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RESUMO
Este artigo tem por objectivo descrever e avaliar a aplicabilidade do 
treino de aptidões sociais com utentes do Centro das Taipas e com 
a finalidade de intervir nos défices já instalados mas passíveis de 
remissão, a nível da reinserção sociolaboral e formativa. A interven-
ção relatada foi feita com 9 grupos, em que participaram entre 8 a 
12 sujeitos em 12 sessões para cada grupo. No início de cada grupo 
foram avaliadas as variáveis assertividade, ansiedade estado-traço 
e auto-estima, consideradas por vários autores como aspectos do 
comportamento necessários a um adequado desempenho social. 
No entanto, não foram encontradas diferenças discriminatórias, nos 
grupos constituídos pelos resultados finais, relativamente à assertivi-
dade e à ansiedade estado-traço e o resultado da avaliação da auto-
-estima foi no sentido inverso ao da literatura sobre o tema. Quanto 
à eficácia do programa, os resultados evidenciam mudanças positivas 
concretas na situação sociolaboral/formativa de uma percentagem 
significativa dos participantes. Estes resultados não são dependentes 
de variáveis sociodemográficas ou de tratamento, indicando que o 
programa é justo, porque transversal a toda a população disponível, 
não discriminando os utentes a nível das suas condições sociais, de 
tratamento ou de saúde mental de base.
Palavras-chave: Treino de Aptidões Sociais; Reinserção Socioprofis-
sional de Toxicodependentes; Assertividade; Ansiedade Estado-Traço; 
Auto-Estima.

RÉSUMÉ
Formation de competences socials: projet de réinsertion socio-laboral 
de toxicomanes suivis au Centro das Taipas. Cet article vise à décrire 
et à évaluer l’applicabilité de la formation des compétences sociales 
dans le cas des utilisateurs du Centro das Taipas, afin d’intervenir dans 
les déficits déjà installés mais qui peuvent être résolus, au niveau de 
la réinsertion socio-laboral e de formation. L’intervention rapportée a 
été faite avec neuf groupes, en présence de 8 à 12 individus, pendant 
12 sessions par groupe. Au début de chaque groupe ont été évalués 
les variables suivantes: assertivité, anxiété trait-état et l’estime de soi, 
considéré par de nombreux auteurs comme des aspects de comporte-
ment nécessaires pour une performance sociale adéquate. Cependant, 
aucune différence discriminatoire a été trouvée, dans les groupes 
créés par les résultats finaux, en ce qui concerne le trait-état d’anxiété 
et l’assertivité. L’évaluation de l’estime de soi, par as part, a été dans 
le sens opposé de celui qui propose la littérature sur le sujet. Quant 
à l’efficacité du programme, les résultats montrent des changements 
positifs dans la situation sócio-laboral/formativave d’une proportion 
importante des participants. Ces résultats ne sont pas dépendants de 
variables socio-démographiques ou de traitement, ce qui indique que le 
programme est équitable, car il est transversal à toute la population dis-
ponible, sans discriminer les utilisateurs au niveau de leurs conditions 
sociales, du traitement ou des bases de sa santé mentale.
Mots-clé: Formation de Compétences Sociales; Réinsertion Sócio-
Laboral de Toxicomanes; Assertivité; Anxieté Trait-État; Estime de Soi.

ABSTRACT 
This paper aims to describe and evaluate the applicability of social 
skills training with the Centro das Taipas users, in order to inter-
vene in deficits already installed but that can be reversed, on the 
grounds of labor, social and formative reintegration. The intervention 
reported was done with nine groups, attended by 8 to 12 individuals 
in 12 sessions per group. Initially, variables such as assertiveness, 
trait-state anxiety and self-esteem, considered by many authors as 
aspects of behavior necessary for an adequate social performance, 
were assessed for each group. However, no discriminatory differ-
ences were found, on the groups defined by the final results, in 
terms of assertiveness and state-trait anxiety. On the other hand, the 
evaluation of self-esteem denied what the literature on the subject 
predicted. As for the effectiveness of the program, the results show 
real positive changes regarding the labor-social/formative situation 
in a significant proportion of the participants. These results are not 
dependent on socio-demographic or treatment variables, indicating 
that the program is fair, because it cuts across all the available popu-
lation, not discriminating users by the level of their social conditions, 
treatment or initial mental health condition.
Key Words: Social Skills Training; Drug Users Social and Labor Re-
integration; Assertiveness; Trait-state Anxiety; Self-Esteem.

RESUMEN
Este artículo tiene el objetivo de describir y evaluar la aplicabilidad del 
entreno de aptitudes sociales con pacientes del Centro de las Taipas y 
con la finalidad de intervenir en los déficits ya instalados aun pasibles 
de remisión, a nivel de la reinserción sociolaboral y formativa. La 
intervención relatada se hizo con 9 grupos, donde participaron entre 
8 a 12 sujetos en 12 sesiones para cada grupo. En el principio fueran 
evaluadas, en cada grupo, las variables asertividad, ansiedad estado-
tracio y autoestima, consideradas por varios autores como siendo 
aspectos del comportamiento necesarios a un adecuado desempeño 
social. Sin embargo, no fueran encontradas diferencias discrimina-
torias en los grupos constituidos por los resultados finales, relativa-
mente a la asertividad y la ansiedad estado-tracio y el resultado de la 
evaluación de la autoestima fue en sentido contrario al de la literatura 
sobre el tema. En cuanto a la eficacia del programa, los resultados 
evidencian cambios positivos concretos en la situación sociolaboral/
formativa de un porcentaje significativo de los participantes. Estos 
resultados no están dependientes de variables sociodemográficas 
o de tratamiento, indicando que el programa es justo porque es 
transversal a toda la populación disponible, no discriminando los 
pacientes a nivel de sus condiciones sociales, de tratamiento o de 
salud mental de base. 
Palabras Clave: Entreno de Aptitudes; Reinserción Socioprofesional 
de Drogodependientes; Asertividad; Ansiedad Estado-Tracio; Autoes-
tima.
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1 – INTROdUçãO

Nos últimos anos tem havido um interesse crescente 
no estudo e aplicação das aptidões sociais, muito devi-
do à actual complexidade das exigências sociais, tanto 
ao nível pessoal como profissional. Têm sido feitas 
várias investigações, em psicologia do desenvolvimen-
to, psicopatologia e psicologia clínica, que visam estu-
dar a relação entre aptidões sociais, desenvolvimento 
socioemocional e saúde (Del Prette e Del Prette, 1996).
Caballo (1998) define aptidões sociais como:

…um conjunto de comportamentos emitidos por um 
indivíduo num contexto interpessoal que expressa 
sentimentos, atitudes, desejos, opiniões ou direitos 
desse indivíduo, de modo adequado à situação, 
respeitando esses comportamentos nos outros, e 
que geralmente resolve os problemas imediatos 
da situação enquanto minimiza a probabilidade de 
futuros problemas.

O conceito de aptidões sociais envolve aspectos dos 
comportamentos verbais e não verbais, necessários a 
um adequado desempenho social, que incluem variá-
veis como a assertividade, a ansiedade e a auto-estima. 
Estas variáveis têm um importante papel na explicação 
das dificuldades em situações sociais.
Segundo Del Prette (1999), os défices no desempenho 
social, em particular na assertividade, poderiam ser 
explicados pelo efeito inibidor da ansiedade, o que colo-
caria a hipótese, confirmada por diversas investigações, 
de haver uma correlação negativa entre a assertividade 
e a ansiedade. Uma relação inversa observa-se igual-
mente entre a ansiedade e o desempenho social, como 
comprovam diversos estudos longitudinais (cit. por 
Bandeira, 2005).
A auto-estima tem sido igualmente relacionada com o 
desempenho social e, em particular, com o compor-
tamento assertivo (Del Prette & Del Prette, 1999). O 
con ceito de auto-estima relaciona-se com a tendência 
relativamente estável do indivíduo para se sentir bem ou 
mal em relação a si mesmo. A relação entre auto-estima 
e desempenho social foi investigada por Riggio (cit. por 
Bandeira, 2005), em vários estudos com estudantes 
universitários, avaliados através de escalas de auto-
-relato, em que observou uma correlação positiva signi-

ficativa entre aptidões sociais e o grau de auto-estima.
Deste modo, o desenvolvimento das aptidões sociais é 
fundamental para a promoção de interacções sociais 
bem sucedidas, tendo em conta as características do 
contexto e cultura em que o indivíduo se insere. Pelo 
contrário, as dificuldades nesta área são, muitas vezes, 
associadas à presença de perturbações psicossociais 
ou a um funcionamento social deficitário dos doentes 
psiquiátricos (Lipp, Haythornthwaite & Anderson, 1996), 
pelo que o treino de aptidões sociais tem sido bastante 
utilizado no tratamento e reabilitação psiquiátrica.
A construção de um repertório socialmente apto ocor-
re, em primeira instância, nas interacções relacionais 
com a família, ao longo do processo de desenvolvi-
mento, em que a adolescência vai ter uma importân-
cia fundamental. Como período de transição entre a 
infância e a vida adulta, a adolescência caracteriza-se 
pela procura de auto-afirmação, de autonomia face 
às figuras parentais, embora ainda delas dependa, de 
consolidação da identidade sexual e de estreitamento 
dos laços com os pares, o que envolve um conjunto 
de conflitos emocionais que implicam diversas adapta-
ções face às mudanças físicas e psicológicas próprias 
desta fase (Fierro, 1995). É, assim, o período do desen-
volvimento em que se estabelecem, de forma mais 
definitiva, a identidade, os padrões de comportamento 
e o estilo de vida mas, é também uma fase em que o 
jovem tem uma maior vulnerabilidade para se envolver 
em situações de risco, porque ainda não desenvolveu 
de forma adequada algumas competências. Por isso, 
tem com frequência necessidade de testar a sua capa-
cidade de ser adulto. Quando as bases emocionais em 
que assenta a socialização foram frágeis e o jovem 
não adquiriu, no decurso do seu desenvolvimento, 
competências consistentes vai, muitas vezes, procurar 
o poder, o controlo sobre si mesmo e a autonomia, no 
uso de substâncias psicoactivas, elemento de risco 
para a instalação de dependência. 
Na área da toxicodependência, alguns estudos procu-
ram comprovar a relação entre transtornos associados 
ao uso de substâncias e a existência de défices nas 
aptidões sociais dos indivíduos dependentes de subs-
tâncias (Wagner e Oliveira, 2007). Estes estudos têm 
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como base um modelo que sustenta a hipótese de que 
as crianças que não desenvolveram precocemente 
aptidões para interagir socialmente de forma adequada, 
podem vir a ser repelidas pelos seus pares e acabar 
por se envolverem em comportamentos pouco saudá-
veis, como violência e uso de drogas.
Frequentemente, o sujeito dependente de substâncias 
psicoactivas, vai progressivamente caminhando para 
uma situação de exclusão social e de marginalização, 
criando sucessivas rupturas na relação com a 
sociedade, com o mercado de trabalho e com a família. 
Este desenraizamento é tanto mais agravado quanto 
mais longa é a história de consumos. No decurso do 
tratamento, e quando já está abstinente, impõe-se 
a sua reinserção social e profissional, no entanto, o 
contexto vivencial pelo qual passou durante vários anos 
interrompeu o desenvolvimento ou tornou deficitárias 
as suas competências sociais, o que constitui um factor 
de risco para a recaída.
Foi com base nos pressupostos anteriormente descritos 
que a equipa técnica de reinserção do Centro das Taipas 
desenhou e implementou, em 2008, um projecto de rein-
serção – Projecto Percursos – para os utentes acompa-
nhados em ambulatório, abstinentes, desempregados de 
longa duração (> 1 ano) e com baixa escolaridade.
Este projecto tem como objectivo melhorar o auto-
-conceito, evidenciar as potencialidades individuais, des-
mistificar o estigma da toxicodependência e preparar os 
indivíduos para a inserção no mercado do trabalho e/ou 
formação. No que respeita à formação, promove a reva-
lidação das competências para o acesso ao 9º e ao 12º 
ano (RVCC) através dos Centros Novas Oportunidades, 
Educação e Formação de Adultos (EFA) e cursos de 
formação profissional em parceria com a SCML e o 
IEFP. Quanto à inserção no mercado de trabalho, são 
trabalhadas técnicas de procura activa de emprego, 
através da internet e de jornais, ajuda à elaboração do 
CV e são feitos encaminhamentos para o Programa Vida 
Emprego e para empresas de inserção.
A equipa é constituída por duas técnicas superiores de 
serviço social, dois psicólogos clínicos e uma técnica 
psicossocial. O projecto está organizado como mostra 
a fig. 1.

Este artigo tem por objectivo descrever e avaliar a 
aplicabilidade do treino de aptidões sociais com utentes 
do Centro das Taipas, com a finalidade de intervir nos 
défices já instalados, mas passíveis de remissão, a nível 
da reinserção sociolaboral e formativa, minimizando as 
suas consequências e os factores de risco de recaída, 
assim como promover factores de protecção ao 
desenvolvimento de um bem-estar facilitador de uma 
reintegração na vida pessoal e profissional. 

2 – METOdOLOGIA

2.1 – Procedimento
A avaliação da intervenção relatada neste artigo foi 
realizada durante os anos de 2008, 2009 e 2010. Numa 
primeira fase, foi feita a divulgação, a todos os tera-
peutas, da implementação do projecto e das condições 
exigidas para a selecção dos participantes: abstinência 
de consumos, situação de desemprego há mais de um 
ano e baixa escolaridade.
Numa segunda fase, depois de cada terapeuta fazer o 
encaminhamento dos utentes, foi realizada uma entre-
vista de avaliação dos seus interesses, emprego e/ou 
formação, da motivação para integrar o projecto e da 
necessidade, ou não, de participar no treino de aptidões 
sociais. Em cada ano decorreram três grupos, com 8 a 
12 participantes cada um, coordenados por dois psicó-
logos que tiveram a função de motivar a participação, 

FIGURA 1 – Organograma do Projecto Percursos.
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promover a discussão, fazer a síntese dos conteúdos 
trabalhados e promover a reflexão sobre a importância 
e a aplicabilidade desses conteúdos em diferentes situ-
ações do dia-a-dia.
A intervenção em estudo foi feita com 9 grupos, 
durante o período compreendido entre Março de 2008 
e Dezembro de 2010. Cada grupo, constituído por 8 a 
11 sujeitos, consistiu em 12 sessões com frequência 
semanal e duração de 1h 30m. 
Na primeira sessão, foram preenchidos os instrumen-
tos de avaliação das diversas variáveis que teoricamen-
te se prefiguravam como aquelas que melhor poderiam 
explicar as dificuldades em situações sociais e interfe-
rirem num desempenho social adequado. 
As sessões foram programadas, embora se tivesse 
dado margem para alguma flexibilidade, em função 
das necessidades que foram surgindo no grupo. 
Estabeleceu-se a seguinte estrutura: iniciava-se a ses-
são com a roda da semana, em que um voluntário per-
guntava a cada elemento do grupo o que mais gostou, 
o que menos gostou e qual a maior dificuldade que teve 
ao longo da semana anterior; seguia-se uma técnica 
de aquecimento, através de exercícios de expressão 
corporal e, logo depois, uma dramatização, em que 
eram trabalhadas as diversas competências acima 
descritas. Para esse efeito, foram utilizadas técnicas de 
trabalho em grupo como a já referida dramatização e 
o role-playing, técnicas de relaxamento, exposição oral 
dos conceitos, debates e reflexões, jogos de persona-
gens, jogos simbólicos, seguidas de uma conclusão 
com exercícios de auto-estima, de coesão de grupo 
ou de relaxamento. Todas as sessões terminavam com 
uma reflexão final, através de debate sobre a sessão. 
Estas competências foram trabalhadas tendo em conta 
as vivências do dia-a-dia mas sempre exploradas e 
direccionadas para o âmbito das vivências profis-
sionais. Optámos por trabalhar uma competência em 
cada sessão, por estratégia pedagógica, embora todas 
as outras fossem abordadas, pois estão interligadas e 
complementam-se. 
A sequência das aptidões sociais a serem trabalhadas 
foi definida do seguinte modo: 

1 – Autoconhecimento, como a capacidade de reco-
nhecimento que cada indivíduo tem de si mesmo, das 
suas competências e limites, favorecendo o respeito 
por si próprio, ajudando nas escolhas pessoais e facili-
tando as relações interpessoais.
2 – Relacionamento interpessoal, como a competência 
para fazer, manter, aprofundar e terminar relacionamen-
tos. Permite que, ao identificarem as ideias preconceitu-
osas que existem nas relações quotidianas, se minimi-
zem prejuízos nos relacionamentos interpessoais.
3 – Empatia, como capacidade de se colocar no lugar 
do outro, imaginando como este se sente, procurando 
compreender em vez de julgar.
4 – Lidar com os sentimentos, estimulando o reconhe-
cimento das próprias emoções e das do outro; tomar 
consciência do quanto influenciam o comportamento e 
aprender a lidar com eles adequadamente.
5 – Estilos de comunicação, trabalhando a assertivi-
dade como forma adequada de expressar sentimentos, 
opiniões, necessidades e desejos. 
6 – Estimular a criatividade, através da capacidade de 
analisar informações ou situações a partir de diferen-
tes ângulos, ajudando a quebrar a rigidez e promover 
maior flexibilidade.
7 – Tomada de decisão, competência que permite 
analisar os benefícios, riscos e consequências de uma 
situação, favorecendo a escolha da alternativa que leve 
ao sucesso da acção.
8 – Resolução de problemas é a competência que per-
mite enfrentar construtivamente situações adversas, uti-
lizando as capacidades pessoais e os recursos do meio. 
Permite compreender que a resolução de problemas está 
associada a um processo e não à sorte ou intuição.

2.2 – Amostra
Foram englobados neste estudo a totalidade dos utentes 
do Centro das Taipas que participaram no Projecto 
Percursos, entre Março de 2008 e Dezembro de 2010: 
77 utentes, seguidos em ambulatório, abstinentes de 
consumos de substâncias psicoactivas. A maioria era 
do sexo masculino (72,7%). A média de idades era de 
37,7 anos (DP = 8, 59; Mediana = 37 anos, idade mínima 
= 16 anos, máxima = 59 anos) e o grupo etário dos 
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35-44 anos era aquele em que se concentra a maior 
percentagem de utentes. No que respeita ao estado 
civil, 67,5% (52) eram solteiros, 20,8% (16) casados ou 
vivendo em união de facto, 10,4% (8) eram divorciados, 
e um utente era viúvo.
Nos parâmetros centrais para este trabalho, verificou-
-se que o nível de escolaridade é, nesta amostra, 
significativamente baixo: 45,5% (35) dos utentes não 
tinham completado a escolaridade obrigatória, sendo 
que 76,6% (59) tinham habilitações literárias entre o 
1º e o 3º ciclo. Quanto à situação profissional, e como 
seria de esperar à luz dos critérios de encaminhamento 
e objectivos desta intervenção, os dados demonstram a 
precariedade do quadro sociolaboral/formativo de base 
dos utentes: 75,3% (58) estava desempregado há mais 
de 1 ano, 18,2% (14) estava desempregado há menos 
de um ano, e 2,6% (2) nunca tinha trabalhado – assim, 
somente 3,9% dos utentes (3) mantinham algum tipo 
de relação com actividades laborais remuneradas e de 
forma descontínua e pouco estruturada.

Como resulta do modelo integrado em vigor na UD – 
C. Taipas, todos os utentes são seguidos em consulta, 
por psicólogo e por psiquiatra; no entanto, a maioria é 
alvo de outras intervenções concomitantes. Assim, a 
maioria dos utentes (54,6% - 42 ) estava igualmente em 
programa de substituição opiácea, com metadona ou 

buprenorfina. Um dado relevante tem a ver com o facto 
de 14% (11) dos utentes estarem em tratamento em 
Comunidade Terapêutica, numa fase avançada do seu 
projecto, podendo ser vista a participação neste grupo 
como uma articulação com o exterior no processo de 
reinserção sociolaboral/formação, embora pertençam à 
consulta do Centro. Deverá ainda ser referido que 29,9% 
(23) dos utentes fazem terapêutica psicofarmacológica, 
inserida no seguimento psiquiátrico, muitas vezes em 
paralelo com outras intervenções terapêuticas. Só em 
seguimento clínico, sem estarem inseridos em outras 
modalidades terapêuticas, encontravam-se 13% (10) 
dos participantes.

 

2.3 – Grau de adesão ao grupo:
A frequência dos utentes nas sessões do programa 
distribuiu-se da seguinte forma: 

GRÁFICO 1 – Habilitações Literárias e Situação Face ao Trabalho.
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GRÁFICO 2 – Frequência de Sessões.
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  TOTAL
Só seguimento 10 10
Buprenorfina 10 11
Buprenorfina + C. Dia 1
Metadona 23 31
Metadona + Psicofármacos não opióides 7
Metadona + Psicofármacos não opióides + C. Dia 1
CT 7 11 
CT+ Psicofármacos não opióides 4
Naltrexona 2 3
Naltrexona + Psicofármacos não opióides 1
C. Dia + Psicofármacos não opióides 1 1
Dissulfiram 1 1
Psicofármacos não opióides 9 9

TABELA 1 – Tipos de Tratamento.
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Para além da informação que resulta da consulta 
directa do gráfico e da Tabela relativos aos dados de 
adesão ao grupo, a análise descritiva deixa perceber 
ainda que a maioria dos utentes esteve presente em 
mais de metade das sessões, e que 35,1% (27) destes 
fizeram mais de 9 sessões. globalmente considerados, 
estes dados apontam para um nível de adesão aos 
procedimentos que se pode considerar como positivo 
e indicador de uma percepção de utilidade e eficácia 
do programa por parte da maioria dos utentes que o 
frequentaram.
 
2.4- Instrumentos
Foram utilizados os seguintes instrumentos:
2.4.1 – Rathus – Avaliação da Assertividade (Rathus, 
S.A., 1973). 
Tendo em conta que o conceito de assertividade, 
compreendido como uma subárea das competências 
sociais, envolve a afirmação dos próprios direitos e 
a expressão de pensamentos, emoções e crenças de 
maneira directa, honesta e apropriada, de modo a não 
violar o direito das outras pessoas (Lange et al., 1978), 
pareceu-nos pertinente avaliar o grau de assertividade 
dos participantes do grupo, no sentido de uma mais 
eficaz adaptação social dos sujeitos e também no 
sentido da prevenção da recaída.
Para o efeito, utilizámos a Escala de Assertividade de 
Rathus, instrumento de auto-avaliação, composto por 
30 questões que medem o comportamento assertivo 
em situações sociais. Os sujeitos devem optar por uma 
de entre 6 alternativas de resposta, dispostas numa 
escala que se estende de “Extremamente parecido 
comigo” (+3) a “Extremamente diferente de mim” (-3). 
Os resultados da escala podem variar ao longo de um 
continuum de –90 a 90 pontos. Quanto mais a pontu-
ação se localiza próxima de zero, mais assertivo é o 
sujeito. Por outro lado, pontuações próximas de –90 e 
90 indicam, respectivamente, comportamento assertivo 
ou não assertivo.
2.4.2 – Escala de Auto-Estima de Rosenberg (Rosenberg, 
M., 1979)
Entende-se por auto-estima a avaliação que o sujeito faz 
de si próprio e implica um auto-julgamento em relação 

às suas competências e valor. Este juízo de valor sobre 
si próprio revela-se através das atitudes que o sujeito 
tem em relação a si mesmo e, sendo uma experiência 
subjectiva, é acessível aos outros quer através do dis-
curso verbal, quer de comportamentos observáveis.
Segundo Rosenberg (1989), a auto-estima pode ser ava-
liada segundo três níveis: a baixa auto-estima, que se 
caracteriza pelo sentimento de incompetência, de inade-
quação à vida e incapacidade para superar desafios; a alta 
auto-estima, que expressa um sentimento de confiança e 
competência; e a média auto-estima, que flutua entre o 
sentimento de adequação ou inadequação, que se mani-
festa por uma inconsistência no comportamento.
Foi escolhida a Escala de Auto-Estima de Rosenberg 
porque, para além de ser uma escala de auto-avaliação 
de aplicação rápida, permite aceder aos três níveis 
anteriormente referidos. É uma escala utilizada para 
o rastreio do sentimento de si positivo/negativo, não 
tendo qualquer valor de diagnóstico, e foi adaptada 
para a população portuguesa por P. j. Santos e j. Maia, 
em 1999.
Engloba questões de satisfação pessoal, auto-
-depreciação, percepção de qualidades, competência, 
orgulho por si, auto-valorização, respeito e sentimento 
de fracasso.
A escala é de tipo Likert, constituída por 10 ques-
tões fechadas, com as seguintes opções de resposta: 
concordo totalmente, concordo, discordo e discordo 
totalmente, onde cada item de resposta varia de 1 a 4. 
Quanto maior o score, maior o “nível” da auto-estima.
2.4.3 – Inventário de Estado-Traço de Ansiedade (STAI) 
– forma Y (Spielberger, C. D.; gorsuch, R. L.;  Lushene, 
R. E., 1970)
Spilberger definiu a ansiedade estado como uma 
condição emocional transitória que se caracteriza por 
sentimentos subjectivos, conscientemente percebidos, 
de tensão, apreensão e preocupação, assim como de 
activação do sistema nervoso autónomo que podem variar 
no tempo e flutuar na intensidade. A ansiedade traço é 
definida como uma propensão ansiosa relativamente 
estável, em termos das diferenças individuais, quanto à 
tendência para percepcionar situações de stress como 
perigosas ou ameaçadoras e reagir a estas situações 
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com elevações mais frequentes e intensas do estado de 
ansiedade (Silva, D., 2006).
O Inventário de Estado-Traço de Spilberger é um ins-
trumento de auto-relato, constituído por duas escalas 
separadas, de 20 itens, que avalia o Estado e o Traço 
de ansiedade na prática da clínica e na investigação. Em 
ambas as escalas há itens que revelam a presença de 
ansiedade e outros a sua ausência. A sua construção 
tem como fundamento teórico a concepção de ansie-
dade proposta por Freud e a distinção descoberta por 
Cattel e Scheier entre as duas modalidades de ansieda-
de. Foi adaptada e aferida para a população portuguesa 
por Danilo Silva, em 1999.

3 – RESULTAdOS

Tratando-se de um estudo descritivo-avaliativo, a variá-
vel dependente principal terá a ver com os resultados 
finais do programa, no que se refere aos objectivos 
propostos para esta iniciativa, tal como foram enun-
ciados na Introdução: intervir no sentido de melhorar a 
reinserção sociolaboral e formativa, entendidas como 
factores de equilíbrio/protecção no trajecto global de 
tratamento dos défices pessoais determinados pela 
toxicodependência. 
Na altura de avaliar os resultados desta intervenção, 
convém relembrar os dados de início, relativos à situ-
ação profissional/formativa: assim, e como foi referido 
na análise dos dados da amostra, 75,3% (58) dos uten-
tes estavam desempregados há mais de 1 ano, 18,2% 
(14) estava em situação de desemprego há menos de 
um ano, e 2,6% (2) nunca tinha trabalhado; somente 
3,9% dos utentes (3) mantinha algum tipo de relação 
com actividades laborais remuneradas, mas de forma 
irregular e insuficiente para garantir qualquer autono-
mia. Quanto à formação, escolar ou profissional, ou no 
que se refere a qualquer outra medida que pudesse 
aumentar o seu potencial em termos de empregabi-
lidade, nenhum destes utentes se tinha envolvido ou 
candidatado. É neste contexto que se deverá proceder 
à análise dos resultados da intervenção.

3.1 – Colocação em formação/emprego:
Na Tabela 2 estão descritos no lado esquerdo os out-

comes primários da intervenção em avaliação; a sua 
transformação em resultados está transposta para a 
coluna direita da Tabela, feita através da sua valori-
zação à luz dos objectivos do programa: melhoria da 
situação sociolaboral/profissional dos participantes. É 
sobre estes resultados que se poderá atestar a validade 
da hipótese que subjaz ao presente trabalho.

Assim, foram passados para a categoria de resultado: 
“Objectivos atingidos” todos os utentes que apresen-
taram, na altura da conclusão do programa, mudanças 
positivas concretas na sua situação sociolaboral/forma-
tiva. Nestes incluem-se os que encontraram trabalho no 
mercado normal, os que estão inseridos em medidas 
de estágio profissional do Programa Vida Emprego, 
os que frequentam cursos de formação profissional, e 
ainda os que estão activamente envolvidos em proces-
sos de Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências, para obtenção de habilitação escolar 
mínima. Foram considerados como “Objectivos par-
cialmente atingidos” aqueles utentes que não tendo 
conseguido encontrar colocação sociolaboral/formativa 
até ao final da intervenção, se mantêm em procura 
activa de emprego, frequentando para tal as iniciativas 
que lhes são disponibilizadas pela UD – C. Taipas, nas 
quais encontram o apoio logístico e orientação técnica 
para essa procura. Classificados como “Objectivos não 
atingidos / Situação desconhecida” foram os utentes 
que desistiram da intervenção durante o seu curso, e 

OUTCOMES N % RESULTADOS N %

Mercado normal 6 7,8% 
de trabalho

Trabalho Protegido / 12 15,6% Objectivos 24 31,2%
Programa Vida Emprego   atingidos 

Formação Profissional 3 3,9%

Frequência RVCC 3 3,9%

Procura activa de 42 54,5% Objectivos 42 54,5%
emprego   parcialmente
   atingidos

Desistências 10 13,0% Objectivos não 11 14,3%
   atingidos /
Nunca compareceu 1 1,3% Situação 
   Desconhecida

TABELA 2 – Outcomes e Resultados.
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dos quais não se conhece a evolução em termos socio-
laborais/formativos. 

3.2 – Análise comparativa dos Grupos criados por 
Resultados diferenciais:
A partir dos Resultados obtidos no final da intervenção, 
foram agrupados os dados dos utentes, e analisadas 
as eventuais diferenças, relativamente aos parâmetros 
avaliados neste estudo: dados sociodemográficos e do 
tratamento, Assertividade, Ansiedade Estado-Traço, 
Auto-estima, e adesão ao programa. 
3.2.1 – Dados sociodemográficos e do tratamento: O 
estudo do agrupamento dos utentes por tipo de Resultado 
não revelou diferenças estaticamente significativas no 
que concerne às variáveis sociodemográficas (one way 
Anova, 2 g.l. – Idade: F= 0,632, p= 0,535 ; Habilitações 
Literárias: F= 1,024, p=0,364; Qui-quadrado, género, 
Estado Civil, e Tipo de Tratamentos = p > 0,05). Nesse 
sentido, não é provável que estes parâmetros tenham 
tido um peso significativo na geração das diferenças de 
evolução dos utentes em programa. 
3.2.2 Dados sobre Assertividade, Ansiedade Traço-
-estado, e Auto-estima: a Tabela abaixo resume os 
resultados da comparação inter-grupos, no que respeita 
às variáveis avaliadas por instrumentos psicométricos, 
no início do programa.

Tomando como referência os grupos constituídos por 
Resultados, verifica-se que a Assertividade e a Ansiedade 
Traço e Estado avaliadas no início da intervenção não 
apresentavam diferenças significativas, fazendo pres-
supor que estas variáveis não terão estado envolvidas 
na geração das evoluções diferenciais de Resultados no 
final do programa. Deve ainda referir-se que os resulta-
dos nestes parâmetros, obtidos no início da intervenção, 
se situavam em valores que se inseriam globalmente 
nos intervalos considerados como normais pelas nor-
mas de cada um dos instrumentos utilizados.
O mesmo tipo de resultados não se verificou para a 
Auto-estima Total: diferenças de média registam-se 
entre o grupo por Resultados “Objectivos não atingi-
dos / Situação Desconhecida” e os outros dois grupos 
(Post Hoc Fisher-LSD: comparação com “Objectivos 
atingidos”, p= 0,043; comparação com “Objectivos par-
cialmente atingidos”, p= 0,041), sendo que estes não 
apresentam entre si diferenças significativas (Post Hoc 
Fisher-LSD: p= 0,985). Esta conclusão deverá ser valo-
rizada no contexto, no início do programa, de um valor 
médio na Auto-estima Total no grupo “Objectivos não 
atingidos / Situação Desconhecida” superior face aos 
outros dois grupos.
3.2.3. Dados relativos à Adesão ao Programa: sendo 
um dado diferente dos anteriores (os quais versavam 
avaliações feitas no início da intervenção), relativo à 
adesão e frequência por parte dos utentes das sessões 
do programa, a sua avaliação reveste-se de importân-
cia significativa. Este facto prende-se com a possibili-
dade de avaliar de forma mais directa a importância do 
programa, tal como está desenhado, para a produção 
de resultados positivos, constituindo-se assim como 
uma medida directa quer da eficiência da organização 
dos recursos teóricos, técnicos e profissionais envol-
vidos, quer da sua relação com os Resultados finais 
diferenciais obtidos. 
A análise estatística demonstrou diferenças significa-
tivas entre grupos por Resultado, no que se refere à 
média de sessões frequentadas (One way Anova, 2 g.l., 
F= 18,749, p < 0,000; Kruskal – Wallis, p < 0,000); a con-
sulta da Tabela esclarece a natureza dessa diferença:

One way F p Média Desvio Compa-
Anova, 2 g.l.     Padrão ração com
     normas

Assertividade 0,448 0,641 5,73 13,744 Normal

Ansiedade- 0,339 0,714 21,67 7,579 Percentil
estado      50-60

Ansiedade- 0,100 0,905 26, 04 8,988 Percentil 
traço      55-65

Auto-estima  3,400 0,039 Objectivos 2,715* 0,259 N.A. 
Total    atingidos

   Objectivos
   parcialmente 2,725* 0,251 N.A. 
   atingidos

   Objectivos 2,963** 0,171 N.A.
   não
   atingidos

TABELA 3 – Variáveis Psicométricas – Análise de Resultados.
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Complementando a análise anterior, verificou-se que o 
comportamento desta variável correspondia sobretu-
do a diferenças significativas entre médias de adesão 
às sessões entre o grupo “Objectivos não atingidos / 
Situação Desconhecida” e os outros dois grupos (Post 
Hoc Fisher-LSD: comparação com “Objectivos atin-
gidos”, p <0,000; comparação com “Objectivos parcial-
mente atingidos”, p < 0,000), sendo que estes não 
apresentam entre si diferenças significativas (Post Hoc 
Fisher-LSD:  p= 0,393). Nesse sentido, pode avançar-
-se que os grupos por Resultado se diferenciam em 
termos de número médio de sessões frequentadas, 
sendo que os que atingiram melhores resultados são 
aqueles que revelam médias significativamente supe-
riores de frequência de sessões.

4 – dISCUSSãO dOS RESULTAdOS

– Os dados que resultam da valorização dos outcomes à 
luz dos objectivos da intervenção em avaliação deixam 
perceber que, para a grande maioria dos utentes, a fre-
quência do Projecto Percursos resultou numa melhoria 
da sua situação sociolaboral ou formativa. Para 24 
(31,2%) dos utentes, essa evolução foi mesmo muito 
significativa, podendo afirmar-se que os objectivos da 
intervenção foram totalmente atingidos. Destes utentes, 
6 (7,8%) estão plenamente integrados no mercado nor-
mal de trabalho; 12 (15,6%) estão em medidas de estágio 
profissional do Programa Vida – Emprego, o qual visa, 
no final, a contratação plena. Três utentes (3,9%) estão 
inseridos em cursos de formação profissional e outros 
3 estão em processo de reconhecimento, validação 
e certificação de competências; em ambos os casos, 
as iniciativas em causa contribuem significativamente 
para o aumento da empregabilidade e, correspondem, 

à semelhança das anteriores, a objectivos preconizados 
para esta intervenção.
– No final da intervenção, 42 (54,5%) utentes mantive-
ram-se nas medidas de Procura Activa de Emprego, 
continuando assim a beneficiar do apoio do Projecto 
Percursos. À luz dos objectivos iniciais deste Projecto, 
deve ser considerado que se registou um progresso 
sensível na evolução destes utentes: sendo, na sua 
maioria, desempregados de longa duração, a motiva-
ção e as estratégias a nível de busca de trabalho não 
seriam, antes da sua entrada nesta intervenção, as mais 
adequadas, resultando em falhanços sistemáticos que 
se terão traduzido nas situações de desemprego de 
longa duração. Nesse sentido, a sua manutenção nas 
medidas de apoio do Projecto em termos de métodos e 
estratégias de Procura Activa de Emprego, após a fina-
lização da intervenção, deve considerar-se como um 
objectivo atingido, de forma parcial. De facto, e embora 
ainda não se tenha verificado uma inserção plena no 
mundo laboral e/ou formativo, a difrença relativamente 
à realidade prévia à entrada, é manifesta, assumindo-se 
as medidas de Procura Activa de Emprego como um 
verdadeiro ponto nodal de acesso à rede secundária, 
no acesso às oportunidades aí existentes, em termos 
laborais e/ou formativos.
– Para 11 (14,3%) utentes, registaram-se situações de 
abandono/desistência do Projecto, tendo sido como tal 
considerados na categoria de Resultados “Objectivos 
não Atingidos / Situação Desconhecida”.
– A categorização dos outcomes, em termos de Resul-
tados Valorizados de acordo com os objectivos preconi-
zados pelo Programa, permitiu igualmente o estudo dos 
eventuais factores que pudessem estar envolvidos na 
geração de evoluções diferenciais. Nessa análise, apu-
rou-se a neutralidade/aleatoriedade do peso dos parâ-
metros sociodemográficos (idade, género, estado civil, 
habilitações literárias, tipos de tratamento), enquanto 
eventuais factores responsáveis pelos diferentes tipos 
de resultados obtidos pelos utentes no final do Projecto. 
Por outro lado, o estudo das variáveis avaliadas por 
instrumentos psicométricos forneceu um panorama 
diverso: se, por um lado, a Assertividade e a Ansiedade 
Traço-Estado se revelaram de peso neutro/aleatório 

Grupo por Média Desvio Mínimo Máximo
Resultado  padrão

Objectivos atingidos 8,67 2,884 2 12

Objectivos parcial- 7,71 2, 998 3 12
mente atingidos

Objectivos não 2,30 1,767 1 7
atingidos / Situação
desconhecida 

TABELA 4 – Frequência das Sessões: diferenças nos grupos por Resultados.
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para a geração de evoluções diferenciais, a Auto-
-estima Total surgiu associada de forma específica aos 
diferentes grupos por Resultados. Assim, os utentes 
que vieram a concretizar os objectivos do Programa, 
de forma total ou parcial, obtiveram, na avaliação inicial, 
valores médios de Auto-estima Total não dissemelhan-
tes entre si, e significativamente inferiores à média 
dos resultados a nível deste parâmetro, por parte dos 
utentes que vieram a fazer piores evoluções.
– Um terceiro tipo de factor foi apurado, enquanto ele-
mento relevante nas diferenças de resultados encontra-
das, estando relacionado com a execução do Programa. 
A análise estatística demonstrou que a frequência das 
sessões teve um peso significativo na obtenção de 
resultados mais positivos, e na realização dos objectivos 
mais avançados deste programa. Este dado é tanto mais 
de salientar quanto a obtenção desses objectivos se 
poderia concretizar a qualquer momento da frequência 
do Projecto e, não estava, por conseguinte, limitada 
pela sua finalização. De facto, os utentes que se inse-
riram na classe “Objectivos atingidos” conseguiram, na 
sua maioria, colocações em trabalho ou em formação 
durante a vigência do Projecto, a partir da iniciativa 
“Procura Activa de Emprego”, a qual decorria em para-
lelo com as sessões de Treino de Aptidões Sociais.

5 – CONCLUSãO

Do presente trabalho podemos destacar, como prin-
cipais conclusões, que os bons resultados, à luz do 
quadro sociolaboral/formativo inicial dos utentes, são 
relevantes em termos da eficácia do programa, tendo 
em conta que 31,2% dos participantes apresentaram 
mudanças positivas concretas na sua situação socio-
laboral/formativa e 54,5% se mantêm motivados na 
Procura Activa de Emprego. Estes resultados não sur-
gem como dependentes de variáveis sociodemográfi-
cas ou de tratamento, indicando que o programa é justo 
porque transversal a toda a população disponível, não 
discriminando os utentes a nível das suas condições 
sociais ou clínicas de base.
Apesar de, na revisão da literatura, vários estudos refe-
rirem que variáveis como a Assertividade, a Ansiedade 
e a Auto-estima têm um importante papel na explica-

ção das dificuldades no desempenho social, no nosso 
estudo não se encontraram diferenças discriminatórias 
entre os grupos, relativas às variáveis Assertividade e 
Ansiedade Estado e Traço, o que faz pressupor que 
não interferiram na evolução dos utentes, no que se 
refere aos diferentes resultados obtidos no final do 
Programa. Paradoxalmente, e no sentido inverso ao 
que encontrámos nos estudos da revisão bibliográfica, 
foram evidenciadas diferenças significativas no valor 
médio da Auto-estima Total que, no grupo “Objectivos 
não atingidos / Situação desconhecida”, foi superior 
face aos outros dois grupos. A valorização destes 
resultados deve ter em conta vários factores: em pri-
meiro lugar, e embora a análise dos dados os tenham 
demonstrado para esta Amostra, a sua extrapolação 
deve ter em conta a natureza deste estudo. Tendo tido 
a virtude de captar todos os utentes que frequentaram 
o Programa entre Março de 2008 e Dezembro de 2010, 
desta manobra resultou uma amostra global de 77 
utentes; assim, a valorização destes resultados, e a sua 
aparente contradição face ao descrito na bibliografia 
sobre o tema, deverá aguardar por outros estudos, em 
que o volume da amostra e dos respectivos grupos por 
resultados sejam maiores, permitindo outra robustez 
das conclusões. Para lá desta observação geral relativa 
aos parâmetros avaliados psicometricamente, e no que 
se refere especificamente à Auto-estima, os resultados 
e as diferenças obtidos levou-nos ao encontro de estu-
dos que salientam que a estrutura factorial da Escala de 
Rosenberg tem suscitado alguma controvérsia. Alguns 
estudos sugerem uma estrutura unidimensional de 
acordo com o que o seu autor descreve na forma origi-
nal da escala, enquanto outros apontam para uma orga-
nização bidimensional. O nosso estudo seguiu o modelo 
unidimensional sugerido pelos autores que fizeram a 
adaptação da escala à população portuguesa, porque 
consideram que este modelo tem maior consistência 
interna, embora tenham observado que a estrutura 
da escala pode ser unidimensional numas populações 
e bidimensional noutras. Por outro lado, a bibliografia 
relativa a este instrumento não contém informação 
válida e segura sobre a forma de valorizar estes resul-
tados: dito de outra forma, e embora os resultados 
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neste estudo mostrem diferenças significativas entre 
valores de auto-estima, restará apurar de que forma 
essa dissemelhança importa, em termos de diferenças 
sensíveis do peso da auto-estima no funcionamento e 
dinâmica psicológica global dos utentes. 
A constatação de que a média de adesão e frequência 
às sessões do programa foi significativamente mais 
elevada nos grupos “Objectivos atingidos” e “Objectivos 
parcialmente atingidos” do que nos outros dois grupos, 
revela-se um indicador da importância do programa e 
da boa eficiência dos meios.
Por fim, consideramos que os resultados deste trabalho 
têm um bom potencial heurístico, pois fizeram surgir 
novas necessidades de investigação destes fenómenos, 
no sentido de ultrapassar as limitações do trabalho actu-
al, nomeadamente: 1) as variáveis psicométricas serem 
avaliadas no início e no final do programa, de forma a 
melhor perceber a natureza dos fenómenos de trans-
formação psicológica que poderão estar na base dos 
resultados diferenciais; 2) avaliar os padrões de perso-
nalidade dos participantes de forma a compreender de 
que forma interferem nos resultados e 3) a natureza do 
trabalho faz com que só possamos trabalhar com um N 
fixo (os utentes que existem), o que poderá impedir uma 
análise mais completa dos factores que determinam as 
diferenças de resultados.
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