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Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades 
Promotoras 

 Autores Estabelecimento Ensino 
Superior e Departamento de 

ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

     Concluída em: 

 

 

 

 

     Concluída em: 

 

 

 

 

 

     Concluída em: 

 

 

 

 

 

 

B) Se no seu estabelecimento de ensino foram concluídas (nos últimos 5 anos) dissertações de investigação na área das drogas e das toxicodependências, no âmbito de 
mestrados preencha o seguinte quadro: Caso se verifique insuficiente, este quadro poderá ser fotocopiado 
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Título da tese 
/estudo de 

Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo  IDT  

ou desejada 

 

 

 

 

 

     Concluída em: 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Concluída em: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Concluída em: 

 

 

 

 

 

 
C) Se no seu estabelecimento de ensino foram concluídas (nos últimos 5 anos) teses de investigação na área das drogas e das toxicodependências, no âmbito de doutoramentos preencha o 

seguinte quadro: Caso se verifique insuficiente, este quadro poderá ser fotocopiado 
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D) Se no seu estabelecimento de ensino foram concluídos (nos últimos 5 anos) estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, no âmbito de redes de investigação, 
nacionais ou internacionais, preencha o seguinte quadro: Caso se verifique insuficiente, este quadro poderá ser fotocopiado  

 

Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades 
Promotoras 

 Autores Estabelecimento Ensino 
Superior e Departamento de 

ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

     Concluída em: 
 

 

 

 

     Concluída em: 

 

 

 

 

 

     Concluída em: 
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III– OBSERVAÇÕES 

 

 _____________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________
   

 
Autoriza a apresentação das referências bibliográficas das teses de mestrado e doutoramento na 

área das drogas e toxicodependências no nosso site www.idt.pt?  Sim □  Não □ 

 
 
       Obrigado pela sua colaboração! 

 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.idt.pt/
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Norte 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo 

IDT ou desejada 

Instituto de Biologia 
Molecular e Celular e 

Faculdade de Medicina 
(Universidade do Porto) 

A díada amígdala-cocaína 
como paradigma 
neurobiológico num modelo 
de neurotoxicologia do 
desenvolvimento 

 Ivone Castro 
Vale 

Psiquiatria, 
FMUP 

Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
Inst de Anatomia, FMUP 

Rui Coelho 
Co-supervisor: Maria 
Amélia Ferreira 
 

Concluída em: 
Janeiro 2003 

Não existe 

Instituto de Biologia 
Molecular e Celular 

(Universidade do Porto) 

Validação do “dark-light” 
como modelo de ansiedade 
em ratos 

 Ana Sofia 
Ribeiro 
Gonçalves 

Etologia, ISPA Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
 

Ana Magalhães Concluída em: 
Em curso  

Não existe 

Faculdade de Medicina 
(Universidade do Porto) 

A inteligência emocional e a 
dependência de drogas 
 

 Alexandra 
Manuel Valente 
Macedo 

Psiquiatria 
FMUP 

Psiquiatria FMUP António Pacheco 
Palha 
Co-orientação: 
Manuel Esteves 

Concluída em: 
Dezembro 2005 
 

Não existe 

Faculdade de Farmácia 
(Universidade do Porto)  

“Neurotoxicity of Ecstasy and 
its Metabolites in cultured rat 
neurons” 

Neurotoxicidade 
da “Ecstasy” e dos 
seus metabolites 
“in vitro” 

Doutor João 
Capela  

Doutoramento 
em Toxicologia 

Faculdade de Farmácia da 
U. P. (Departamento 
Toxicologia) 

Prof. Doutor Félix 
Dias Carvalho 

Concluída em: 
02 de Abril de 
2007 
 Não existe 

Faculdade de Letras  
(Universidade do Porto) 

“As drogas: viagem cultural 
sem fronteiras” 

 Mestre Maria 
Ernestina Neto 
da Cruz   

    

Não existe 
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Norte 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departament

o de ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo IDT 

ou desejada 

Faculdade de Letras  
(Universidade do Porto) 

“Viagem ao mundo ecstasy” 

 Mestre Ana 
Margarida Frazão 
Valente  

    

Não existe 

ISLA Bragança  

Psicopatia e 
Toxicodependência -  Estudo 

exploratório 

Psicopatia e 
toxicodependência 

Cláudia Feitosa 
Salem 

Psicologia da 
Justiça 

Universidade do 
Minho 

Prof. Dr. Rui 
Abrunhosa Gonçalves 

Concluída em:  
Junho de 2001 

 
 
 
 

Um dos grupos da 
minha amostra foi 

do CAT de 
Bragança 

(toxicodependente 
sem contacto com 

a justiça) 

Instituto PIAGET – 
Escola Superior de 

Saúde Jean 
Piaget/Nordeste 

(Campus Académico de 
Macedo de Cavaleiros) - 

Bragança 

“Modificação a nível cerebral 
e periférico das 

catecolaminas  5- HT e 
respectivos metabolitos pela 

administração aguda de 
morfina e/ou cocaína”  

Alteração das 
catecolaminas – 
5HT respectivos 
metabolitos em 
algumas áreas 

cerebrais (cerebral 
e periférico) em 
“rattus Wister” 

Cristina Macedo 
Pinto  

Biologia Celular  Faculdade de 
Ciências e Tecnologia 

da Universidade de 
Coimbra  

Prof. Doutor Carlos 
Alberto Fontes Ribeiro  

Concluída em: 21 
de Março de 2002 

 

Não existe 
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Norte 
 
 

 
 * Técnica do IDT – Informação já constante da Grelha de Levantamento Interno 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese 
/estudo de 

Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo IDT 

ou desejada 

Escola Superior de 
Enfermagem de 

Calouste Gulbenkian 
(Universidade do 
Minho) – Braga  

A estrutura narrativa 
em indivíduos 
toxicodependentes  

Toxicodependência Lúcia Maria Leça 
Fernandes de Oliveira  
* 

Mestrado em 
Psicologia Clínica  

Universidade do Minho  
Instituto de Educação e 
Psicologia  

Óscar F. 
Gonçalves  

Concluída 
em:  
2005 

 Não existe 

Toxicodependência: 
efeitos na ritmicidade 
social: (uma 
perspectiva de 
promoção da saúde) 

Toxicodependência Ermelinda de Fátima Dias 
da Cunha de Macedo  

Mestrado em 
Educação – Área 
de Especialização 
em Educação para 
a Saúde 

Universidade do Minho  
Instituto de Educação e 
Psicologia  

Carlos Fernandes 
Silva  

Concluída 
em:  
2004 Não existe 

UTAD – 
Universidade de Trás-

os-Montes e Alto 
Douro 

Práticas e hábitos de 
consumo de bebidas 
alcoólicas por parte 
dos alunos do 3.º 
ciclo do Ensino 
Básico 

 Ana Luísa Videira Alves  Mestrado em 
Promoção/Educaç
ão para a Saúde  

U.T.A.D.  Concluída 
em:  
2001 

Não existe 
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Norte 
 
 

 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso exista, 
o tipo de colaboração 
prestada pelo IDT ou 

desejada 

UTAD – Universidade 
de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

A auto-estima e os 
consumos de álcool e 

tabaco em 
adolescentes 
escolarizados  

 Carlos Fernando 
Avelens Freitas  

Mestrado em 
Promoção/Educaç
ão para a Saúde  

U.T.A.D. José Jacinto 
Vasconcelos 

Raposo  

Concluída 
em:  
2003 

Não existe 

Relação entre 
dimensões do auto 

conceito e 
comportamento não 
saudáveis em alunos 
do Ensino Secundário  

 Octávio Valdemar 
Gonçalves  

Mestrado em 
Promoção/Educaç
ão para a Saúde  

U.T.A.D. José Jacinto 
Vasconcelos 

Raposo  

Concluída 
em:  
2001 

Não existe 

Universidade 
Fernando Pessoa   

(UFP Porto) 

Imagem corporal na 
toxicodependência  
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 Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Lisboa e Vale do Tejo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Título da tese /estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração prestada 
pelo IDT ou desejada 

 
 

 
 
 

 
Escola Nacional 

de Saúde 
Pública 

O Consumo de Álcool nos 
Toxicodependentes em 

Recuperação inseridos em 
Programa de Substituição 
Opiácea com metadona. 

Implicações Sociais 

 Dra. Paula 
Caetano 

Curso de Mestrado em 
Saúde Pública 

Escola Nacional de Saúde 
Pública 

Prof. Ana 
Fernandes 

Co-Orientador: Dr. 
João Castel-

Branco Goulão 

Concluída em: 
20/03/2006 

 

Dr. João Castel-Branco 
Goulão 

O Comportamento 
tabágico dos adolescentes 
escolarizados na Península 

de Setúbal 

 Dra. Marta 
Belmonte 
Pereira 

Curso de Mestrado em 
Saúde Pública 

Escola Nacional de Saúde 
Pública 

Mestre Emília 
Nunes 

Concluída em: 
16/05/2005 

 

O consumo de álcool nos 
adolescentes emigrantes: 
percepções dos técnicos e 
dos adolescentes face aos 

factores ligados à 
protecção e ao risco 

 Dra. Tânia 
Santos 

Curso de Mestrado em 
Saúde Pública 

Escola Nacional de Saúde 
Pública 

 

Dr. Vítor Ramos 
Co-Orientador: 

Prof. Aldina 
Gonçalves 

Concluída em: 
27/09/2004 

 

 

A adolescência e os 
factores associados aos 
comportamentos face ao 

tabaco – um estudo 
realizado em escolas 
promotoras de Saúde. 

 Dra. Ana 
Raquel Nunes 

  Prof. Isabel 
Loureiro 

Concluída em: 
13/01/2004 

 

Dr. João Castel-Branco 
Goulão 
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Lisboa e Vale do Tejo 
 
 

 
 
 
 

Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Lisboa e Vale do Tejo 
 
 

 Título da tese /estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo IDT 

ou desejada 

 
 

 
 
 
 

Escola Nacional 
de Saúde 
Pública 

Efectividade de uma 
intervenção psicopedagógica 

breve para interrupção 
tabágica em grávidas 

fumadoras 

 Dra. Ana 
Carina 
Borges 

  Prof. Sampaio Faria Concluída em: 
13/03/2003 

 

 

“Deixar de Fumar”: A 
influência de conceitos como 
sentido de coerência e apoio 

social” 

 Dra. Cláudia 
Velez 

  Prof. Isabel Loureiro 
Co-Orientador: Dr. Luís 

Saboga Nunes 

Concluída em: 
27/02/2004 

 

A estimativa da sero-
incidência do VHI-1 num 

grupo de toxicodependentes: 
uma nova abordagem. 

 Dr. Sérgio 
Fernandes 

 

  Prof. Teresa Paixão 
Co-Orientador: Dra. 

Helena Cortes Martins 

Concluída em: 
20/01/2004 

 

Experiência de utentes com a 
cessação tabágica: alguns 

contributos para a promoção 
de saúde 

 Dra. Ana 
Paula Neves 

  Prof. Sampaio Faria 
Co-Orientadora: Dra. 

Emília Nunes 

Concluída em: 
18/03/2003 
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 Título da tese 
/estudo de 

Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação 
do Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, 
caso exista, o 

tipo de 
colaboração 

prestada pelo  
IDT  ou 

desejada 

 
 
 
 

 
Universidade 

Aberta 

 
O vídeo na 

prevenção da 
toxicodependência 

Educação/Papel da 
Educação/Media/Toxicodependência/Vídeo/Papel 

da Família/Linguagem 
Mediatizada/Guião/Produção e Realização de 

Vídeos/Ensino Básico/Influência da 
Comunicação/Socialização/1º Ciclo 

RIBEIRO, 
Maria Teresa 

Prado 
Henrique 
Rodrigues 

Universidade 
Aberta – 

Mestrado em 
Comunicação 
Educacional 
Multimédia 

 Prof. Hermano 
Carmo 

Concluída 
em: 1999 

 
 

 

Impacto da doença 
na família da 
pessoa com 

infecção VIH/SIDA 

SIDA/ Psicologia da Saúde/Doenças/Atitude/ 
Família/Epidemias/ Dados Estatísticos/ 

Emoções/Ambiente Familiar/ 
Toxicodependência/Comportamento/Relações 

médico-doente/ Sofrimento/Portugal 

MARRUCHO, 
António 

Fernando 
Alves 

Universidade 
Aberta – 

Mestrado em 
Ciências da 

Saúde 

 Prof. Maria 
Natália Ramos 

Concluída 
em: 2001 

 

 

Revolução, Revolta 
e Utopia na 

América nos anos 
60 

Cultura Americana/ Sociedade/ Revolução 
Cultural/ 1960/ Juventude/Literatura Americana/ 

Droga/ Conflito Cultural/ Conflito Social/ 
Movimentos revolucionários/EUA 

FIGUEIREDO, 
Luís Filipe 

Nunes 
Boaventura de 

Universidade 
aberta – 

Mestrados em 
Estudos 

Americanos 

 Prof. Maria 
Laura 

Bettencourt 
Pires 

Concluída 
em: 2003 

 

 
Escola 

Superior 
Politécnica 

de Saúde da 
UCP 

Vigilância de saúde 
das crianças filhas 

de pais 
toxicodependentes: 

motivos da não 
aderência 

 DAVID, 
Catarina 

POTEVIN, 
Filipa 

COELHO, Irina 

 
Monografia 

Escola Superior de 
Enfermagem de S. Vicente 

de Paulo (agora Escola 
Superior Politécnica de 

Saúde) 

Prof. Maria do 
Rosário 

Machado Ferrão 

Concluída 
em: 2003 
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Lisboa e Vale do Tejo 
 
 
 

 
 
 
 

 Título da tese /estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, 
caso exista, o 

tipo de 
colaboração 

prestada pelo  
IDT  ou 

desejada 

 
 
 
 
 
 
 
 
Faculdade de 
Medicina da 

UL 
 
 

 
 

 
E agora Ruca? Avaliação dos 

critérios de tomada de 
decisão de participantes 
juntos num programa de 

âmbito preventivo em meio 
escolar. 

 
 

Nuno  
Marreiros 

Comportamentos 
de dependência 

e seus 
tratamentos 

 

Faculdade de Medicina da 
UL 

Prof. Doutora Nuno 
Félix da Costa 

Concluída em: 
26/06/2007 

 

 
Repercussões 

neuropsicológicas em 
dependentes do álcool que 
experimentavam blackouts 

alcoólicos 

  
Samuel 
Pombo 

Comportamentos 
de dependência 

e seus 
tratamentos 

 

Faculdade de Medicina da 
UL 

Prof. Doutora Nuno 
Félix da Costa 

Concluída em: 
26/07/2007 

 

 

 
Toxicodependência – 

Influencia da terapêutica na 
qualidade de vida 

 
 

Hélder Branco Comportamentos 
desviantes e 

ciências criminais  

Faculdade de Medicina da 
UL 

Prof. Doutora Maria 
Purificação Horta 

Concluída em: 
19/01/2007 

 

Consumidores de cannabis 
indicados de um processo de 

contra-ordenação na 
Comissão para a Dissuasão 

da Toxicodependência 

 Raquel Lopes Comportamentos 
desviantes e 

ciências criminais 

Faculdade de Medicina da 
UL 

Prof. Doutor Carlos 
Poiares 

Concluída em: 
4/04/2007 
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Alentejo 
 
 

 
  

Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Algarve 
 
 
 

 
 
 

 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso exista, 
o tipo de colaboração 
prestada pelo IDT ou 

desejada 

 
ISPA 

 
Beja 

 
Contribuição da rede de 

suporte social, auto-
conceito e auto-estima 

para a adopção de 
comportamentos 

aditivos nos 
adolescenets 

 
 

 
Helena Sardica 

   
Prof. Doutor 

Francisco Peixoto 

 
Em fase de 
conclusão 

 

 
ISPA 

 
Beja 

 
 
 

Autonomia 
Comportamental, 

relacionamento familiar 
e consumo de 

substâncias tóxicas nos 
adolescentes 

  
Telma Barreto 

   
Drª Antónia 
Fernandes 

 
2004 

 

 
 

ISPA 
 

Beja 
 
 

 

Atitudes e 
comportamentos de 

estudantes do Ensino 
Superior face ao 

consumo de cannabis 

  
José Camacho 

   
Drª Antónia 
Fernandes 

 
Em fase de 
conclusão 
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Dissertações de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de mestrados – Região Algarve 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Mestrado 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

 

Data Descreva, caso exista, 
o tipo de colaboração 
prestada pelo IDT ou 

desejada 

FCHS “Caracterização dos 
estilos de vida 
parentais na 

toxicodependência” 

Pais toxicodependentes Vânia Cavaco Mestrado em 
Psicologia da 
Saúde 

FCHS – Dep. de 
Psicologia 

Prof. Doutor Saul 
Neves de Jesus 

2007 
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Teses de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de doutoramentos – Região Norte 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento de 

ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo  IDT  

ou desejada 

Instituto de Biologia 
Molecular e Celular e 

Faculdade de 
Medicina 

(Universidade do 
Porto) 

Effects of 
methamphetamine in 
the ontogeny of the 
dopaminergic pathways 
of the rat central 
nervous system 
 

Neurotoxicologia 
experimental na area 
das drogas ilícitas 

Joana Gomes 
da Silva 

Ciencias Biomédicas, 
ICBAS 

Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
Inst de Anatomia, FMUP 
ICBAS 

Maria Amália Fereira, 
FMUP 
 
Maria Carolina Silva; 
ICBAS 

Concluída 
em: 
 
2002 

Não existe 

Comparative study of 
the dopaminergic and 
serotonergic systems of 
the CNS of the rat 
developmentally 
exposed to cocaine 
 

Neurotoxicologia 
experimental na area 
das drogas ilícitas 

Teresa 
Summavielle 

Ciencias Biomédicas, 
ICBAS 

Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
Inst de Anatomia, FMUP 
ICBAS 

Maria Amélia Ferreira 
 
Liliana de Sousa, 
ICBAS 

Concluída 
em: 
2003 
 
 
 

Não existe 

Effects of 
methamphetamine in 
the development of the 
visual system of the rat 

Neurotoxicologia 
experimental na area 
das drogas ilícitas 

Lorena 
Rodrigues 

Ciencias Biomédicas, 
ICBAS 

Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
Inst de Anatomia, FMUP 
Oxford University UK 

Maria Amélia Ferreir 
 
Neville Osborne 

Concluída 
em: 
2005 
 Não existe 
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Teses de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de doutoramentos – Região Norte 

 

Estabelecimento 
de Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo  

IDT  ou desejada 

Instituto de Biologia 
Molecular e Celular 

e Faculdade de 
Medicina 

(Universidade do 
Porto)  

Influence of early 
experiences in the 
development: effects in 
the behavior of the ra 
 

Neurotoxicologia 
experimental na area 
das drogas ilícitas 
Neurocomportamento 

Ana Magalhães Ciências Biomédicas, 
ICBAS 

Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
Inst de Anatomia, FMUP 
ICBAS 

 
Liliana de Sousa, 
ICBAS  
Maria Amélia Ferreira 

Concluída 
em: 
2006 

Não existe 

Effects of 
methamphetamine in 
the optic nerve of the 
rat: ontogeny and 
response in the adult 
after prenatal exposure 
 

Neurotoxicologia 
experimental na area 
das drogas ilícitas 
Ciências da Visão 

Pedro Melo Ciencias Médicas, FMUP Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
Inst de Anatomia, FMUP 
 

Maria Amélia Ferreira 
 

Concluída 
em: 
2006 
 

Não existe 

Neurotoxicity of 
cocaine in the 
ontogeny of the rat 
cochlea 

 Nuno Trigueiros 
Cunha 

Ciências Médicas, FMUP Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
Inst de Anatomia, FMUP 
INSERM U-254 

Maria Amélia Ferreira 
 
Michel Eybalin, 

 
Em curso 
 

Não existe 
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Teses de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de doutoramentos – Região Norte 
 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departament

o de ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, 
caso exista, o 

tipo de 
colaboração 

prestada pelo  
IDT  ou 

desejada 

Instituto de Biologia 
Molecular e Celular da 
Universidade do Porto) 

Interacções entre os eixos de 
HPG e HPA do rato durante a 
exposição crónica à cocaína 
 

 

Cecília Juliana  
Alves 

Ciências Biomédicas, 
ICBAS 

Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
ICBAS 

Pedro Monteiro 
Liliana de Sousa, 
ICBAS  
Teresa Summavielle 

Em curso 
 

Não existe 

Neurotoxicity of 
methylenodioxymethamphetamine 
(MD: A; ecstasy) its main 
metabolites, onn rat brain 
mitochondria in vitro and in vivo – 
behavioural consequences 

 

Ema Alves 

Ciências Farmacêuticas,  
FFUP 

Neurocomportamento 
IBMC-INEB 
FFUP 

Félix Carvalho 
Teresa Summavielle 

Em curso 
 
 
 Não existe 

Faculdade de Medicina 
(Universidade do Porto) 

Depressão e Toxicodependência: 
influência da patologia depressiva 
na evolução da síndrome de 
dependência dos opiáceos 

 

Manuel 
Fernandez 

Esteves 

Medicina (Psiquiatria) 
FMUP 

Psiquiatria FMUP António Pacheco 
Palha 

Concluída 
em: 
Maio 2005 
 Não existe 

Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel 

Salazar 
(Universidade do Porto) 

Abordagem neuropsicológica e 
imagiológica da disfunção 
cerebral da toxicodependência  

 

Joaquim Manuel 
de Almeida dos 

Vultos 

 Instituto de Ciências 
Biomédicas de Abel 
Salazar da 
Universidade do Porto  

Prof. Doutor 
Custódio José 
Amorim Leite 
Rodrigues  

Concluída 
em: 
2002 
 Não existe 
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Teses de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de doutoramentos – Região Norte 
 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título da tese /estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamen

to de ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, caso 
exista, o tipo de 

colaboração 
prestada pelo  

IDT  ou desejada 

Faculdade de Letras 
(Universidade do 

Porto) 

“A imprensa escrita, a droga 
e a toxicodependência: da 
massificação à estereotipia 

dos discursos”  

 Doutor António 
Fernando 

Nogueira Dias  

    

Não existe 

Faculdade de Direito 
(Universidade do 

Porto) 

Regulação legal do 
Consumo de Drogas: 

Impactos da Experiência 
Portuguesa da 

Descriminalização  

Análise dos impactos 
de alterações políticas 
em matéria de drogas 

Jorge Albino 
Quintas de 

Oliveira  

Criminologia  Faculdade de Direito 
da Universidade do 

Porto, Escola de 
Criminologia  

Prof. Doutor Cândido 
da Agra  

Concluída 
em: 
 23 de Julho 
de 2007 
 

Não existe 

Faculdade de 
Educação e Psicologia 
(Universidade Católica 

Portuguesa) - Porto 

Actor Juvenil e novos usos 
de drogas – meio festivo e 
meio escolar no estudo da 

identidade e da 
transgressão  

Novos usos de drogas 

M. Carmo 
Carvalho  

Doutoramento em 
Psicologia  

Faculdade de 
Psicologia e Ciências 

da Educação – 
Universidade do 

Porto  

Prof. Doutor Jorge 
Negreiros/F.P.C.E. 

Universidade do Porto  

 
Em curso  

Seria útil o apoio 
do IDT ao 

processo de 
recolha de dados, 

oneroso em 
virtude do método 
usado (observação 

naturalista) 

Faculdade de 
Educação e Psicologia 
(Universidade Católica 

Portuguesa) - Porto 

Vidas raras de mulheres 
comuns: percursos de vida, 

significações do crime e 
construção da identidade 

em jovens reclusas 

Transgressão Feminina Raquel Maria 
Navais de 

Carvalho Matos  

Doutoramento em 
Psicologia na Área de 

conhecimento em 
Psicologia da Justiça  

Instituto de 
Educação e 

Psicologia da 
Universidade do 

Minho  

Prof. Doutora Carla 
Machado – Instituto 

de Educação e 
Psicologia da 

Universidade do 
Minho  

Concluída 
em: 
 Janeiro de 
2007 
 

Não existe 
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Teses de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de doutoramentos – Região Norte 
 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, caso exista, 
o tipo de colaboração 
prestada pelo  IDT  ou 

desejada 

Universidade 
Fernando Pessoa   

(UFP Porto) 

Análise comparativa 
entre consumidores de 

drogas , com e sem 
condutas delinquentes 

Funcionamento 
Psicossocial dos 
consumidores de 

drogas, com e sem 
condutas delinquentes  

Laura Maria 
Cerqueira 

Marinho Nunes  

Doutoramento em 
Ciências Sociais  

Universidade Fernando 
Pessoa (UFP) 

Professora Doutora 
Glória Jólluskim 

Em curso 
(prevista 
conclusão 
para 2009) Não existe 

Imagem corporal na 
toxicodependência e 

VIH/SIDA 

      

 

Universidade 
Lusíada Porto  

Relações afectivas e 
sintomatologia 

Psicopatológica na 
toxicodependência   

Pop. Clínica  
Toxicodependentes  

Pop. Não clínica  

Lígia Cristina 
Leça Ferros  

Doutoramento em 
ciências do 

comportamento 
desviante e 

psicologia da saúde 

Faculdade Psicologia 
Ciências da Educação  – 

Universidade do Porto  

Jorge Negreiros  Concluída 
em: 
2006 

 

Facilitação do acesso 
aos CAT (amostra 

nacional) 

Instituto de Ciências 
Sociais 

(Universidade do 
Minho) – Braga  

Drogas: dos discursos 
às ideologias 

Ideologias e discursos 
das campanhas 

públicas da prevenção 
e suas interrelações 

com o discurso 
informal sobre drogas 

Maria Zara 
Simões Pinto-

Coelho 

Ciências da 
comunicação, 

especialização em 
Semiótica da 
Comunicação 

Universidade do Minho – 
Departamento de 

Ciências da 
Comunicação 

Teun Van Dijk, da 
Universidade de 

Pompeu Fabra em 
Barcelona 

Concluída 
em: 
2002 

 Não existe 
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Teses de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de doutoramentos – Região Norte 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Estabelecimento 
de Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, caso exista, 
o tipo de colaboração 
prestada pelo  IDT  ou 

desejada 

UTAD – 
Universidade de 

Trás-os-Montes e 
Alto Douro 

Actividade motora e 
toxicodependência: 

estudo sobre o efeito de 
um programa específico 

de actividade física 
numa população 
toxicodependente  

 Francisco Jose 
Félix Saavedra  

Doutoramento em 
Ciências do 

Desporto  
U.T.A.D. 

Miguel Videira 
Monteiro  

Concluída 
em: 
2004 

 Não existe 
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Teses de investigação concluídas na área das drogas e das toxicodependências produzidas nos últimos 5 anos, no âmbito de doutoramentos – Região Algarve 
 

Estabelecimento 
de Ensino 

Título da tese /estudo 
de Investigação 

Objecto  
Estudo 

Autor Designação do 
Doutoramento 

 

Estabelecimento 
Ensino/Departamento 

de ligação 

Orientador da 
Investigação 

Data Descreva, caso exista, 
o tipo de colaboração 
prestada pelo  IDT  ou 

desejada 

 

“Processo de mudança 
no tratamento da 

toxcicodependência: em 
comunidade terapêutica 

e em ambulatório” 

 
 
 

Toxicodependentes 

 
 
 

Luis Janeiro 

 

Universidade de Sevilha 

 
 

Prof. Doutora Maria 
José López Miguel 

 
 
 

Em curso   
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Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou internacionais 
Região Norte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título do estudo de Investigação Objecto  
Estudo 

Entidades 
Promotoras 

 Autores Estabelecimento 
Ensino Superior e 
Departamento de 

ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

Faculdade de Medicina 
(Universidade do Porto) 

Efeitos de drogas psicoactivas no 

desenvolvimento do S.N.C. Sistema visual 

do rato exposto a drogas psicoactivas. 

Sistema auditivo do rato após exposição 

pré-natal à cocaína. 

Estudo dos sistemas dopaminérgico e 

serotoninérgico na exposição pré e 

neonatal à cocaína. 

 

Estudo comportamental em situações de 

exposição pré e neonatal a 

psicoestimulantes 

Efeitos de drogas psicoactivas no 

desenvolvimento funcional das gónadas 

do rato. 

Neurotoxicologia do 
Desenvolvimento 

FCT/FMUP/IBMC 
Maria Amélia F 

Tavares 
FMUP 
IBMC 

Concluída 
em: 

2002 

Maria Amélia 
Ferreira 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou internacionais 
Região Norte 

 
  

Estabelecimento de 
Ensino 

Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades Promotoras  Autores Estabelecimento Ensino 
Superior e Departamento 

de ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

Faculdade de 
Medicina 

(Universidade do 
Porto) 

Internet addiction in a 
sample of  Portuguese 
university students 

 Psiquiatria FMUP Manuel Esteves 
Augusta V. Coelho 

FMUP  
Em curso 

 

A study of the sexuality of 

opiate Addicts 

 Psiquiatria FMUP A. Pacheco Palha 
Manuel Esteves 

FMUP Concluída em: 
2002 
Journal of Sex & 
Marital Therapy;, 28: 
427-437 

 

Carreiras de adicção e 
tratamento em 
dependentes de opiáceos 

 Psiquiatria FMUP A. Pacheco Palha 
Manuel Esteves 
Augusta V. Coelho 

FMUP  
Em curso 
 
 

 

Instituto de Ciências 
Sociais (Universidade 

do Minho) – Braga  

Toxicodependência em 
contexto famalicense: 
para além do duplo olhar 
de insiders e outsiders  

Analisar as condições de 
vida e representações dos 
“outsiders” sobre 
toxicodependentes – 
estudo de caso de 
toxicodependentes 
(Projecto Homem)  

Câmara Municipal de 
Famalicão  

Manuel Carlos Silva 
com colaboração 
Sónia Azevedo et al.  

Universidade do Minho  
Instituto de Ciências Sociais 
– Departamento Sociologia  
Núcleo de Estudos em 
Sociologia (agora CICS)  

Concluída em: 
2003 
 

Manuel Carlos 
Silva  
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Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou internacionais 
Região Norte 

 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades Promotoras  Autores Estabelecimento Ensino 
Superior e Departamento 

de ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

UTAD – Universidade 
de Trás-os-Montes e 

Alto Douro 

Projecto Homem e 
Prevenção Primária das 
Toxicodependências  

Alcoolismo 

U.T.A.D. Alice M. Martins 
Santos Simões  

   

Caracterização dos 
padrões de consumo de 
bebidas alcoólicas em 
adolescentes dos 15 aos 
20 anos  

Alcoolismo 

Interreg III e  
ARS Norte  

- José Jacinto 
Vasconcelos Raposo  

- Ana Luísa Alves 
- Alice M. Simões  
- Artur Salgado  

C. E. Desenvolvimento 
Humano, Actividade Física e 
Saúde  

Concluída em: 
Dezembro de 2006 
 

José Jacinto 
Vasconcelos 
Raposo 

 

Caracterização dos 
padrões de consumo de 
bebidas alcoólicas em 
jovens adultos dos 21 aos 
40 anos  

Alcoolismo 

Interreg III e  
ARS Norte  

- José Jacinto 
Vasconcelos Raposo  

- Alice M. Simões  
- Ana Luísa Alves 
- Artur Salgado  

C. E. Desenvolvimento 
Humano, Actividade Física e 
Saúde  

Concluída em: 
Dezembro de 2006 
 

José Jacinto 
Vasconcelos 
Raposo 

 

Caracterização dos 
padrões de consumo de 
bebidas alcoólicas em 
adultos dos 41 aos 65 
anos  

Alcoolismo 

Interreg III e  
ARS Norte  

- José Jacinto 
Vasconcelos Raposo 

- Artur Salgado   
- Ana Luísa Alves 
- Alice M. Simões  

 

C. E. Desenvolvimento 
Humano, Actividade Física e 
Saúde  

Concluída em: 
Dezembro de 2006 
 

José Jacinto 
Vasconcelos 
Raposo 
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Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou internacionais 
Região Lisboa e Vale do Tejo 

 
 
 

 Título do estudo de Investigação Objecto  
Estudo 

Entidades 
Promotoras 

 Autores Estabelecimento Ensino Superior 
e Departamento de ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

 
Escola Nacional 

de Saúde Pública 
 

 
Implementação do centro de capacitação do 
cidadão e inovação na área do tabagismo. 

Sua prevenção e cessação 

  
Parceria entre a ENSP 
e o Alto Comissariado 

da Saúde 

Prof. Isabel 
Loureiro e 

Dr. Luís Saboga 
Nunes 

 
Escola Nacional de Saúde Pública 

 
Concluída em: 

Em 
desenvolvimento 

 
Prof. Isabel Loureiro  
Dr. Luís Saboga 
Nunes 

 
 

 
 

 
Faculdade de 
Direito da UL 

 

 
Toxicodependência e inimputabilidade. 

   
ALMEIDA, Carlota 

Pizarro 

 
Revista da Faculdade de Direito da 

UL 

 
Concluída em: 

2003 

 

 
Princípios Gerais da politica da droga e 
incongruências entre ciência e politica 

   
BALLOTTA, 

Danilo 

 
Suplemento da Revista da 
Faculdade de Direito da UL 

 
Concluída em: 

2003 

 

 
A sociologia e a toxicodependência 

  BESSA, António 
Marques 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2004 

 

Cooperação internacional, em matéria de 
repressão do tráfico de droga 

  BONNA, Luís Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2003 

 

 
O regime jurídico do consumo de drogas 

  VALENTE, 
Manuel Monteiro 

Guedes 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2004 
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Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou internacionais 
Região Lisboa e Vale do Tejo 

 
 
 

 Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades 
Promotoras 

 Autores Estabelecimento Ensino Superior 
e Departamento de ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

 
 
 
 

 
 
 

 
Faculdade de 
Direito da UL 

 

 
A cooperação internacional na 
luta contra o tráfico de droga 

   
BRAZ, José 

  
Concluída em: 

2004 

 

Branqueamento de Capitais: 
noções elementares do regime 

jurídico de prevenção e repressão 
e evolução previsível 

  CANAS, 
Vitalino 

 Concluída em: 
2004 

 

Contra-ordenações em matéria de 
consumo de droga 

  DANTAS, A. 
Leones 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2003 

 

Direito das contra-ordenações e 
consumo de estupefacientes: 

contributo para a critica do regime 
em vigor 

  DANTAS, A. 
Leones 

 Concluída em: 
2004 

 

Centros offshore e paraísos 
fiscais: reflexos no 

branqueamento de capitais 

  MARTINS, A.G. 
Lourenço 

 Concluída em: 
2004 

 

Direito internacional da droga e 
da toxicodependência 

  MARTINS, A.G. 
Lourenço 

Suplemento da Revista da 
Faculdade de Direito da UL 

Concluída em: 
2003 

 

Anti-drug legislation: Decree-Law 
nº 15/93: Regulative decree nº 

61/94 

  PORTUGAL, 
Procuradoria 

Geral da 
Republica 

Gabinete de Direito Documentação 
e Direito Comparado 

Concluída em: 
1998 

 

Politicas nacionais, comunitárias 
e internacionais de droga 

  NEGRÃO, 
Fernando 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2004 

 

 
 

Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou 
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internacionais 
Região Lisboa e Vale do Tejo 

 
 

 Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades 
Promotoras 

 Autores Estabelecimento Ensino Superior 
e Departamento de ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

 
 
 
 

 
 

 
Faculdade de 
Direito da UL 

 

O direito da União Europeia sobre 
droga e toxicodependência 

  MARTINS, Ana 
Maria Guerra 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2004 

 
 

O direito internacional da droga e 
toxicodependência 

  MARTINS, Ana 
Maria Guerra 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2003 

 

Conclusões do curso   VICENTE, 
Dário Moura 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2003 

 

Dois anos de actividade na luta 
contra a droga e a 
toxicodependência 

   
PAIS, Elza 

 
Revista da Faculdade de Direito da 

UL 

Concluída em: 
2003 

 

Consumo e tráfico de 
estupefacientes e constituição: a 

absorção do “direito penal de 
justiça” pelo direito penal 

secundário 

   
PALMA, Maria 

Fernanda 

 Concluída em: 
2004 

 

O novo regime sancionatório do 
consumo de droga em Portugal 

  PEREIRA, Rui Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2003 

 

Entre a comunhão e a 
excomunhão de vida: a 

toxicodependência nas relações 
jurídicas familiares 

  PINHEIRO, 
Jorge Duarte 

 Concluída em: 
2004 

 

A reinserção social de 
toxicodependentes 

  VITORIA, Paulo 
Duarte 

Revista da Faculdade de Direito da 
UL 

Concluída em: 
2003 

 

 
 

Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou internacionais 
Região Lisboa e Vale do Tejo 
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 Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades 
Promotoras 

 Autores Estabelecimento Ensino Superior e 
Departamento de ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

 
 

 
Faculdade de 
Direito da UL 

 

Droga, objecto de saber: uma 
abordagem juspsicológica 

  POIARES, Carlos Alberto  Concluída em: 
2004 

 
 

A droga e a humanidade: reflexão 
psicocriminal 

  POIARES, Carlos Alberto Revista da Faculdade de Direito da UL Concluída em: 
2003 

 

A descriminalização do consumo 
de drogas: do direito à 

intervenção juspsicológica 

  POIARES, Carlos Alberto Revista da Faculdade de Direito da UL Concluída em: 
2003 

 

Escola Superior 
de Enfermagem 

de Santarém 

Estilos de vida dos jovens Hábitos: Alimentares; 
Alcoólicos; Tabágicos; 
Lazer; Vigilância de 
Saúde; Saúde Sexual. 

 Prof.ª Lurdes Torcato 
Prof.ªRegina Ferreira 

Prof.ª Hélia Dias 
Prof.ª Olímpia Cruz 

Núcleo de Enfermagem Materno-
Infanto-Juvenil (NEMIJ) 

Concluída em:  
Julho de 2006 

Prof.ª Regina 
Ferreira 
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Estudos de investigação na área das drogas e das toxicodependências, produzidos nos últimos 5 anos no âmbito de redes de investigação, nacionais ou internacionais 
Região Algarve 

 

 
 

Estabelecimento de 
Ensino 

Título do estudo de 
Investigação 

Objecto  
Estudo 

Entidades Promotoras  Autores Estabelecimento Ensino 
Superior e Departamento 

de ligação 

Data 
 

Orientador da 
Investigação 

Instituto Politécnico 
de Beja e 

Universidade de 
Huelva 

 

 

 

 

STOPDROGAS - 
Observatório transfronteiriço 
online sobre prevenção das 
toxicodependências no 
Ensino Superior 

 

  

Estudantes do Ensino 
Superior 

 
 
 
 
 
 

Interreg III 

  
 
 
 
 
 

FCHS/Dep. Psicologia/UAlg 

 
 

 
 
 
 

2005 

 
 
 
 
 
 
Prof. Doutor Saul 
Neves de Jesus 
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IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  IINNTTEEGGRRAADDAA  NNOO  EENNSSIINNOO  SSUUPPEERRIIOORR  

LLIINNHHAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

 
QUESTIONÁRIO 

  

DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEE  NNEECCEESSSSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  

  EEMM  TTOOXXIICCOODDEEPPEENNDDÊÊNNCCIIAASS  EEMM  MMEEIIOO  UUNNIIVVEERRSSIITTÁÁRRIIOO  

 
 

No âmbito da intervenção que o Instituto da Droga e da Toxicodependência, está a 

desenvolver em parceria com o Ensino Superior, de forma integrada e sistematizada, ao 

nível da Prevenção, da Redução de Riscos e Minimização de Danos, da Dissuasão, do 

Tratamento, e da Reinserção na área da Toxicodependência e do Alcoolismo, o Grupo 

de Intervenção no Ensino Superior pretende realizar um diagnóstico de necessidades de 

formação nestes domínios. 

 

Desta forma agradecemos a sua colaboração no preenchimento deste questionário, 

garantindo desde já a sua confidencialidade.  
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II NN SS TT RR UU ÇÇ ÕÕ EE SS   

Nas perguntas abertas pede-se que dê uma resposta directa e breve, escrevendo 
com letra legível. Nas perguntas fechadas assinale com um “X”  a opção que 
considera mais correcta. 
 

- 
Faculdade/Escola: 
- 

      

- Curso: ---------------       

 

1. Curso via ensino?          Sim              Não    

 

2. Indique se o Curso tem estágio/prática em meio escolar?     Sim         Não   

 

3. O Curso trabalha em parceria com instituições na área da Saúde?   Sim    Não   

 

3.1. Se respondeu sim, indique quais?    

      

 

 

4. Os curricula têm conteúdos no âmbito da toxicodependência e alcoolismo?    

     Sim                Não   (se responder não, passe para a questão 4.4.) 

 

4.1. Qual o contexto? (assinale uma ou mais opções conforme o caso) 

- Licenciatura ---------------------------------------  

- Curso de pós-graduação/pós-licenciatura -----  

- Mestrado ------------------------------------------  

- Doutoramento ------------------------------------  

- Pequenos cursos ----------------------------------  

- Outros. Quais?  
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4.2. Considera-os genericamente suficientes e adequados? 

Assinale com um “x”, no quadrado respeitante ao número da escala (de 1 a 5) que corresponde 
ao grau de importância atribuído, sendo “1” pouco importante e “5”muito importante.    

     

     

 

4.3. Em que área da toxicodependência e alcoolismo? (assinale uma ou mais opções conforme o 
caso) 

- Prevenção/promoção da saúde -----------  

- Tratamento ----------------------------------  

- Reinserção ----------------------------------  

- Contexto laboral ---------------------------  

- Enquadramento legal ----------------------  

- Metodologia/avaliação de projectos -----  

- Outras. Quais?  

      

 

4.4. Se respondeu não, considera pertinente a sua inclusão?   Sim               Não    

4.4.1. Diga porquê?  

      

 

 

5. Existem estágios em contexto académico na área da toxicodependência e alcoolismo?    

     Sim                Não    

5.1. Se respondeu sim, considera-os genericamente suficientes e adequados?    

Assinale com um “x”, no quadrado respeitante ao número da escala (de 1 a 5) que corresponde 
ao grau de adequação atribuído, sendo “1” pouco adequado e “5”muito adequado.    
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5.2. Se respondeu não, considera pertinente a sua inclusão?    Sim                Não    

 

5.2.1. Diga porquê?  

      

 

 

6. Considera os locais de estágio nas áreas da toxicodependência e do alcoolismo suficientes 
para as necessidades?           

     Sim                Não    

 

7. Considera o acompanhamento por parte dos técnicos das instituições onde os alunos 
realizam estes estágios, suficiente e adequado?           

Assinale com um “x”, no quadrado respeitante ao número da escala (de 1 a 5) que corresponde 
ao grau de adequação atribuído, sendo “1” pouco adequado e “5”muito adequado. 

     

     

 

7.1. Se respondeu não, diga porquê?  

      

 

 

8. Considera que os docentes dessa escola/curso, têm necessidade de consolidar e aprofundar 
competências nas áreas de intervenção da toxicodependência e do alcoolismo?          Sim                
Não    

8.1. Se respondeu sim, diga em que áreas sentem maiores necessidades?  

Assinale com um “x”, no quadrado respeitante ao número da escala (de 1 a 5) que corresponde 
ao grau de necessidade atribuído, sendo “1” pouco necessário e “5”muito necessário. 
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- Prevenção -----------------------------------------------------------------      

- Redução de Riscos e Minimização de Danos ------------------------      

- Tratamento ----------------------------------------------------------------      

- Reinserção ----------------------------------------------------------------      

- Dissuasão/enquadramento legal ---------------------------------------      

 

9 Os técnicos do Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT) participam no processo de 
formação dos docentes da sua escola/curso 

     Sim                Não    

 

9.1. Qual é o grau de relevância que atribui à participação dos técnicos do IDT neste processo 
de formação?           

Assinale com um “x”, no quadrado respeitante ao número da escala (de 1 a 5) que corresponde 
ao grau de relevância atribuído, sendo “1” pouco importante e “5”muito importante.    

     

     

 

Mais uma vez, obrigado pela colaboração 
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Oferta Formativa                    
 

 

Faculdade/Escola 
 
 

Curso 

1. 

Via Ensino 

2. 
Estágio/prática 
meio escolar 

 
 

3.  

Parceria c/ 
saúde[F2] 

 

4. 
Curric.Txcias 

& Alcool 

 

4.1. Contexto[F2] 4.2. 
Context

o 
adequa
do (grau 
imp. 1 a 

5) 

Lic. Pós.
Grad/
Lic. Mest. Dout. 

p. 
Curs
os Outr. 

Esc S. Enf. Port.  Enfermagem s s s s s s     5 

Esc, S. Enf. Stª Maria Enfermagem s s s s s s     4 
E. S. Educ. Paula  

Frass.  Educação social n s s s s      4 
Fac. Educa. 
Psicolog. UC 

Psicologia (1º ciclo) Mest. Psi.justiça e 
Desv n s s s s  s   s 5 

Fac. Letras UP 

filosofia, hsitória, 
geografia,arqueologia,arte, 

sociologia,jornalismo, ciências da 
informação, linguas e relações 

internacionais n n n n        

FPCEUP Psicologia   s s s   s    5 

F. Farmacia UP Mestrado Quimica Analítica Ambiental n n n n        

ISMAI Licenciatura Psicologia n n s s s      4 

ISMAI Mestrado  Psicologia Clínica e Saúde n n s s   s    4 
Fac Medicina 

Dentária Mestrado Integrado Medici. Dentária n n n n        

ISSS Porto Serviço Social n s s s s     s 5 

ISMAI Psicologia /Aconselhamento s s s s s s s    3 

Piaget Gaia Radiologia n n s s s      4 

Piaget Gaia Fisioterapia  n s n        

Piaget Gaia Enfermagem  n s s s      3 

Piaget Gaia Farmácia s s s s s      3 

Piaget Gaia Na. Cliní e Saúde Pública  n n s s s      3 

Piaget Gaia Dietética n s n s s      4 

Ulusiada Porto Psicologia  s s s s  s    5 
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Universdade Minho Psicologia n s s s s s s s   3 

Univ. Católica  Braga Licenciatura Serviço Social n s s s s      3 

UTAD Serviço Social s s s s s      5 

Esc. S. Enf. Vila real Enfermagem n n s s s      4 

Esc. S. S J.Piaget 
Análise Clinínicas e Saúde Pública 

(campus Macedo) n n s s s      4 

Esc. S. S. J.Piaget  Enfermagem (Macedo Cavaleiros) n n s s s      5 

Esc. S. S. J.Piaget  Saúde Ambintal (Macedo Cavaleiros) n n s s s      4 

E.S.Educ. Bragança Educação social n s s s s      5 

ISLA Bragança Psicologia n n n s s       
ESE. Jean Piaget 

Gaia PEB Matemática e Ciências s s n s      s 4 

ESE Piaget Gaia Educação Física e Desporto n n n n        

ESE Piaget Gaia Animação Socio Cultural n n n n        
ES Enfermagem 

Viana Enfermagem n n s s s s     4 

F Direito UP Criminologia n n n s s    s  5 

ESE  Viana Desporto e Lazer n n s n        

ESTG Bragança 

Engenharias: civil, biomédica, quimica,  
electrotécnica, mecânica, informática, 
gestão, Contabilidade e informática de 

gestão n n n n        

U . Minho Estudos Ingleses e Alemães s s n n        

U. Minho Estudos Portugueses e Franceses s s n n        

U. Minho Filosofia n n n n        

U. Minho Linguas e Culturas Orientais n n n n        

U. Minho Linguas e Literaturas Europeias n n n n        

Fac Farmácia UP Cuidados Farmacêuticos n n  s  s      

Fac Farmácia UP Controle de Qualidade n s s n        



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

F. Ciencias Humanas 
 e Sociais UFP Psicologia n s s s s  s    4 

Fac. Medicina UP Medicina s n s s s s s     
I . Sup. Saude Alto 

Ave Enfermagem n s s s s      4 
I . Sup. Saude Alto 

Ave Farmácia n n s s s      4 

ES Saude Vale Ave Farmácia n n s n        

ES Saude Vale Ave Marketing Farmacêutico n n s n        

ES Saude Vale Ave Enfermagem n s s s      s 4 
ES Saude Vale 

Sousa Anatomia Patológica … s s s n        
ES Saude Vale 

Sousa Enfermagem n n s s s s     4 
ES Saude Vale 

Sousa Enfermagem Comunitária n n s s s      4 
ES Saude Vale 

Sousa Enfermagem reabilitação n n s n        
ES Saude Vale 

Sousa 
Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria s s s s  s      
ES Saude Vale 

Sousa 
Enfermagem Saúde Mental e 

Psiquiatria s s s s s s     4 
ES Saude Vale 

Sousa 
Fisioterapia 

s s s n        
ES Saude Vale 

Sousa Podologia s n s n        
ES Saude Vale 

Sousa Prótese Dentária n s n n        
ES Saude Vale 

Sousa Análises Clínicas e Saúde Pública n n s n        

ES Saude Vale Ave Podologia s s s n        
U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Análises Clinicas e Saúde Pública n n s n        

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Fisioterapia s s s s     s  5 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Licenciatura em Enfermagem s s s s s      3 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Empresas  s n n        

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Sistemas e Computação s s n n        
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U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Ambiente e de Território s n n n        

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão em Saúde s s s n        

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Marketing e Comunicação Empresarial s s s n        

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Radiologia s s s n        

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Terapia da Fala  s s n        
ES de Educação de 

Almeida Garrett Educação Básica s s n n        
ES de Educação de 

Almeida Garrett Educação Social n s n s s      3 
ES de Saúde da 
Cruz Vermelha 

Portuguesa Licenciatura de Enfermagem   s s s      3 
ES de Enfermagem 

de Lisboa Licenciatura de Enfermagem s s s s s s s s s  5 
ES de Enfermagem 

S. Francisco das 
Misericórdias Licenciatura em Enfermagem s s s s s      3 

Escola Nacional de 
Saúde Pública - UNL 

Curso de Mestrado em Saúde Pública,  
Curso de Especialização em Saúde 

Pública n n s s  s s    4 
Escola Superior de 

Educação de 
Santarém Educação Social s s s s s      5 

Escola Superior de 
Saúde 

Licenciatura em Enfermagem; Pós-
Graduação em Enfermagem de Saúde 
Mental (Ramo Adição e Reabilitação 

Psicossocial) s n s s s s     4 
Escola Superior de 
Educação - Setúbal Animação e Intervenção Sociocultural   s s s       

Faculdade de 
Ciências Médicas - 

UNL Medicina s s s s s      5 
Faculdade de 

Psicologia e Ciências 
da Educação - UL Mestrado Integrado em Psicologia n s n s       2 

Faculdade de 
Medicina de Lisboa Medicina s n s s s s s    4 
Instituto Superior de 
Ciências Educativas Educação Social n s s s s      5 

ISPA - Beja Psicologia Aplicada s s n s s      3 
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Ualg 
Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais n n s s s       

Ualg ES Educação s s s n s       

Ualg ES Saude n n s s s       

 
 

Faculdade/Escola Curso 

4.3. Área Txcia. & Alcool[F2] 

4.4. Pert. 
Incl.[F2] 

5. 
Exist.est

. em 
Txias.Al

c 

5.1. Est. 
adequad
os (grau 
imp. 1 a 

5) 

5.2. Pert. 
incl. est. 

em 
Txias.Al

c.[F2] 

6. Locais 
de est. 
suf.[F2] 

Prev. Trat. Reab. Cont.lab. Enq.leg. 
Met./Av.

Proj 

Esc S. Enf. Port.  Enfermagem s s s   s  s 5  N 

Esc, S. Enf. Stª Maria Enfermagem s s s  s   s 4  N 

E. S. Educ. Paula  Frass.  Educação social s  s   s  s 5  N 

Fac. Educa. Psicolog. UC 
Psicologia (1º ciclo) Mest. Psi.justiça 

e Desv s s   s s  s   s 

Fac. Letras UP 

filosofia, história, geografia, 
arqueologia, arte, sociologia, 

jornalismo, ciências da informação, 
línguas e relações internacionais       

S 
 

S 
  

N 
  

FPCEUP Psicologia  s s    s  s 4  s 

F. Farmacia UP 
Mestrado Quimica Analítica 

Ambiental       N N  N N 

ISMAI Licenciatura Psicologia s s s   s  N  N s 

ISMAI 
Mestrado  Psicologia Clínica e 

Saúde s s s s s s  s 4  s 

Fac Medicina Dentária Mestrado Integrado Medici. Dentária       N N  N  

ISSS Porto Serviço Social s s s  s s  s 5  N 

ISMAI Psicologia /Aconselhamento s s s     s 3  s 

Piaget Gaia Radiologia s       N  s  

Piaget Gaia Fisioterapia       s N  N  

Piaget Gaia Enfermagem s s s s    s 3  s 

Piaget Gaia Farmácia s s      N  N  

Piaget Gaia Na. Cliní e Saúde Pública  s       N  N  

Piaget Gaia Dietética s       N  N  

Ulusiada Porto Psicologia s       N  s N 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

Universdade Minho Psicologia s s s   s  s 4  s 

Univ. Católica  Braga Licenciatura Serviço Social s  s  s s  s 4 n N 

UTAD Serviço Social s       s 4  N 

Esc. S. Enf. Vila real Enfermagem s s s s  s  s 4  N 

Esc. S. S J.Piaget 
Análise Clinínicas e Saúde Pública 

(campus Macedo) s s      n  n  

Esc. S. S. J.Piaget  Enfermagem (Macedo Cavaleiros) s s      n  s  

Esc. S. S. J.Piaget  
Saúde Ambintal (Macedo 

Cavaleiros) s       n  n  

E.S.Educ. Bragança Educação social s  s  s   s 4  n 

ISLA Bragança Psicologia s s s s s s  n  s s 

ESE. Jean Piaget Gaia PEB Matemática e Ciências s       n  s  

ESE Piaget Gaia Educação Física e Desporto       n   n  

ESE Piaget Gaia Animação Socio Cultural       s s 4  s 

ES Enfermagem Viana Enfermagem s s s  s   n    

F Direito UP Criminologia s    s s  n    

ESE  Viana Desporto e Lazer       s n  s  

ESTG Bragança 

Engenharias: civil, biomédica, 
quimica,  

electrotécnica, mecânica, 
informática, gestão, Contabilidade e 

informática de gestão       n n  n  

U . Minho Estudos Ingleses e Alemães       n   s  

U. Minho Estudos Portugueses e Franceses       s   s s 

U. Minho Filosofia       n n  n  

U. Minho Linguas e Culturas Orientais       n n  n  

U. Minho Linguas e Literaturas Europeias       n n  n  

Fac Farmácia UP Cuidados Farmacêuticos s       n    

Fac Farmácia UP Controle de Qualidade       n n  n  

F. Ciencias Humanas 
 e Sociais UFP Psicologia s s s   s  s 5  s 
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Fac. Medicina UP Medicina s s      n  s n 

I . Sup. Saude Alto Ave Enfermagem s s s  s   s 4  s 

I . Sup. Saude Alto Ave Farmácia s s    s  n   n 

ES Saude Vale Ave Farmácia       s n  n  

ES Saude Vale Ave Marketing Farmacêutico       n   n  

ES Saude Vale Ave Enfermagem s       s 3  n 

ES Saude Vale Sousa Anatomia Patológica …       n n  n  

ES Saude Vale Sousa Enfermagem s s s s s   s 4  n 

ES Saude Vale Sousa Enfermagem Comunitária s s      s 3  s 

ES Saude Vale Sousa Enfermagem reabilitação       n n  n s 

ES Saude Vale Sousa 
Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria s s      n  n  

ES Saude Vale Sousa 
Enfermagem Saúde Mental e 

Psiquiatria s s      s 3  n 

ES Saude Vale Sousa 
Fisioterapia 

      s n  n  

ES Saude Vale Sousa Podologia       s n  s n 

ES Saude Vale Sousa Prótese Dentária       s n  s n 

ES Saude Vale Sousa Análises Clínicas e Saúde Pública       s n  n  

ES Saude Vale Ave Podologia       s n  s n 
U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Análises Clinicas e Saúde Pública       n n  n  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Fisioterapia s       s 5  n 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Licenciatura em Enfermagem        s 3 n s 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Empresas       s n  s  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Sistemas e Computação       n n  n  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Ambiente e de Território       s n  n  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão em Saúde        s 2 n s 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde 

Marketing e Comunicação 
Empresarial       n n  s n 
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U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Radiologia       s  5   

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Terapia da Fala       n n  n  
ES de Educação de 

Almeida Garrett Educação Básica       s n  n  
ES de Educação de 

Almeida Garrett Educação Social s       n  s  
ES de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa Licenciatura de Enfermagem        n  s n 
ES de Enfermagem de 

Lisboa Licenciatura de Enfermagem s s s s s s  s 5  s 
ES de Enfermagem S. 

Francisco das 
Misericórdias Licenciatura em Enfermagem s s s  s   n  s s 

Escola Nacional de 
Saúde Pública - UNL 

Curso de Mestrado em Saúde 
Pública,  Curso de Especialização 

em Saúde Pública s  s     n  n  
Escola Superior de 

Educação de Santarém Educação Social s     s  s 5  n 

Escola Superior de 
Saúde 

Licenciatura em Enfermagem; Pós-
Graduação em Enfermagem de 
Saúde Mental (Ramo Adição e 

Reabilitação Psicossocial) s s s     s 4  n 
Escola Superior de 
Educação - Setúbal 

Animação e Intervenção 
Sociocultural s       s 2  s 

Faculdade de Ciências 
Médicas - UNL Medicina s s      s 4  n 

Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação - 

UL Mestrado Integrado em Psicologia s s      s 4  s 
Faculdade de Medicina 

de Lisboa Medicina s  s   s  n 4  n 
Instituto Superior de 
Ciências Educativas Educação Social s  s     s 5  n 

ISPA - Beja Psicologia Aplicada s       n  n  

Ualg 
Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais s s     s s  s  

Ualg ES Educação s      s s  s  

Ualg ES Saude  s     s s  s  
 

Faculdade/Escola Curso 7. Acomp. 8. Nec. 8.1. Em que áreas? 9. 9.1. Rel. 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

adequado 
(grau imp. 1 a 

5) 

doc. 
cons. 
comp. 

Prev. RRMD Tratamento Reins. Diss./EQ 

Técnicos 
IDT 
Participam 
formação 

Acomp. 
IDT (grau 
imp. 1 a 5) 

Esc S. Enf. Port.  Enfermagem 4 s 4 4 2 3 3 s 5 

Esc, S. Enf. Stª Maria Enfermagem 3 s 3 5 3 5 5 n 5 

E. S. Educ. Paula  Frass.  Educação social 5 s 5 4 3 5 4 n 5 

Fac. Educa. Psicolog. UC 
Psicologia (1º ciclo) Mest. Psi.justiça 

e Desv 0 s 1 1 3 3 1 n 4 

Fac. Letras UP 

filosofia, hsitória, 
geografia,arqueologia,arte, 
sociologia,jornalismo, ciências da 
informação, linguas e relações 
internacionais  n      n  

FPCEUP Psicologia  4 s 2 2 2 2 4 s 4 

F. Farmacia UP 
Mestrado Quimica Analítica 

Ambiental 1 n      n 1 

ISMAI Licenciatura Psicologia 3 s 3 3 3 3 3 n 3 

ISMAI 
Mestrado  Psicologia Clínica e 

Saúde 3 s 3 3 3 3 3 n 3 

Fac Medicina Dentária Mestrado Integrado Medici. Dentária  n      n 1 

ISSS Porto Serviço Social  n      s 4 

ISMAI Psicologia /Aconselhamento 3 s 4 4 4 4 4 n 4 

Piaget Gaia Radiologia  s 5 5 5 5 5 n 4 

Piaget Gaia Fisioterapia  s 5 3 1 3 4 n  

Piaget Gaia Enfermagem 3 s 3 3 3 3 3 n 3 

Piaget Gaia Farmácia  s 3 4 3 4 4 n 3 

Piaget Gaia Na. Cliní e Saúde Pública   n      n 3 

Piaget Gaia Dietética  s 4 4 5 4 3 n  

Ulusiada Porto Psicologia  s 5 5 5 5 3 s 5 

Universdade Minho Psicologia 3 s 4 4 5 3 1 s 4 

Univ. Católica  Braga Licenciatura Serviço Social 4 s 5 5 1 5 5 s 5 

UTAD Serviço Social 4 s 4 4 5 5 3 n 5 

Esc. S. Enf. Vila real Enfermagem 4 s 4 2 2 2 5 s 4 
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Esc. S. S J.Piaget 
Análise Clinínicas e Saúde Pública 

(campus Macedo)  s 5 5 5 4 4 n 5 

Esc. S. S. J.Piaget  Enfermagem (Macedo Cavaleiros)  n      n 3 

Esc. S. S. J.Piaget  
Saúde Ambintal (Macedo 

Cavaleiros)  s 4 4 2 3 3 n 5 

E.S.Educ. Bragança Educação social 4 s 3 2 1 3 3 n 4 

ISLA Bragança Psicologia  s 3 4 3 3 4 n 4 

ESE. Jean Piaget Gaia PEB Matemática e Ciências  s 4 4 3 3 3 n 4 

ESE Piaget Gaia Educação Física e Desporto  s 5 4 2 3 5 n 3 

ESE Piaget Gaia Animação Socio Cultural 3 s 5 5 1 5 5 n 5 

ES Enfermagem Viana Enfermagem  s 3 3 3 3 3 s 5 

F Direito UP Criminologia  n      n  

ESE  Viana Desporto e Lazer  s 4 3 2 3 3 n  

ESTG Bragança 

Engenharias: civil, biomédica, 
quimica,  

electrotécnica, mecânica, 
informática, gestão, Contabilidade e 

informática de gestão  n      n  

U . Minho Estudos Ingleses e Alemães  n      n  

U. Minho Estudos Portugueses e Franceses 4 s 5 5 4 4 5 n 4 

U. Minho Filosofia  n      n  

U. Minho Linguas e Culturas Orientais  n        

U. Minho Linguas e Literaturas Europeias  n      n 1 

Fac Farmácia UP Cuidados Farmacêuticos  s 4 4 4   n  

Fac Farmácia UP Controle de Qualidade          

F. Ciencias Humanas 
 e Sociais UFP Psicologia 5 s 3 3 3 3 3 s 5 

Fac. Medicina UP Medicina 1 s 5 4 4 2 2 n 4 

I . Sup. Saude Alto Ave Enfermagem 5 n      n 3 

I . Sup. Saude Alto Ave Farmácia  n      n 4 
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ES Saude Vale Ave Farmácia  s 4 4 1 1 1 n 2 

ES Saude Vale Ave Marketing Farmacêutico  n      n 1 

ES Saude Vale Ave Enfermagem 3 s 1 2 3 3 4 n 4 

ES Saude Vale Sousa Anatomia Patológica …  n      n  

ES Saude Vale Sousa Enfermagem 3 s 1 4 1 3 5 n 5 

ES Saude Vale Sousa Enfermagem Comunitária 4 n      n 4 

ES Saude Vale Sousa Enfermagem reabilitação 4 n      n 3 

ES Saude Vale Sousa 
Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria  s       5 

ES Saude Vale Sousa 
Enfermagem Saúde Mental e 

Psiquiatria 1 s 5 5 5 5 5 n 3 

ES Saude Vale Sousa 
Fisioterapia 

       n  

ES Saude Vale Sousa Podologia  s 5 5 5 5 5 n 5 

ES Saude Vale Sousa Prótese Dentária  s 4 4 2 4 4 s 4 

ES Saude Vale Sousa Análises Clínicas e Saúde Pública  n      n  

ES Saude Vale Ave Podologia 1 s 5 5 5 5 5 n 5 
U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Análises Clinicas e Saúde Pública  n      n  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Fisioterapia 5 n      n 4 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Licenciatura em Enfermagem 3 s 3 3 3 3 3 n 3 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Empresas  s 5 5 3 3 3 n 4 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Sistemas e Computação  n      n  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Ambiente e de Território  n      n  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão em Saúde 2 n      n 1 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde 

Marketing e Comunicação 
Empresarial  n      n 3 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Radiologia  s 5 5 4 5 4  5 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Terapia da Fala  n        
ES de Educação de 

Almeida Garrett Educação Básica  s 3    3 n 4 
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ES de Educação de 
Almeida Garrett Educação Social  s 3 3   3 n 4 

ES de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa Licenciatura de Enfermagem  s 3 3 3 3 3 n  
ES de Enfermagem de 

Lisboa Licenciatura de Enfermagem 4 s 4 4 4 4 4 s 4 
ES de Enfermagem S. 

Francisco das 
Misericórdias Licenciatura em Enfermagem 4 s 3 3 3 3 3 n 5 

Escola Nacional de 
Saúde Pública - UNL 

Curso de Mestrado em Saúde 
Pública,  Curso de Especialização 

em Saúde Pública  n      s 5 
Escola Superior de 

Educação de Santarém Educação Social  s 5 5 5 5 5 s 5 

Escola Superior de 
Saúde 

Licenciatura em Enfermagem; Pós-
Graduação em Enfermagem de 
Saúde Mental (Ramo Adição e 

Reabilitação Psicossocial) 4 s 4 4 3 4 5 n 5 
Escola Superior de 
Educação - Setúbal 

Animação e Intervenção 
Sociocultural 2 s 5 4 2 4 3 n 4 

Faculdade de Ciências 
Médicas - UNL Medicina          

Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação - 

UL Mestrado Integrado em Psicologia 5 n      n  
Faculdade de Medicina 

de Lisboa Medicina 3 s 4 5 3 4 4 n 4 
Instituto Superior de 
Ciências Educativas Educação Social 4 s 5 5 4 5 3 s 5 

ISPA - Beja Psicologia Aplicada  n        

Ualg 
Faculdade de Ciências Humanas e 

Sociais          

Ualg ES Educação          

Ualg ES Saude          
 

 
 

Faculdade/Escola Curso Inst. Saúde parceiras 
(3.1) 

Contexto cont. form. 
Quais? (4.1) 

Área Txcia. & Alcool. 
Outras. Quais? (4.3) 

Pert. Incl. Porquê? 
(4.4.1) 

5.2.1. Pert. incl. est. em 
Txias.Alc.Não. Porquê? 

Acomp. de est. 
adeq. Não. 

Porquê? (7.1) 
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Esc S. Enf. Port.  Enfermagem IDT, Hospital 
Magalhães Lemos, 
Hospitais Gerais,  

ARS, etc. 

  

  

dada a 
diversidade de 
experiencias e 
de alunos  

Escola Superior  
Enfermagem Paula 
Frassinetti 

Enfermagem Hospitais na área do 
grande Porto, Centros 
de Saúde, lares de 3ª 

idade, ET´s 

  

  

 

E. S. Educ. Paula  
Frass.  

Educação social O Curso de Educação 
Social já desenvolveu 

e desenvolve  
experiências de 

Estágio em  ET´s, 
Centros de Saúde,  
Hospitais (Joaquim 

Urnabo)   

  

 

Fac.Educ. Psicologia 
UC 

Psicologia Hospital Joaquim 
Urbano, APDES, Filos, 

Cruz vermelha 
Espaço T, "F. P A 

Comuni.Contra Sida",  
IDT(em negociação 

Outros. Cursos para 
pais, promovidos  
pela faculdades onde 
são abordados temas 
como "risco na 
adolescência"; Cursos 
para docentes 
"Intervenção em 
Contextos Recreativos 

Outras áreas: RRMD, 
Investigação  
qualitativa, biográfica, 
etc.    

Fac. Letras UP 

filosofia, história, 
geografia, arqueologia, 
arte, sociologia, 
jornalismo, ciências da 
informação, línguas e 
relações internacionais 

 

  

Seria importante a 
inclusão destes 
conteúdos, porque 
nos 2º ciclos há 
alguns cursos com 
estágios em escolas 
do ensino básico e 
secundário. 

Estágio não se justifica. 
Sensibilização ser pertinente. 

 

FPCEUP Psicologia  Hospitais, CRIS, 
Centros de Saúde   

 
  

F. Farmácia UP Mestrado Quimica 
Analítica Ambiental 
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ISMAI Licenciatura Psicologia A licenciatura em 
psicologia entronca 
depois em diferentes 
formações de 2º ciclo, 
nas quais esxistem 
estágios e 
investigação na área 
da saúde, 
directamente ou 
implicitamente 

   

Seria importante a inclusão 
de estágios na área das 
toxicodependências, porque 
as formações em psicologia 
deverão ter estágios formais 
apenas a nível de 2º ciclo. 
Poderão,  existir alguma 
experiência de contacto com 
as instituições, mas sem a 
formalização que o termo  
estágio implica nesta área.  

ISMAI Mestrado  Psicologia 
Clínica e Saúde 

ARS, Centro de 
Saúde, Hospitais      

Fac. Medicina 
Dentária 

Mestrado Integrado 
Medicina Dentária 

 

  

A inclusão da 
temática  das 
toxicodependências 
não é pertinente 
porque a estrutura 
curricular do curso 
 é demasiado 
extensa para 
consentir disciplinas 
não específicas à 
formação 

A inclusão da temática  das 
toxicodependências não é 
pertinente porque o curso 
 é demasiado extenso para 
consentir disciplinas não 
específicas à formação  

ISSS Porto Serviço social 

IDT,, Hospitais 
centrais e centros de 
saúde.  redução de danos    

ISMAI Psicologia 
/Aconselhamento 

    

Consideram pertinente a 
inclusão porque aproxima o 
aluno 
 de uma realidade cada vez 
mais marcada e permite um 
melhor enquadramento 
clínico do doente com 
patologias diversas.  

Piaget Gaia Radilogia Hospital, Clínica e 
Centros de Saúde da 
Região Norte      

Piaget Gaia Fisioterapia Hospitais, clínicas, 
IPSS, Lares, Centros 
de reabilitação 

  

Seria importante a 
inclusão para alertar 
para os perigos da 
toxicodependência.  

A fisioterapia 
parece ter pouco 
a oferecer a esta 
área 

Piaget Gaia Enfermagem Hospitais gerais, 
Hospitais 
Especializados, 
Centros de Saúde, 
lares.      
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Piaget Gaia Farmácia Hospitais, públicos e 
privados, farmácias 
comunitárias 

   

Não consideram adequada a 
sua inclusão porque  
é uma área demasiado 
específica para ser objecto de  
estágio, no âmbito do curso 
que coordeno.  

Piaget Gaia Bietápico Análises 
Clínicas 

Hospitais, Laboratórios 
privados e de saúde 
pública      

Piaget Gaia Dietética  

   

Não consideram pertinente a 
inclusão de estágios na área 
das toxicodependências 
porque os alunos ao 
enveredarem por um estágio 
hospitalar acabam por 
contactar com esta realidade, 
embora o estágio tenha um 
âmbito mais alargado.  

U. Lusíada do Porto Psicologia Hospital Conde 
Ferreira, H. Prelada, 
Centro de Saúde S. 
João, Hospital S. 
João, Santa Casa 
Misericórdia, Centro 
de 
Histocompatibilidade 
do norte.    

Seria importante a inclusão 
de estágios na área das 
 toxicodependências pela 
possibilidade dos estudantes  
contactarem com uma das 
grandes áreas de intervenção  
do psicólogo.  

Universidade Minho Psicologia Hospitais, Clínica e 
Centros de Saúde 

     

Universidade 
Católica  
Braga 

Licenciatura Serviço 
Social 

ARS Norte (centros de 
Saúde e Hospitais) 

     

UTAD Serviço Social ARS ( Centro de 
Saúde) 

 

Gostavam de abordar 
conteúdos ligados com 
aspectos teóricos 
relacionados com 
 o processo de início e 
manutenção dos 
consumos    
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Esc. S. Enf. Vila Real Enfermagem 

"Projecto promove a 
saúde" 

     

Esc. Sup Saúde 
J.Piaget 

Análise Clínicas e 
Saúde Pública (campus 
Macedo Cavaleiros) 

Laboratórios privados 
e hospitalares de 
vários centros 
hospitalares, 
laboratórios de saúde 
pública 

   

Não parece importante 
restringir o curto período de 
estágio 
 curricular apenas à área das 
toxicodependências e 
alcoolismo, 
 uma vez que os estágios 
clínicos permitem o contacto 
da área  
das análises com a 
toxicodependência na 
mediada do diagnóstico.  

Esc. S. de Saúde 
Jean Piaget 

Enfermagem (Macedo 
Cavaleiros) 

Centros hospitalares, 
lares de 3ª idade, 
Hospitais, Centros de 
Saúde. 

   

Seria pertinente a inclusão de 
estágios na área prevenção 
do uso de alcool e drogas em 
ambiente de 
 trabalho/académico  

Esc. S. S. J.Piaget  
Saúde Ambiental 

(Macedo Cavaleiros) 

 

   

Embora sejam duas áreas 
primordial importância para a 
sociedade, em termos de 
licenciatura há outras áreas 
mais relevantes.  

Es. S. Educ. 
Bragança 

Educação social CRI, Centros de 
Saúde 

     

ISLA Bragança Psicologia 

 

   

Considera importante a 
inclusão de estágios, mas 
apenas  
no 2º ciclo de estudos  

ESE. Jean Piaget 
Gaia 

PEB Matemática e 
Ciências 

 

outros: no âmbito da 
disciplina de saúde, 
higiene e primeiros 
socorros   

Toda a informação é 
importante para a prevenção 
de situações de 
Toxicodependência e 
alcoolismo nas crianças e 
jovens  
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ESE Piaget Gaia 
Educação Física e 

Desporto 

 

  

Porque é uma 
realidade de 
intervenção do 
animador socio-
cultural 

 

 

ESE Piaget Gaia 
Animação Socio 

Cultural 

 

     

ES Enfermagem 
Viana Enfermagem 

CHAM-EPE, Hospital 
de Barcelos, casa de 
Saúde de S. João de 
Deus, Centros de 
Saúde do Distrito      

F Direito UP Criminologia 
 

     

ESE  Viana Desporto e Lazer 

Centro Saúde Melgaço 
e Escola S. 

Enfermagem 

  

É um conhecimento 
essencial para quem 
trabalha com jovens 

Não existia até ao momento, 
mas é uma possível área a  
escolher  

ESTG Bragança 

Engenharias: civil, 
biomédica, quimica,  

electrotécnica, 
mecânica, informática, 
gestão, Contabilidade e 
informática de gestão 

 

     

U . Minho 
Estudos Ingleses e 

Alemães 
 

     

U. Minho 
Estudos Portugueses e 

Franceses 
 

     

U. Minho Filosofia 

 

  

é um assunto menor 
da vida das 
sociedades. Não é 
um problema mas 
uma característica 
 estrutural 
semelhante a ter de 
tomar banho. Só é 
um problema para 
eclesiásticos, 
inquisidores e 
"Sacerdotes" da 
saúde porque isso 
lhes dá um pequeno 
poder. 

É absurdo um estágio para 
aprender a tomar banho ou 
lavar 
 os dentes; o mesmo para 
estes supostos assuntos que 
não existem.  

U. Minho 
Linguas e Culturas 

Orientais 

 

     

U. Minho 
Linguas e Literaturas 

Europeias 
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Fac Farmácia UP 
Cuidados 

Farmacêuticos 

 

     

Fac Farmácia UP Controle de Qualidade 

 

  

Inclui alunos com 
formação de base 
nesta área e de uma 
geral são 
profissionais 
que se destinam à 
industria 

São Cursos de 
Especialização de tempo 
reduzido para 
 efectuar o trabalho e sem 
disponibilidade para desviar o  
tempo e tema de trabalho  

F. Ciências Humanas 
 e Sociais UFP Psicologia 

Hospitais, Centros de 
Saúde, Clínicas, ET do 

IDT      

Fac. Medicina UP Medicina 

Hospitais e Centros de 
Saúde 

   

Aumento da Prevalência e 
impacto social, económico ao 
 nível da área das ciências da 
saúde.  

I . Sup. Saúde Alto 
Ave Enfermagem 

 

     

I . Sup. Saúde Alto 
Ave Farmácia 

Farmácias 
comunitárias e 
hospitalares      

ES Saúde Vale Ave Farmácia 

Hospitais e farmácias 

     

ES Saúde Vale Ave Marketing Farmacêutico 

 

     

ES Saúde Vale Ave Enfermagem 

Centros de saude, 
hospitais, lares 
terceira idade, 

 centros sociais e 
cuidados continuados 

módulos integrados 
em unidades 
 curriculares, 
seminários e projectos  
elaborados pelos 
alunos e  
orientados por 
docentes     

ES Saúde Vale 
Sousa Anatomia Patológica … 

 

     

ES Saúde Vale 
Sousa Enfermagem 

Hospitais, Centros de 
Saúde, Unidades de 

Saúde Mental      

ES Saúde Vale 
Sousa 

Enfermagem 
Comunitária 

Hospitais, Centros de 
Saúde      

ES Saúde Vale 
Sousa 

Enfermagem 
reabilitação 

Hospitais 
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ES Saúde Vale 
Sousa 

Enfermagem de Saúde 
Infantil e Pediatria 

Hospital Especializado 
Maria Pia,  

Centro Hospitalar do 
porto, Hospital STº 

António  
e São João      

ES Saúde Vale 
Sousa 

Enfermagem Saúde 
Mental e Psiquiatria 

Hospitais 
     

ES Saúde Vale 
Sousa 

Fisioterapia Hospitais, Clínicas de 
Fisioterapia e lares da 

misericórdia 
  

Porque um 
fisioterapeuta pode 
ter um doente 
toxicodependente 

Não é uma área de 
intervenção fundamental do 
fisioterapeuta  

ES Saúde Vale 
Sousa Podologia 

Hospitais, Clínicas e 
Santas Casas 

  

Formação, 
Informação e 
prevenção   

ES Saúde Vale 
Sousa Prótese Dentária 

 

  

Como meio de 
prevenção, por via da 
informação obtida 

A informação obtida permite 
aos alunos um  
comportamento responsável  

ES Saúde Vale 
Sousa 

Análises Clínicas e 
Saúde Pública 

Unidades Hospitalares 
(serviços análises 

clínicas e 
imunohemoterapia 

  

Essencialmente pela 
necessidade de 
formação 
complementar de 
conhecimentos 
fundamentais para os 
técnicos de saúde 

Não se encontra no âmbito 
das competências específicas 
do técnico de análises 
clínicas  

ES Saúde Vale Ave Podologia 

Hospitais 

  
Importante dar 
informação geral 

É fundamental em termos de 
sociedade actual 

porque há 
necessidade de 
abranger cada 
vez mais  
população 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde 

Análises Clínicas e 
Saúde Pública 

Centro Hospitalar de 
Lisboa Ocidental, 

Hospital Curry Cabral, 
Centro Hospitalar de 

Lisboa ….   

Profissão técnica, 
sem contacto 
relevante com 
público mas com 
actividade formativa. ver 4.4.1  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Fisioterapia 

Hospitais a nível 
nacional (Privado e 
Público), Centro de 

Saúde, Clínica Privada 
e Centro de 
Reabilitação      
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U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde 

Licenciatura em 
Enfermagem 

Administração 
Regional de Saúde 
(Centros de Saúde 

das antigas Unidades 
de Saúde C e D), 

Hospitais CUF 
Descobertas, 

Fernando da Fonseca, 
CHLO, Sto António 

dos Capuchos, Santa 
Maria, Curry Cabral, 

vários lares.  

Unidade Curricular de 
Saúde Mental, 

Psicologia, Saúde do 
Adulto 

   

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão de Empresas 

 

  

Preventivo - 
despertar 
consciências                                                                                                                                                                                               
Curativo - saber 
actuar   

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde 

Gestão de Sistemas e 
Computação 

 

  

Fora de 
enquadramento da 
área de estudo 

Fora de enquadramento da 
área de estudo Não aplicável 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde 

Gestão de Ambiente e 
de Território 

 

  

Em algumas 
unidades curriculares 
seria importante 
compreender a 
contribuição das 
toxicodependências 
para a 
marginalização do 
território 

Não está no âmbito da 
licenciatura  

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Gestão em Saúde 

Hospitais, Indústria 
Farmacêutica, 

Seguradoras do ramo 
saúde 

     

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde 

Marketing e 
Comunicação 
Empresarial 

Escola Superior Saúde 
da UATLA 

  

O curso de Marketing 
e Comunicação 
Empresarial não se 
adequa com esta 
temática 

Pode ser relevante para a 
integração no mundo real. 
Seria relevante adequar 
estratégias aos conteúdos do 
curso. 

NOTA: Não 
tenho 
informação 
suficiente para 
elaborar uma 
opinião 

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Radiologia 

Hospitais, Clínicas 

  

Penso que todo o 
profissional de saúde 
deve, 
independentemente 
da sua licenciatura, 
ter noções sobre esta 
temática.   

U. Atlântica - Escola 
Superior de Saúde Terapia da Fala 

Muitas. 
    Não aplicável 
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ES de Educação de 
Almeida Garrett Educação Básica    

É importante que os 
futuros professores 
sejam munidos de 
enfermagem que 
lhes possibilite 
intervir em 
acções/estratégias 
de prevenção 
primária que devem 
ser realizadas ao 
longo de todo 
processo de 
desenvolvimento das 
crianças e jovens. 

Deve ser objecto de 
enquadramento adequado  

ES de Educação de 
Almeida Garrett Educação Social     

Um Curso de Educação 
Social deverá na prática 
transmitir estratégias eficazes 
que combinem informação e 
efeitos preventivos nos 
comportamentos em relação 
ao consumo de substâncias 
tóxicas   

ES de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa 

Licenciatura de 
Enfermagem 

Hospitais, Centros de 
Saúde, Creches 

 
Informação global 
sobre a temática  

Porque a sua inclusão no 
curso de enfermagem serve 
para desmitificar 
preconceitos, compreender o 
que é a adição, conhecer as 
abordagens terapêuticas e 
consequentemente contribuir 
para a melhoria dos cuidados 
a estes utentes quando 
recorram a instituições 
hospitalares ou centros de 
saúde. Por outro lado poderá 
contribuir ainda com 
informação efectiva para os 
recursos pessoais dos 
nossos alunos.  

ES de Enfermagem 
de Lisboa 

Licenciatura de 
Enfermagem 

Instituições Públicas; 
Privadas e IPSS, 

tuteladas pelo 
Ministério da Saúde ou 

outro.      
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ES de Enfermagem 
S. Francisco das 
Misericórdias 

Licenciatura em 
Enfermagem 

     Centro Hospitalar 
de Lisboa Ocidental, 

EPE.;  Centro 
Hospitalar de Lisboa 

Central, EPE; Hospital 
Curry Cabral; Hospital 

Ortopédico de 
Sant’Ana;  Centro de 

Medicina e 
Reabilitação – Alcoitão 
(CMRA);  Maternidade 

Alfredo da Costa;  
Hospital dos SAMS;  
Hospital de Santa 
Maria, EPE; Santa 

Casa da Misericórdia 
de Lisboa; Clínica 
Psiquiátrica de S. 

José; Casa de Saúde 
da Idanha; Hospital 

Júlio de Matos; 
Centros de Saúde…    

Pela necessidade dos 
profissionais de enfermagem 
estarem preparados para dar 
respostas a problemáticas tão 
actuais, frequentes e com um 
impacto tão grave na saúde 
das pessoas em particular e 
da sociedade em geral. 

 

Escola Nacional de 
Saúde Pública - UNL 

Curso de Mestrado em 
Saúde Pública,  Curso 
de Especialização em 

Saúde Pública 

DGS, INSA e outras 

   

Tratam-se de cursos 
generalistas, em que as 
dependências são temas 
substantivos, destacados ao 
lado de outros de natureza 
diversa. São cursos 
orientados para a 
investigação e a 
administração, e não para a 
prestação de cuidados.  

Escola Superior de 
Educação de 
Santarém Educação Social 

Hospitais, Santa Casa 
da Misericórdia, IDT, 
IPSS, Cruz Vermelha 
Portuguesa, Centros 
de Repouso e Lazer, 

C.M.,  Associação, etc.       

Escola Superior de 
Saúde 

Licenciatura em 
Enfermagem; Pós-

Graduação em 
Enfermagem de Saúde 
Mental (Ramo Adição e 

Reabilitação 
Psicossocial) 

Hospitais, Centros de 
Saude, Equipas de 

Tratamento e 
Comunidades 

Terapêuticas do IDT, 
IPSS, … 
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Escola Superior de 
Educação - Setúbal 

Animação e 
Intervenção 
Sociocultural 

Hospitais (já houve 
estágios no Hospital S. 

Bernardo e Outão e 
este ano haverá no 
IPO-Lisboa) CAT (o 
ano passado houve 
um estágio no CAT)      

Faculdade de 
Ciências Médicas - 
UNL Medicina 

Hospitais protocolados 
(CHLC, CMLO, H. 

Pulido Valente, Curry 
Cabral, Maternidade 

Alfredo da Costa, IPO 
de Lisboa, ARS de 

Lisboa e ARS      

Faculdade de 
Psicologia e Ciências 
da Educação - UL 

Mestrado Integrado em 
Psicologia  Mestrado Integrado     

Faculdade de 
Medicina de Lisboa Medicina 

Centros de Saúde e 
Hospitais da sua zona 

de influência 

    

No âmbito da 
participação dos 
alunos nos 
centros de saúde 
e hospitais, 
interessava 
maior apoio de 
técnicos para a 
formação 

Instituto Superior de 
Ciências Educativas Educação Social 

Câmaras Municipais, 
Escolas, IPSS, 

Hospitais 
    

Dado o número 
insuficiente de 
estruturas nesta 
área 

ISPA - Beja Psicologia Aplicada     
é um curso de Psicologia 
Aplicada à área educacional  

 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

Gabinetes de Apoio ao Estudante – Questionário  

 

SERVIÇOS DE APOIO 
PSICOLÓGICO DO 
ENSINO SUPERIOR 
(Designação, Morada, 
Telefone /Fax/ E-mail) 

 (1) 

ESTABELECIMENTOS 
DE ENSINO SUPERIOR 

A QUE O SERVIÇO 
PRESTA APOIO  

(2) 

OBJECTIVOS 
SERVIÇOS PRESTADOS, 

PROJECTOS, ACTIVIDADES E 
INVESTIGAÇÃO 

PARCERIAS 
 

CONSTITUIÇÃO DA 
EQUIPA 

(3) 
 

PRINCIPAIS 
 NECESSIDADES IDENTIFICADAS 

NOS ESTUDANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 PRINCIPAIS 
CONSTRANGIMENTOS 
AO FUNCIONAMENTO 

 

PROPOSTAS/ 
SUGESTÕES DE 

ARTICULAÇÃO DO IDT 
NA ÁREA DA 

TOXICODEPENDENCIA  

 

RESPONSÁVEL PELO  
SERVIÇO 

 
Qual a sua opinião desta aproximação do IDT aos Serviços de 
Apoio Psicológico do Ensino Superior? 

 

1- Apoio; Centro; Gabinete, Instituto; Núcleo, Secção; Serviço; 
2- Ensino Superior Público Universitário/ Politécnico; Ensino Superior Particular e Cooperativo Universitário/ Politécnico 
3- Função exercida 
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Gabinetes de Apoio ao Estudante - Respostas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  
Remeteram o questionário para preenchimento por parte do Serviço de Consulta Psicológica e de Desenvolvimento Humano da Universidade do Minho, entidade com quem mantêm um protocolo 
de colaboração e que atende grande parte dos pedidos de intervenção psicológica encaminhados pelos Serviços de Acção Social da referida Universidade. 

C
R

I 
d

e
 B

ra
g

a
  

Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa 
Técnica a nível da intervenção nas 
Toxicodependências e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de 
articulação com o IDT 

 
Universidade do 

Minho - Serviços de 
Acção Social 

(Departamento 
Social) *  
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a nível 

da intervenção nas Toxicodependências e 
Alcoolismo 

Propostas/sugestões de 
articulação com o IDT 

Instituto Politécnico 
de Bragança - 

Escola Superior de 
Saúde 

Gabinete Clínico 

Ana Galvão (Psicóloga 
Clínica) 

anagalvao@ipb.pt 
 

▪ Supervisão Clínica  
▪ Discussão de casos  
▪ Canais de Encaminhamento  
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções em 
contexto de residências universitárias  
Outras: 
▪ É fundamental um Psicólogo licenciado na área do 
Comportamento Desviante com experiência de campo 
em contexto de acompanhamento estruturado e com 
aprofundamento teórico-prático através da realização 
de um mestrado e doutoramento.  

Necessidade de um Psicólogo 
com formação: estágio, 
doutoramento, mestrado, 
licenciatura em comportamento 
desviante para integrar a 
Equipa.  
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de 
Apoio 

Psicológico 
Responsável/Contacto 

Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a nível da 
intervenção nas Toxicodependências e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de 
articulação com o IDT 

Instituto Superior de 
Engenharia do Porto  

(IPP) 

ISEP – GO 
Gabinete de 
Orientação 

Teresa Espassandim 
22834584 (telefone) 

Isep-go@isep.ipp.pt (e-mail)  

▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na área da 
prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções no âmbito 
das festividades académicas 

Elaboração conjunta de 
projectos/programas de 
intervenção na área da 
prevenção primária das 
toxicodependências, ajustada a 
cada instituição de ensino 
superior  

 Escola Superior de 
Educação  

(IPP) 

Gabinete do 
Estudante do 
Politécnico do 

Porto  

Ana Isabel Lage Ferreira  
22 557 10 38 (telefone) 

225020712 (fax)  
ges@sc.ipp.pt (e-mail) 

 

▪ Formação: Modelos e estratégias de intervenção na Consulta 
Psicológica Individual 
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na área da 
prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções no âmbito 
das festividades académicas 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções em contexto 
de residências universitárias 
▪ Outras: 
     - Apoio na organização de um levantamento de necessidades 
nesta área 

▪ Acções de formação para 
técnicos que trabalham com 
jovens no Ensino Superior. 
▪ Sessões de apresentação de 
candidaturas a projectos 
financiados pelo IDT. 
▪ Colaboração em acções 
organizadas pelos Serviços de 
Apoio Psicológico 

Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde 

do Porto   
(IPP) 

 

* O Gabinete do Estudante do Politécnico do Porto disponibiliza os seus serviços e recursos a todos os estudantes do Politécnico do Porto:  

mailto:Isep-go@isep.ipp.pt
mailto:ges@sc.ipp.pt


Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

 

C
R

I 
C

e
n

tr
a
l 
d

o
 P

o
rt

o
 

Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de 
Apoio 

Psicológico 
Responsável/Contacto 

Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a nível da 
intervenção nas Toxicodependências e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação 
com o IDT 

Universidade do 
Porto - Reitoria 

Serviço de 
Integração 

Escolar e de 
Apoio Social 

(SIEAS) 1 

Sotero Martins  
226073507 (telefone) 

sieas@reit.up.pt (e-mail) 

▪ Formação: Novas dependências   
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na área da 
prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções em contexto 
de residências universitárias 

Troca de informação e experiências  

Faculdade de 
Ciências da Nutrição 

e Alimentação 
(Universidade do 

Porto)  

Gabinete de 
Inserção na 
Vida Activa 
(GIVA) 2 

Conceição Costa  
225074320 (telefone) 

225074329 (fax) 
giva@fcna.up.pt (-email) 

▪ Canais de encaminhamento 
 

Sugerem que seja estabelecido um 
canal de encaminhamento dos serviços 
nas Faculdades para o IDT em 
situações de toxicodependências   

Faculdade de 
Psicologia e de 

Ciências da 
Educação 

(Universidade do 
Porto) 

Gabinete de 
Apoio ao 

Estudante  

Sandra Torres  
226079700 ou 220400600 

(telefones) 
226079725 (fax)  

▪ Formação: Conhecimentos das substâncias e seus efeitos; 
Comportamentos de risco associados     
▪ Outras: 
     - Supervisão clínica apenas quando surgirem casos com 
estas problemáticas (uma vez que até ao momento não temos 
tido muitos pedidos de acompanhamento neste sentido) 
 

▪ Definição de protocolos de 
encaminhamento  
▪ Disponibilidade de supervisão clínica 
por parte de técnicos do IDT 
▪ Possibilidade de frequentar acções de 
formação nos referidos temas  

Faculdade de 
Medicina 

(Universidade do 
Porto) 

Gabinete de 
Apoio ao 

Estudante 
(GAE) 

Elizabete Loureiro Carteado 
225513611 (telefone) 

225513612 (fax)  
gempsico@med.up.pt (e-

mail) 

▪ Formação 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na área da 
prevenção e promoção da saúde 
 

Maior presença nas instituições e 
festividades académicas com acções 
de prevenção e educação para a 
saúde, mais visíveis e incisivas 

 

 
1 – Neste estabelecimento de ensino não existe formalmente um gabinete de apoio ao aluno pelo que o GIVA está mais vocacionado para questões de empregabilidade No 
entanto a responsável por este serviço é licenciada em Psicologia fazendo o acompanhamento e sinalizando situações, sempre que necessário, junto dos alunos 
reencaminhando casos para consultas especializadas (ex.: consulta doenças do comportamento alimentar do Hospital de S. João) ou para o Serviço de Psicologia Clínica da 
Reitoria da Universidade do Porto (SIEAS). 
 
2  - O SIEAS presta apoio a todas as unidades orgânicas (Faculdades e Serviços)  da Universidade do Porto. 

mailto:sieas@reit.up.pt
mailto:giva@fcna.up.pt
mailto:gempsico@med.up.pt
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a nível 

da intervenção nas Toxicodependências e 
Alcoolismo 

Propostas/sugestões de 
articulação com o IDT 

Faculdade de 
Medicina Dentária 
(Universidade do 

Porto) 

Gabinete de Apoio 
ao Aluno/Serviço 

de Apoio 
Psicológico  

Mário Lourenço  
220901100 (telefone) 

220901101 (fax) 

▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e promoção da saúde 

Desenvolvimento de iniciativas 
conjuntas no âmbito da 
educação para a saúde 

Faculdade de 
Engenharia 

(Universidade do 
Porto) 

Unidade de 
Orientação e 
Integração  

(UOI) 

Matilde Moreira  
225081625 (telefone)  

225081409 (fax)  
psiuoi@fe.up.pt (e-mail)  

▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e promoção da saúde 

 

Faculdade de 
Ciências do 

Desporto e de 
Educação Física  
(Universidade do 

Porto) 

Serviço de 
Integração Escolar 
e de Apoio Social 

(SIEAS)  

Sotero Martins  
226073507 (telefone) 

sieas@reit.up.pt (e-mail) 

▪ Formação: Novas dependências 
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções em 
contexto de residências universitárias 

Troca de informação e 
experiências 

Faculdade de Direito  
(Universidade do 

Porto) 

Faculdade de 
Farmácia  

(Universidade do 
Porto) 

Faculdade de 
Economia 

(Universidade do 
Porto) 

Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel 

Salazar 
(Universidade do 

Porto) 

mailto:psiuoi@fe.up.pt
mailto:sieas@reit.up.pt
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa 
Técnica a nível da intervenção nas 
Toxicodependências e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o 
IDT 

Universidade 
Fernando Pessoa  

Gabinete de 
Psicologia  

Isabel Martins  
225071300 (telefone)  

imartins@ufp.pt (e-mail)  

▪ Formação: Na área específica dos 
comportamentos aditivos  
▪ Discussão de casos  
▪ Canais de encaminhamento 

 
Possibilidade de encaminhamento directo de 
utentes do Gabinete que revelem 
necessidades específicas no âmbito das 
drogas e toxicodependências, através de um 
canal de comunicação facilitador desse 
encaminhamento, sendo referenciados pelo 
gabinete de Psicologia da UFP.  
 

Faculdade de 
Ciências Humanas e 

Sociais 
(Universidade 

Fernando Pessoa) 

Faculdade de 
Ciências da Saúde  

(Universidade 
Fernando Pessoa)  

Faculdade de 
Ciência e Tecnologia 

(Universidade 
Fernando Pessoa) 

mailto:imartins@ufp.pt
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a 
nível da intervenção nas Toxicodependências 

e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação 
com o IDT 

Escola Superior de 
Enfermagem do 

Porto  

Gabinete de Acção 
Social/Apoio ao 

Aluno 

Manuel Pereira 
225073500 (telefone) 

225096337 (fax)  
jpereira@esenf.pt 

▪ Formação: específica na área  
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos 
na área da prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de 
intervenções no âmbito das festividades 
académicas 
 

 
Tratando-se de uma escola de Saúde – 
Enfermagem poder-se-á articular os 
técnicos/professores e alunos para 
desenvolver acções e projectos de 
prevenção e sensibilização quer dos 
estudantes deste pólo (que é o maior), 
quer da população do grande Porto. Seria 
de aproveitar e dinamizar o voluntariado 
dos alunos de enfermagem. 
 

Escola Superior de 
Biotecnologia 
Universidade 

Católica Portuguesa 
- Porto 

Serviço de 
Carreiras e Apoio 

ao Aluno 

Marina Ventura  
225580041/51 (telefone) 

225090351 (fax) 
secaa@aesbuc.pt (e-mail)  

▪ Formação: Alcoolismo; Consumos de drogas 
sintéticas  
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos 
na área da prevenção e promoção da saúde 

 
Formação periódica no âmbito da 
toxicodependência que permita uma 
actuação mais adequada dos técnicos do 
Serviço de Carreiras e Apoio ao Aluno.  

mailto:secaa@aesbuc.pt
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Estabelecimento 
de Ensino 
Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a nível 

da intervenção nas Toxicodependências e 
Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

 
Escola Superior de 
Estudos Industriais 

e de Gestão  
(IPP) 

 

Serviço de Orientação 
Vocacional e de 

Desenvolvimento da 
Carreira (SOVDEC) 

Diana Vieira  
252 291 791 (telefone) 

252 291 714 (fax) 
sovdec@eseig.ipp.pt (e-mail) 

▪ Formação 
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções 
no âmbito das festividades académicas. 

 
O SOVDEC demonstra interesse na realização de um 
Protocolo de Colaboração com o IDT que facilite o 
processo de encaminhamento de situações que 
necessitem de intervenção clínica, assim como a 
colaboração na realização de acções de prevenção 
primária.  

Instituto Superior de 
Contabilidade e 

Administração do 
Porto  
(IPP) 

Gabinete do Estudante 
do Politécnico do Porto  

Ana Isabel Lage Ferreira  
22 557 10 38 (telefone) 

225020712 (fax)  
ges@sc.ipp.pt (e-mail) 

 

▪ Formação: Modelos e estratégias de intervenção na 
Consulta Psicológica Individual 
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções 
no âmbito das festividades académicas 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções 
em contexto de residências universitárias 
▪ Outras: 
     - Apoio na organização de um levantamento de 
necessidades nesta área 

▪ Acções de formação para técnicos que trabalham 
com jovens no Ensino Superior. 
▪ Sessões de apresentação de candidaturas a 
projectos financiados pelo IDT. 
▪ Colaboração em acções organizadas pelos Serviços 
de Apoio Psicológico 

Universidade 
Católica 

Portuguesa - Porto 

Serviço Aluno e 
Carreiras (SAC) *  

 

Maria Lopes Cardoso 
(coordenadora do serviço) 

Ana Martins (responsável pela 
Valência de Intervenção 

Psicológica) 
226196266 (telefone) 

sac@porto.ucp.pt (e-mail) 

▪ Formação: Novos Padrões de Consumo de 
Substâncias (Álcool e Drogas) 
▪ Supervisão Clínica 
▪ Discussão de casos  
 

No âmbito da missão do SAC (mormente a 
dinamização de sinergias entre o CRP e agentes 
exteriores), talvez seja interessante desenvolver 
parceria com o IDT no sentido de criar um fórum que 
possibilite a reflexão integrada com diversos públicos 
(alunos, docentes, empresas) sobre a temática dos 
novos formatos e substâncias de consumo (de álcool e 
drogas em situações estritamente recreativas e 
sociais) especialmente entre os estudantes do Ensino 
Superior e as políticas de responsabilidade social nas 
empresas (sobretudo dos grandes patrocinadores de 
eventos e grupos do Ensino Superior). Caberá aqui 
conhecer ainda outras realidades noutros países, bem 
como as melhores práticas a nível europeu. 

 
*  O Serviço Aluno e Carreiras presta apoio a todas as unidades de ensino que constituem o Campus da Foz do Centro Regional do Porto da UCP: Escola de Direito, Faculdade de Economia 
e Gestão, Faculdade de Teologia, Escola das Artes, Faculdade de Educação e Psicologia e Instituto de Bioética.  

 

mailto:sovdec@eseig.ipp.pt
mailto:ges@sc.ipp.pt
mailto:sac@porto.ucp.pt
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica 

a nível da intervenção nas 
Toxicodependências e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

Faculdade de Economia 
e Gestão  

(Universidade Católica 
Portuguesa – Porto) 

Serviço Aluno e 
Carreiras (SAC)  

 

Maria Lopes Cardoso 
(coordenadora do serviço) 

Ana Martins (responsável pela 
Valência de Intervenção 

Psicológica) 
226196266 (telefone) 

sac@porto.ucp.pt (e-mail) 

▪ Formação: Novos Padrões de Consumo de 
Substâncias (Álcool e Drogas) 
▪ Supervisão Clínica 
▪ Discussão de casos  
 

No âmbito da missão do SAC (mormente a dinamização de 
sinergias entre o CRP e agentes exteriores), talvez seja 
interessante desenvolver parceria com o IDT no sentido de 
criar um fórum que possibilite a reflexão integrada com 
diversos públicos (alunos, docentes, empresas) sobre a 
temática dos novos formatos e substâncias de consumo (de 
álcool e drogas em situações estritamente recreativas e 
sociais) especialmente entre os estudantes do Ensino Superior 
e as políticas de responsabilidade social nas empresas 
(sobretudo dos grandes patrocinadores de eventos e grupos 
do Ensino Superior). Caberá aqui conhecer ainda outras 
realidades noutros países, bem como as melhores práticas a 
nível europeu. 

Faculdade de Teologia  
(Universidade Católica 
Portuguesa – Porto) 

Escola de Direito  
(Universidade Católica 
Portuguesa – Porto) 

Escola das Artes 
(Universidade Católica 
Portuguesa – Porto) 

Faculdade de Educação 
e Psicologia  

(Universidade Católica 
Portuguesa – Porto) 

Instituto de Bioética 
(Universidade Católica 
Portuguesa – Porto) 

mailto:sac@porto.ucp.pt
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Estabelecimento 
de Ensino 
Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a nível da 

intervenção nas Toxicodependências e Alcoolismo 
Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

Faculdade de 
Arquitectura  

(Universidade do 
Porto) 

Serviço de Integração 
Escolar e de Apoio 

Social (SIEAS)  

Sotero Martins  
226073507 (telefone) 

sieas@reit.up.pt (e-mail) 

▪ Formação: Novas dependências   
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na área 
da prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções em 
contexto de residências universitárias 

Troca de informação e experiências Faculdade de 
Ciências   

(Universidade do 
Porto) 

Faculdade de 
Letras  

(Universidade do 
Porto) 

mailto:sieas@reit.up.pt
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Estabelecimento 
de Ensino 
Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a nível 

da intervenção nas Toxicodependências e 
Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

Escola Superior de 
Tecnologia e 
Gestão de 
Felgueiras  

(IPP) 
Gabinete do Estudante 
do Politécnico do Porto  

Ana Isabel Lage Ferreira  
22 557 10 38 (telefone) 

225020712 (fax)  
ges@sc.ipp.pt (e-mail) 

 

▪ Formação: Modelos e estratégias de intervenção na 
Consulta Psicológica Individual 
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções 
no âmbito das festividades académicas 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções 
em contexto de residências universitárias 
▪ Outras: 
     - Apoio na organização de um levantamento de 
necessidades nesta área 

▪ Acções de formação para técnicos que trabalham 
com jovens no Ensino Superior. 
▪ Sessões de apresentação de candidaturas a 
projectos financiados pelo IDT. 
▪ Colaboração em acções organizadas pelos Serviços 
de Apoio Psicológico 

Escola Superior de 
Música e Artes do 

Espectáculo  
(IPP) 

Faculdade de Belas 
Artes  

(Universidade do 
Porto) 

Serviço de Integração 
Escolar e de Apoio 

Social (SIEAS)  

Sotero Martins  
226073507 (telefone) 

sieas@reit.up.pt (e-mail) 

▪ Formação: Novas dependências   
▪ Canais de encaminhamento 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e promoção da saúde 
▪ Apoio técnico ao desenvolvimento de intervenções 
em contexto de residências universitárias 

Troca de informação e experiências 

 

mailto:ges@sc.ipp.pt
mailto:sieas@reit.up.pt
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a 
nível da intervenção nas Toxicodependências 

e Alcoolismo 
Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

Universidade de Évora 

Centro de Intervenção 
Psicológica 

Da Universidade de 
Évora 

Constança Gomes Machado 
Telefone: 266 703 189 

 
E-mail: gap@uevora.pt  

-Dificuldades de natureza diversa, onde se 
destacam as problemáticas relacionadas com as 
tarefas de desenvolvimento desta fase da vida. 
 
Esta aproximação é vista como estando 
englobada num protocolo já anteriormente 
estabelecido e rubricado entre a Universidade de 
Évora e o IDT. 

Todas as que se revelarem necessárias e pertinentes no 
âmbito do funcionamento do serviço e na área da 
toxicodependência 
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a 
nível da intervenção nas Toxicodependências 

e Alcoolismo 
Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

Escola Superior de 
Educação de 

Portalegre 

Gabinete de Apoio 
Psicopedagógico do 

Instituto Politécnico de 
Portalegre 

 

 
Dr. Antero Teixeira 

 Tlf: 245301500 / 565 
Fax: 245331643 

E-mail: 
gap.ipp@ipportalegre.pt 

 

A nível de adaptação pessoal / emocional; 
 
A colaboração é essencial, uma vez que vai 
permitir desenvolver projectos específicos, 
consistentes e, espera-se, continuados, dirigidos 
a esta população com características muito 
próprias e que pode ser considerada uma 
população e risco. 

No seguimento do Projecto de Prevenção de 
Comportamentos Aditivos, organizar e desenvolver acções 
de prevenção do consumo de substâncias psicotrópicas, 
em colaboração / parceria com a EP - IDT 
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a 
nível da intervenção nas Toxicodependências 

e Alcoolismo 
Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

Instituto Politécnico de 
Beja 

Gabinete de Apoio 
Psico-Pedagógico 
(GAPP) do Instituto 
Politécnico de Beja 

 

 
Sónia Faria de Carvalho  

Ed. dos Serv. Comuns 

7801 - 908 Beja 
 

Quadros clínicos pré-existentes ou precipitados 
pela entrada no Ensino Superior (Perturbações de 
Humor e Perturbações de Ansiedade são as mais 
frequentes). 
 
Aprecio esta aproximação do IDT, considerando 
no entanto, que a especificidade do contexto 
académico, da população académica e dos 
Serviços de Apoio Psicológico requer uma 
adaptação na abordagem metodológica, exigindo 
uma complementaridade de respostas, 
perspectivas e conhecimentos adquiridos, sendo 
importante que cada organismo mantenha a sua 
identidade e área de intervenção definida. 

Considero importante a colaboração em estudos, 
formação e campanhas de promoção e educação para a 
saúde. 
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a 
nível da intervenção nas Toxicodependências 

e Alcoolismo 
Propostas/sugestões de articulação com o IDT 

Universidade do 
Algarve 

Gabinete de Psicologia 
e de Apoio 

Psicopedagógico - 
Serviços 

Médico/Sociais da 
Universidade do 

Algarve  
 

 
Jorge Andrez Malveiro 

 
Urbanização do Ferragial, Lote 

17, 8000-408, Faro  
 

- Telefone 289826347  
apoiopsicologicomail.com  

http://www.sas.ualg.pt/sasgpap/ 

Lacunas ao nível da oganização pessoal, 
disciplina e método, perturbações emocionais e 
psíquicas, doença mental, défice de informação 
específica,  carência económica e cultural, etc 

Considero importante a colaboração em estudos, 
formação e campanhas de promoção e educação para a 
saúde. 
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Estabelecimento de Ensino 
Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica 

a nível da intervenção nas 
Toxicodependências e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o 
IDT 

Faculdade de Motricidade 
Humana da UTL 

Gabinete de Apoio 
Psicoterapêutico 

 

 
Margarida Gaspar de 

Matos  
 

Estrada da Costa, 
CRUZ QUEBRADA  
1495-688 ALGÉS 

 
E-mail: fmh@fmh.utl.pt 

 

2) Grupo de discussão (promoção de estilos de 
vida saudáveis) 
3) Educação de Pares (Prevenção de 
consumos e comportamentos sexuais de risco) 
Nas áreas do Depressão, Ansiedade, Gestão 
de Tempo, Consumos, Comportamentos 
sexuais de risco, Solidão 
 
O Apoio do IDT considerado Imprescindível 

 
 
Apoio logístico e financeiro às alíneas 2 e 3 dos 
objectivos 

Ensino Superior Público 
Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa 

GAPA (Gabinete de 
Apoio Psicológico e 
Aconselhamento) 

 

 
Quinta da Torre 

2829-516 Caparica 
 

Tel. 21 29485 79 
Fax. 21 294 78 12 

 
E-mail: gapa@fct.unl.pt 

 

Será com certeza uma aproximação que fará 
todo o sentido, pois só assim haverá um 
trabalho em rede, de forma a contribuir para 
possíveis transformações e processos de 
mudança. 

 
Canais de encaminhamento 
Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos 
na área da prevenção e promoção da saúde 
Apoio técnico ao desenvolvimento de 
intervenções em contexto de residências 
universitárias 

 
Estabelecer canais de encaminhamento em 

casos de risco na área da toxicodependência e 
alcoolismo 

Acções de prevenção e promoção de saúde em 
articulação com o GAPA 

Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa 

Gabinete de Apoio 
Psicopedagógco ao 
Estudante (GAPE) 

 

 
Célia Figueira 

 
Alameda da 
Universidade 

1649-013 Lisboa 
 

Tel. 217493656 
Fax. 217933408 

 
gape@fpce.ul.pt 

 

 
Considero útil e desejável a aproximação do 
IDT ao Ensino Superior 

 
Promoção de programas psicoeducativos e de 

diagnóstico 

 

mailto:fmh@fmh.utl.pt
mailto:gapa@fct.unl.pt
mailto:gape@fpce.ul.pt
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a 
nível da intervenção nas Toxicodependências 

e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o 
IDT 

Instituto Politécnico de 
Lisboa  

 

Serviços de Acção 
Social do Instituto 

Politécnico de 
Lisboa   

 

 
Teresa Martins 

 
Campus de Benfica do 

Instituto Politécnico de Lisboa  
Edifício P3  

1500-146 LISBOA 
Telef. 217110860 
Fax 217110868 

E-mail correio@sas.ipl.pt 
 

 
Inadequação à vida de estudante com 
desadaptação da personalidade. 
 
Consideramos pertinente o pedido de informação 
e gostaríamos de ter acesso aos resultados 

 
Fornecimento ao Gabinete de Psicologia de 
uma lista actualizada das Instituições do Estado 
vocacionadas para consultas de 
toxicodependência, pois essa não é a vocação 
do Gabinete. Até agora não foi solicitada 
nenhuma consulta pelos estudantes. 

Instituto Superior de 
Ciências do trabalho e 
da Empresa 

Gabinete de Apoio 
ao Aluno do ISCTE 
 

 
Teresa Santos Neves 
 
Av. das Forças Armadas 
1649-026 LISBOA 
(Edifício I, gabinete 2W6 ESQ) 
 
E-mail: gaa@iscte.pt 
 

  

Instituto Superior 
Técnico 

Núcleo de Apoio 
Médico e Psicológico 
do Instituto Superior 
Técnico  
 

 
 
Rui Santos 
 
Campus da Alameda, Av. 
Rovisco Pais 
1049-001 Lisboa 
 
Tel. 21 841 93 43 
 
NAMP@IST.UTL.PT 
http://NAMP.IST.UTL.PT 
 

 
No que concerne ao acompanhamento a 
toxicodependentes não possuímos formação 
especializada, e as pessoas só são 
acompanhadas após participação em programas 
de desintoxicação e/ou reinserção 

 
Parceria com o objectivo de reencaminhar 
utentes do NAMP que careçam de apoio 
especializado na área das toxicodependências 
(nomeadamente ao nível da desintoxicação e 
da integração em grupos de auto-ajuda); 
acompanhar no NAMP utentes em recuperação 
ao nível psicoterapêutico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gaa@iscte.pt
mailto:NAMP@IST.UTL.PT
http://namp.ist.utl.pt/
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio Psicológico Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa 
Técnica a nível da intervenção nas 
Toxicodependências e Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o 
IDT 

Instituto Politécnico 
de Setúbal 

Serviço de Aconselhamento 
Psicológico dos Serviços de 
Acção Social do Instituto 
Politécnico de Setúbal 
 

Isabel Teixeira 
 
Campus do IPS – 
Estefanilha 
2910-761 Setúbal 
 
Tel. 26 570 96 90 

Positiva, visto ser importante encaminhar 
situações problema para as valências 
disponíveis a prestar apoio profissional 
adequado. 

Não existem, de momento, queixas especificas 
relacionadas com esta problemática 

Universidade Nova 
de Lisboa 
 

Apoio Psicológico / 
Serviços de Acção Social/ 
Universidade Nova de Lisboa 
 

 
Ana Gaspar 
 
Campus de Campolide  
1099-032 Lisboa 
 
21 371 56 00 
21 371 56 72 
 
agastar@unl.pt 

 
Útil e Funcional 

 
Os casos com diagnóstico de 
toxicodependência são encaminhados para a  
Dra. Cristina Martins (CAT de Restelo) 

Universidade Técnica 
de Lusboa 

Centro de Aconselhamento 
Psicológico e de Promoção do 

Sucesso Escolar 
Universidade Técnica de Lisboa 

 

Margarida Gaspar de 
Matos 
 

Palácio Burnay 
Rua de Junqueira, 86 

1349-025 Lisboa 
 
E-mail: mmatos@fmh.utl.pt 

2) Grupo de discussão (promoção de 
estilos de vida saudáveis) 
3) Educação de Pares (Prevenção de 
consumos e comportamentos sexuais de 
risco) 
Nas áreas do Depressão, Ansiedade, 
Gestão de Tempo, Consumos, 
Comportamentos sexuais de risco, Solidão 
 
O Apoio do IDT considerado 
Imprescindível 

 
 
Apoio logístico e financeiro às alíneas 2 e 3 dos 
objectivos 

mailto:mmatos@fmh.utl.pt
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Estabelecimento de 
Ensino Superior 

Serviço de Apoio 
Psicológico 

Responsável/Contacto 
Necessidades sentidas pela Equipa Técnica a 

nível da intervenção nas Toxicodependências e 
Alcoolismo 

Propostas/sugestões de articulação com o 
IDT 

Instituto Politécnico de 
Leiria 

 

Serviço de Apoio ao 
Estudante (SAPE) 

Graça Seco 
 

Edifício B - Campus 2 
Morro do Lena - Alto do Vieiro 

-Apartado 4163 
2411-901 Leiria – PORTUGAL 

Tel: 244 820 300 /Fax: 244 
820 310 

E-mail: sape@ipleiria.pt 

Formação 
Canais de encaminhamento 
Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção 
 

sugerimos que num futuro próximo possamos 
desenvolver um trabalho de articulação com o 
IDT na área da Toxicodependência, 
nomeadamente no que se refere à formação de 
técnicos, estudantes e docentes.  

Instituto Politécnico de 
Viseu 

Serviço de 
Psicologia  

Maria João Amante 
Av José Maria Vale de 

Andrade 
Campus Politécnico 

 
3504-510 Viseu 

Formação aos voluntários para as equipas de 
intervenção 
Discussão de casos 
Canais de encaminhamento 
Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e à intervenção no âmbito das 
festividades académicas 

 
Apoio à formação de alunos dos Cursos de 

Educação Social 
Apoio aos estágios do Curso de Educação 

Social  
Colaboração com as acções de voluntariado de 

prevenção e intervenção 

Instituto Politécnico da 
Guarda 

Centro de Apoio ao 
Aluno (CAA) 

Paulo Carvalhosa 
Av Dr. Francisco Sá Carneiro 

nº 50 
6300-559 Guarda 

 
271220157 

pcarvalhosa@ipg.pt 

Supervisão clínica 
Canais de encaminhamento 
Apoio técnico ao desenvolvimento de projectos na 
área da prevenção e à intervenção no âmbito das 
festividades académicas 
Apoio técnico ao desenvolvimento de acções em 
contexto de residências unicversitárias 

 
Estabelecimento de protocolo 

 
A aproximação é absolutamente essencial para 
dar uma resposta mais eficaz às necessidades 
sentidas no âmbito das toxicodependências e 

alcoolismo problema que afecta uma 
percentagem importante da população 

universitária 
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Levantamento Associação de Estudantes – Questionário 

 
 
 
 

Associação de Estudantes de  _______________________________ 

 
 As presentes grelhas inscrevem-se num processo de levantamento de informação relativo à realização de intervenções para a problemática do consumo de substâncias psicoactivas no 

Ensino Superior. Neste sentido o preenchimento das mesmas, procura recolher informação sobre Projectos/Acções/Actividades realizadas, em curso ou previstas neste âmbito (Grelha 1) bem 

como outras necessidades identificadas (Grelha 2). 

 

Grelha 1 

Nome do 
Projecto 

Duração Objectivos 
Entidade(s) responsável(eis) do 

Projecto 
Público-Alvo 

Parcerias 
Envolvidas 

Materiais 
Utilizados 

Resultados Alcançados 
ou a Alcançar 
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Grelha 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

Obrigada pela colaboração. 

 

Necessidades Identificadas 
Propostas para Futuros Projectos/Actividades/Acções no Âmbito da Problemática do 

Consumo de Substâncias Psicoactivas.                                 
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Levantamento Associação de Estudantes – Respostas 

 

 

 

Grelha 1 

 

Nome do Projecto Duração Objectivos 
Entidade(s) responsável(eis) do 

Projecto 
Público-Alvo 

Parcerias 
Envolvidas 

 

Materiais 
Utilizados 

Resultados 
Alcançados ou a 

Alcançar 

 

 

DRLVT 

“O Traçadinho” Desde 
2006/07 

Redução de Riscos do 
Abuso do Álcool 

AE da ESE de Santarém + Escola 
Superior Agrária 

alunos do ensino 
superior 

IDT, PSP e Governo 
Civil 

  

  debates/workshops e 
campanhas em espaços 
nocturnos 

AE ESD Rio Maior e o 
Departamento de Psicologia 

 PMP de Rio Maior   

 

DRC 

 

Redução de Riscos 2009 

(IP Guarda) 

1 semana Intervenção de pares - 
RR 

Caritas da Guarda, Núcleo 
Deportivo e Social, Voluntários 
IDT 

Frequentadores SA GC, PSP, Caritas, 
NDS, CV 

Folhetos, 
Preservativos 
masc e fem, 
Chupa 
chupas, água 

Resposta a 
diferentes 
situações, + 
sensibilidade dos 
frequentadores 

 

 

 

 

 

 

DRN 

Faculdade Farmácia 
(UP) 

 3 Formações – 
informação acerca do 
ecstasy 
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Grelha 1 

 

Nome do Projecto Duração Objectivos 
Entidade(s) responsável(eis) do 
Projecto 

Público-Alvo 
Parcerias 
Envolvidas 

 

Materiais 
Utilizados 

Resultados 
Alcançados ou a 
Alcançar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRN 

Universidade do Porto 
– Faculdade 
Economia 

 

 

 

Sem trabalho desenvolvido 

Escola Superior de 
Educação do Porto 

Instituto Ciências 
Biomédicas Abel 
Salazar 

 Acção de sensibilização 
– a abordagem com 
toxicodependentes 

     

Universidade 
Portucalense Infante 
D. Henrique 

 Acções de 
sensibilização – 
informação geral sobre 
toxicodependências 

     

IP Viana do Castelo – 
Escola  Sup. 
Educação 

  

 

Sem trabalho desenvolvido IP Bragança – Escola  
Sup. Agrária 

 

 

DR Alentejo 

ESTIG Beja  

 

Sem trabalho desenvolvido 
ESTIG Portalegre 

ESS Portalegre 

 

DR Algarve 
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Grelha 2  

Necessidades Identificadas Propostas para Futuros Projectos/Actividades/Acções no 
Âmbito da Problemática do Consumo de Substâncias 

Psicoactivas.                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRLVT 

Escola Superior Agrária de Santarém Intervir com os alunos por causa dos perigos do consumo excessivo de álcool. Participar nas actividades do Projecto “Traçadinho” da ESE de 
Santarém. 

Escola Superior de Desporto de Rio 
Maior 
 

Abuso do álcool associado a determinados rituais académicos.  

Escola Superior de Educação de 
Santarém 
 

 (1) Debates / Conferências, (2) Formação de Pares,  (3) Campanhas 
em espaços de lazer nocturnos 

Escola Superior de Educação de 
Torres Novas 

Verifica-se algum abuso de álcool nas saídas nocturnas e consumos de haxixe. 
Esporadicamente alguns casos de consumo de outras drogas. 

 

Escola Superior de Enfermagem de 
Santarém 

Consumo de canabinoides por parte de alguns jovens Consumo excessivo de 
álcool, esporadicamente em saídas nocturnas 

 

Escola Superior de Gestão de 
Santarém 

Abuso do álcool em algumas noites da semana. Falar com os jovens nos bares e discotecas, acerca dos perigos 
relativos aos consumos. 

Escola Superior de Gestão de Tomar Consumo de “novas drogas” nos alunos, principalmente os que se encontram 
longe da família. Abuso do álcool 

 

Escola Superior de Tecnologia de 
Abrantes 

Abuso do álcool e utilização de substâncias psicoactivas ilícitas. Isolamento dos 
alunos vindos de outras zonas do país. Consumo não só em espaços públicos, 
mas principalmente nos apartamentos dos estudantes. Inexistência de 
alternativas à ocupação dos tempos de lazer para esta camada jovem. 
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Grelha 2 
Necessidades Identificadas 

Propostas para Futuros Projectos/Actividades/Acções no 
Âmbito da Problemática do Consumo de Substâncias 

Psicoactivas.                                 

 

 

DRLVT 

Escola Superior de Tecnologia de Tomar Consumo de álcool nalgumas noites da semana em 
festas académicas Uso de cannabis e outras drogas, por 
alguns alunos 

 

Instituto Superior de Línguas e Administração 

de Santarém 

Consumo excessivo de álcool, Consumo de  

Haxixe 

 

 

DR Algarve 

 

   

 

DR Alentejo 

ESTIG Beja   

ESTIG Portalegre   

ESS Portalegre   
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DRN 

Universidade do Porto – Faculdade Farmácia   

Universidade do Porto – Faculdade Psicologia 
Ciências da Educação 

Sensibilização e consumo responsável Dinamização de Workshops 

Faculdade Medicina Dentária Informação Palestra sobre os efeitos das substâncias psiciactivas 

Universidade do Porto – Faculdade 
Arquitectura 

Informação sobre drogas e seus efeitos Sessões de esclarecimento/ distribuição de material 
informativo 

Universidade do Porto – Faculdade Ciências   

Universidade do Porto – Faculdade Economia     

Escola Superior de Educação do Porto Mais informação e formação Acções de sensibilização/ workshops 

Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar     

Universidade Portucalense Infante D. Henrique     
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LEVANTAMENTO ONG/IPSS E INTERFACES COM O ENSINO SUPERIOR 
 
 
1.1 - Enquadramento do Questionário 

O presente questionário inscreve-se num processo de levantamento de informação relativo ao 

trabalho desenvolvido por ONG’s e IPSS em Meio Universitário. Este levantamento, de âmbito 

nacional, está a ser realizado pelo GIES (Grupo de Intervenção no Ensino Superior) através das 

Delegações Regionais do I.D.T, junto dos parceiros que desenvolvem actividades em Meio 

Universitário. 

Este questionário procura recolher informação sobre os parceiros, trabalho desenvolvido, os 

meios disponíveis, materiais, técnicos envolvidos, parcerias e financiamentos entre outros.  

Os seus resultados permitirão: 

- Sistematizar informação dispersa relativa às actividades desenvolvidas nesta área pelos 

parceiros; 

- Ter um maior conhecimento do trabalho desenvolvido e em curso nos últimos 5 anos;  

- Estabelecer “pontes” de ligação com os parceiros que desenvolvem actividades no âmbito do 

ensino superior, definindo possíveis linhas de intervenção e investimento, nesta área;  

 

O questionário é composto por três partes: identificação da instituição; caracterização das 

actividades desenvolvidas; sugestões e observações. 
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1 - IDENTIFICAÇÃO DA ONG’s/ IPSS  

 

 

● Denominação………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

● Ano de início de actividade…………………………………………………………… 

● Estatutos……………………………………………………………………………….. 

● Nome do Presidente/ Coordenador………………………………………………….. 

 

● Morada………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Telefone……………………………………Fax………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………… 

 

● N.º de Elementos que trabalham na Instituição…………………………………….. 

Protocolos/ Parcerias Assinadas  Sim    Não  

se Sim, descrimine……………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………. 

● Publicações……………………………………………………………………………. 

 

● Responsável pelo preenchimento do questionário 

Nome……………………………………………………………………………………... 

Função……………………………………………………………………………………. 

Telefone……………………………………………e-mail……………………………… 
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2 - PROJECTO/ PARCERIA COM O ENSINO SUPERIOR  
● Nome/ Designação do Projecto ………………………………………………………. 

● Instituição que solicitou a Intervenção………………………………………………. 

● Objectivos da Intervenção……………………………………………….…………… 

● Tipo de Actividades Desenvolvidas…………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

● Grupo alvo directo……………………………………………………………………. 

● Número de Indivíduos envolvidos 

Grupo Alvo ____ 

Técnicos     ____ 

● Materiais utilizados …………….......Sim .□                             Não..□ 

Se sim, quais?..................................................................................................................... 

● Envolvimento de outros parceiros    Sim  □                             Não  □ 

Se Sim, quais?.................................................................................... 

● Duração da Intervenção……………………………………………………………… 

Publicações/ Materiais Específicos desta Intervenção        Sim  □           Não..□ 

Se sim, quais?.................................................................................... 

● Avaliação                                            Sim  □                             Não..□ 

Se sim, que tipo de avaliação é utilizada? …………………………………………….. 

......................................................................……………………………………………... 

……………………………………………….…………………………………………… 

● Orçamento da Intervenção (facultativo)……………………………………………. 

● Foi solicitado qualquer tipo de colaboração com o IDT: 

Sim  □  Não  □ 

 Se Sim, que tipo de colaboração…………………………………………………… 

......................…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

 Se sim, como avalia a colaboração? ………………………………………………. 

………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

 

3 – OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Obrigado pela sua colaboração! 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

 

 

 
LEVANTAMENTO ONG/IPSS E INTERFACES COM O ENSINO SUPERIOR 

  
 

REGIÃO NORTE 
 
 

Instituição Sem Projectos de 
intervenção 

no/com o ensino 
Superior 

Com Projectos de 
intervenção no/com o 

ensino Superior 

Observações: 

Centro Comunitário do 
Amial 

x  Protocolo com a ESE ao Nível do 
acolhimento de estagiários de 

educação social. 

Delegação de Matosinhos 
da  Cruz Vermelha 

Portuguesa 

x   

Delegação da Trofa da 
Cruz Vermelha 

Portuguesa 

x  Apesar de não possuírem qualquer 
intervenção consideram muito 
importante o trabalho com a 

população universitária e gostariam 
de ter conhecimento de 

intervenções com esta população, 
podendo ser parceiros. 

Associação de Promoção 
Social da população do 

Bairro do Aleixo 

x   

Santa Casa da 
Misericórdia da Maia 

x   

Santa Casa da 
Misericórdia da Trofa 

 

x   

Desafio Jovem x   

GAF – Gabinete 
Atendimento Família 

 “Estrada com Horizontes” O Projecto tem como objectivo a 
diminuição do consumo de 

substâncias psicoactivas por parte 
dos frequentadores de espaços 
recreativos de Viana do Castelo. 

Realizam acções de sensibilização 
em locais de diversão nocturna, 

distribuição de materiais 
informativos, preservativos, entre 

outros. Realizam este trabalho 
numa parceria com o CRI de Viana 

do Castelo. 
Têm colaborado com o IDT, 
nomeadamente ao nível da 

formação a grupos de pares. 

Lar de Santana - 
Matosinhos 

x  Parceria com o Instituto Superior 
de Serviço Social do Porto para 

acolhimento de estagiários. 

ADCE - Espinho x   

Santa Casa da 
Misericórdia de Vera Cruz 

-Gondomar 

x   

Espaço T x   

Sol do Ave - Guimarães x   

SAOM - Porto x  Parceria com o Instituto Superior 
de Serviço Social do Porto, 

acolhendo alunos em estágio de 
observação participante no projecto 

de Redução de riscos e 
minimização de danos “Aqui e 

Agora”. 

Associação de Ludotecas 
do Porto 

 
 
 

x   
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ASAS de Santo Tirso x  Ligação com o Instituto Superior de 
Ciências Empresariais e do 

Turismo para acolhimento de 
estagiários. 

Associação Asas de 
Ramalde - Porto 

  Ligação com o Instituto Superior de 
Serviço Social do Porto para 
acolhimento de estagiários. 

Delegação de Guimarães 
da  Cruz Vermelha 

Portuguesa 

x  Estão a desenvolver o Projecto 
“Copos…quem decide és tu!” 

Delegação da Maia da 
Cruz Vermelha 

Portuguesa 

x   

ADEIMA x  Estão a equacionar poder vir a 
intervir neste contexto através do 

Projecto “Novas Metas” no domínio 
da RRMD 

Abraço  “Doutores e Caloiros 
Trajados a Rigor”. 

Trata-se de um projecto da 
iniciativa da Abraço cujo objectivo é 

a prevenção no VIH/sida e a 
diminuição da prevalência de 

comportamentos de risco 
associados ao consumo de álcool. 

Realizam a sua intervenção na 
Queima das Fitas, através da 
distribuição de preservativos, 

folhetos informativos, brindes e 
realização de jogos lúdico-

pedagógicos. 

Associação dos Albergues 
Nocturnos do Porto 

x  Parcerias com várias instituições 
do Ensino Superior para 

acolhimentos de estagiários, de 
onde também têm resultado vários 

trabalhos de investigação e 
monografias de licenciatura 

relacionadas com a problemática 
dos sem-abrigo. 

Centro Social Paróquia 
Areosa 

X   

Fundação da Juventude  “Reflectir sobre a Sidadania” 
(decorreu de Abril a 
Dezembro de 2006) 

Projecto cujo grupo alvo directo 
são jovens adultos universitários. 

Visa a promoção de hábitos 
saudáveis com vista à prevenção 
da infecção pelo VIH/sida. São 

realizadas acções de 
sensibilização, aplicados 

inquéritos. Promoção de um jogo e 
inquérito on-line. Elaboração e 
publicação de um estudo. O 

projecto envolveu cerca de 1300 
indivíduos e 7 técnicos. Foram 

publicados o relatório e a 
apresentação do projecto. 

ADICE - Ermesinde x   

Centro Cultural e Social de 
santo Adrião - Braga 

 “Synergia Mystic Sy” Criação de um grupo de exibição 
de dança de HIP HOP, também 

com jovens universitários, e 
possível encaminhamento para 
cargos directivos da associação 

juvenil. 

Associação Ecos Urbanos 
– São João da Madeira 

x   
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REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO 

 
 

Instituição Sem 
Projectos 

de 
intervenção 

no/com o 
ensino 

Superior 

Com Projectos de intervenção no/com o 
ensino Superior 

Observações: 

Fundação Portuguesa para 
o Estudo Prevenção e 

Tratamento da 
Toxicodependencia 

 Curso de Prevenção da Toxicodependência 
(IPB) 

Formação EU na área da 
toxicodependência 

Cercina    

ATT (Associação de 
Tratamento das 

Toxicodependências) 

 Estágios académicos nas áreas de 
Psicologia Clínica, Serviço Social e 

Psicologia do Desporto 

 

Associação Vale de Acor X   

Acompanha  A equipa de Rua “Porto mais Seguro” 
desenvolveu 3 iniciativas de sensibilização 
e informação no meio 
universitário de Peniche (existe apenas a 
Escola Superior de tecnologia e do mar – 
IPL) durante o ultimo ano. Estas iniciativas 
forem em parceria com o Projecto “Atelier 
da Família”, também promovido pela 
Acompanha e financiado pela CNLCSida, 
que tem como objectivo a prevenção, 
informação sobre o 
VIH/Sida e de acompanhamento a 
indivíduos infectados e afectados pelo 
VIH/Sida. 
Duas das acções foram em contextos de 
festas académicas, com a distribuição de 
material informativo e de preventivo, onde 
se realizaram alguns encaminhamentos 
para estruturas locais de saúde e de 
aconselhamento. 
Uma acção foi de informação e 
esclarecimento a uma turma de saúde 
pública: 30 indivíduos. 
No total estas acções registamos: 2422 
indivíduos 
Estas actividades apenas tiveram sujeitas a 
uma avaliação interna por parte dos dois 
projectos, com 
realização da análise dos contactos, das 
informações prestadas e acima de tudo dos 
encaminhamentos 
efectuados. 

 

ABLA X   

Questão de Equilibrio X   

Associação Dianova  Prelector em Aula-Seminários sobre 
Marketing Social de Saúde e Comunicação 
em Saúde Instituição que solicitou a 
Intervenção-Escola Nacional de Saúde 
Pública, Universidade Autónoma de Lisboa, 
Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra, Escola Superior de Educação de 
Leiria, Universidade Católica de Viseu 
● Objectivos da Intervenção: Dar a 
conhecer metodologias, conceitos e 
técnicas de elaboração de campanhas de 
marketing social de saúde e comunicação 
em saúde 
● Tipo de Actividades Desenvolvidas: 
Masterclasses para alunos de Pós-
graduação e Mestrados em Economia e 
Gestão / Administração de Unidades de 
Saúde 
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Associação Para  o 
Desenvolvimento Social e 
Comunitário de Santarém 

 Sorrir à Vida -Prevenir Instituição que solicitou a 
Intervenção…Rede de parceiros, nomeadamente a 
Associação de Estudantes da Escola Superior de 
Educação de Santarém. 
● Objectivos da Intervenção :  
1. Intervir de forma integrada, junto de pré-
adolescentes e adolescentes, entre os 12 e 15 anos, 
no espaço escolar (2º e 3º CEB) e fora dele visando a 
promoção de comportamentos saudáveis e  o aumento 
de competências pessoais e sociais. 
2. Promover estilos de vida saudáveis, junto de jovens 
e/ou adultos estudantes do ensino secundário e 
superior e frequentadores de espaços de lazer 
nocturnos com idades entre os 16 e os 20 anos, 
integrando práticas comunicacionais e de 
relacionamento entre pares dissociadas de condutas 
desviantes e consumos de drogas e/ou álcool. 
3. Valorizar a criança (crianças residentes no Bairro de 
S. Domingos com idades entre os 6 e os 10 anos), 
através da promoção de conceitos relacionados com a 
auto-estima e auto-conceito e treino de competências 
sociais e emocionais que actuem como factores 
protectores face ao consumo de substâncias 
psicoativas. 
4.Proporcionar aos jovens (jovens residentes e/ou 
frequentadores do Bairro de S. Domingos, com idades 
entre os 11 e os 15 anos) espaços e respostas 
adequadas que funcionem como alternativas ao 
espaço da rua e se constituam como potenciadores 
dos seus projectos educativos e/ou formativos. 
5. Favorecer a integração sócio-profissional e/ou 
educativa, bem como a adopção de comportamentos 
sexuais seguros, por parte de jovens/adultos (idades 
entre os 16 e 24 anos) e residentes no Bairro de S. 
Domingos, como forma de reduzir e até mesmo excluir 
factores de risco implicados no consumo de 
substâncias psicoativas e álcool. 
6. Avaliar continuamente o projecto, tendo em vista o 
seu ajuste atempado e a adequação de recursos, 
estratégias e metodologias à própria evolução de 
espaços, contextos e público-alvo. Tipo de actividades 
desenvolvidas: 1 Formação e Supervisão de técnicos 
de educação responsáveis pela dinamização da 
unidade curricular de área de projecto no âmbito da 
educação para a saúde e prevenção da 
toxicodependência 
2 Treino de competências pessoais e sociais e 
comunicacionais com crianças adolescentes e pré-
adolescentes. 
3 Acompanhamento Psicossocial ás famílias 
residentes no Bairro de S. Domingos. 
4 Criação de uma página Web inserida no sitio da 
ESES na internet,, onde constam informações diversas 
alusivas à prevenção; Criação de material informativo 
diverso  
5 Acções em dias/contextos festivos junto de jovens e 
adultos 
6 Workshops de enologia, exposições alusivas ao 
tema nos locais de lazer nocturnos ou outros. 
7 Animação de Espaços de lazer 
8 Atelier de Formação 
9 Supervisão da Equipa Técnica do Projecto. 
10 Avaliação e Monitorização do projecto 

 

Comunidade Vida e Paz  Protocolos: Estágios Curriculares 
ULHT – Licenciatura Serviço Social 
ISPA – Licenciatura Psicologia 
ISLA (Leiria) – Licenciatura Psicologia 
Protocolo – Organização de Jornadas da Saúde 
(evento anual) 
ESEL (Leiria) 
ESSL (Leiria) 

 

 

 
 

 



Levantamentos das Interfaces entre o Ensino Superior e a área da Toxicodependência - GIES      

   

REGIÃO ALENTEJO 
 
 
 
 

Instituição Sem Projectos de 
intervenção 

no/com o ensino 
Superior 

Com Projectos de 
intervenção no/com o 

ensino Superior 

Observações: 

 
Centro de Apoio a Jovens 

Universitários (CAJU) 

  
Curso de Prevenção da 

Toxicodependência (IPB) 

 
Formação EU na área da 

toxicodependência 

 

 
 

REGIÃO ALGARVE 
 
 
 
 

Instituição Sem Projectos de 
intervenção no/com 
o ensino Superior 

Com Projectos de 
intervenção no/com o 

ensino Superior 

Observações: 

GRATO x   

Associação In Loco x   

MAPS x   

NECI x   

AEDMADA x   

 
Recebemos 5 questionários respondidos das seguintes entidades: GRATO, Associação In Loco, MAPS, NECI, 
AEDMADA. 
Estas entidades caracterizam-se por terem todos protocolos com estabelecimentos do ensino superior e com as 
autarquias. 
Apenas a AEDMADA não tem protocolos com outras entidades da administração pública de âmbito distrital (Segurança 
Social, Educação, etc.). 
Os estabelecimentos do ensino superior referidos são a Universidade do Algarve, o Instituto Piaget, a Universidade 
Lusófona e o  INUAF - Instituto Superior Dom Afonso III. 
A articulação com estes estabelecimentos resume-se a apoio em estágios de estudantes de psicologia, enfermagem, 
sociologia, fisioterapia, nutrição e educação/intervenção comunitária. Apenas o GRATO referiu colaboração também na 
organização de um seminário subordinado ao tema da toxicodependência. 

 


