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Introdução 

 

O Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional é um estudo que 
replica os já realizados em 2001 e 2007 sobre drogas em meio prisional, alargando agora o seu 
âmbito aos consumos de álcool, tabaco e às práticas de jogo.  

O estudo de 2001 foi um estudo pioneiro, já que foi a primeira vez que se investigou e analisou 
os consumos de drogas dos reclusos no universo prisional português, através de um exercício 
metodologicamente complexo mas que se revelou muito bem-sucedido na sua concretização. 
Em 2007 o estudo foi replicado sem as dificuldades iniciais e beneficiando agora da experiência 
pioneira anterior.1 

O presente relatório apresenta os resultados da pesquisa realizada durante o ano de 2014.2 A 
comparação sistemática dos resultados referentes às três aplicações, permite avaliar tendências 
fortes e transformações, quer no que diz respeito ao consumo de drogas, álcool, tabaco e 
práticas de jogo e sua relação com a reclusão, quer relativamente aos tipos de crimes, quer ao 
próprio sistema prisional. 

Deste modo, torna-se possível responder à necessidade de avaliação da realidade 
anteriormente diagnosticada, de forma a produzir evidência capaz de informar a delineação de 
políticas públicas orientadas para a situação atualmente existente. Neste sentido, o SICAD – 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – propôs que se 
realizasse a reedição do estudo. 

A análise dos resultados permitiu identificar diferentes perfis de reclusos, possibilitando ainda 
a obtenção de informação sobre as suas principais preocupações, relativamente às condições 

                                                           
1 Em 2001 foi realizada uma investigação sobre Drogas e Prisões por decisão conjunta do Ministro da Ciência, do Ministro da 

Justiça e do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros do XIV Governo Constitucional, com o 
financiamento do então IPDT (Instituto Português da Droga e da Toxicodependência), e a colaboração da DGSP (Direção 
Geral dos Serviços Prisionais) e de os Diretores e de todo o pessoal dos Estabelecimentos Prisionais. A pesquisa foi dirigida 
pela Professora Doutora Anália Cardoso Torres do CIES (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia) e a equipa foi 
constituída por: mestre Maria do Carmo Gomes, mestre Anabela Gonçalves, Dr. António Leite e Dr.ª Rita Veloso Mendes. A 
aplicação do questionário e a conceção metodológica da investigação contou ainda com a colaboração da empresa 
de estudos de mercado METRIS/GFK.  

Em 2007, a pesquisa foi financiada pelo IDT, Instituto da Droga e da Toxicodependência e teve a colaboração da DGSP 
(Direção Geral dos Serviços Prisionais), dos Diretores e de todo o pessoal dos Estabelecimentos Prisionais. A pesquisa foi 
dirigida pela Professora Doutora Anália Cardoso Torres do CIES (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia) e a equipa 
foi constituída por: mestre Diana Maciel, Mestre Isabel Sousa e Mestre Raquel Cruz. A aplicação do questionário e a 
conceção metodológica da investigação contou ainda com a colaboração da empresa de estudos de mercado 
METRIS/GFK. 

2 Em 2014, a pesquisa foi financiada pelo SICAD, Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
e teve a colaboração da DGRSP (Direção Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais), dos Diretores e de todo o pessoal 
dos Estabelecimentos Prisionais. A pesquisa foi dirigida pela Professora Doutora Anália Cardoso Torres do CIEG (Centro 
Interdisciplinar de Estudos de Género) e a equipa foi constituída por: Doutora Rita Veloso Mendes, Doutor Rui Brito Fonseca, 
Doutora Sofia Gaspar, Mestre Clara Oliveira e Mestranda Catarina Dias. A aplicação do questionário e a conceção 
metodológica da investigação contou ainda com a colaboração da empresa de estudos de mercado METRIS/GFK. 
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de vida nos estabelecimentos prisionais, assim como as suas opiniões sobre diferentes aspetos 
relacionados com as drogas e as toxicodependências.  

Para além disso, replicou-se a aplicação do inquérito aos diretores dos estabelecimentos 
prisionais, tendo-se recolhido também as suas preocupações e opiniões a respeito dos mesmos 
aspetos, avaliando-se ainda da sua disponibilidade para a implementação de medidas 
específicas relativas aos comportamentos aditivos, identificando-se diferentes perfis 
sociodemográficos destes dirigentes. Foram ainda inquiridos os técnicos de saúde dos serviços 
clínicos dos EP, relativamente aos consumos de drogas, álcool, tabaco e práticas de jogo, à 
prevalência de doenças infetocontagiosas e à existência de programas terapêuticos específicos 
dirigidos aos reclusos. 

Ainda para responder aos parâmetros de análise em desenvolvimento a nível europeu, 
nomeadamente ao inquérito-piloto European Questionnaire on Drug Use among Prisoners (EQDP) 
e à necessidade de manter critérios de comparabilidade com os dois trabalhos realizados 
anteriormente – em 2001 e 2007 – foi necessário proceder a uma reformulação da estrutura do 
questionário e de diversas questões. 

Os resultados da pesquisa constituem informação fundamental para o SICAD e para o 
Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência relativamente aos consumos de 
drogas, de álcool, de tabaco e às práticas de jogo. Também a informação recolhida quanto às 
preocupações de reclusos e diretores e quanto à forma como ambos avaliam aspetos da vida 
prisional, e a sua evolução ao longo dos anos, será decerto de grande utilidade para a Direcação 
Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais.  

O relatório é constituído por dois volumes, contendo o primeiro volume uma introdução 
seguida de sete capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se um conjunto de informação de 
enquadramento, sobre a situação atual e evolução geral das prisões europeias e nacionais. 
Relaciona-se os tipos de pena aplicados em situações de condenação, por crimes relacionados 
com drogas em contexto europeu. Explicitam-se ainda neste capítulo os procedimentos 
metodológicos utilizados, tanto para a conceção e aplicação do questionário aos reclusos, como 
para a realização do inquérito/auscultação aos diretores e serviços clínicos dos estabelecimentos 
prisionais. 

No segundo capítulo apresenta-se uma análise comparativa da caracterização 
sociodemográfica dos reclusos ao longo das três aplicações do questionário, destacando as 
tendências verificadas em 2014. Para além disso, apresentam-se os dados relativos às suas 
situações clínicas, à prevalência de doenças infetocontagiosas dos reclusos nos 
estabelecimentos prisionais e às práticas preventivas e de risco de contágio. 

O terceiro capítulo ocupa-se das situações penais e prisionais dos reclusos e a sua articulação 
com diversas variáveis sociodemográficas. Essas variáveis relacionam-se ainda com crimes cujos 
motivos estejam, diretamente ou indiretamente ligados às drogas, ao álcool e à prática de jogo 
ilícito. Relacionam-se ainda os diferentes tipos de crime com a duração das penas.  

No quarto capítulo analisam-se com maior detalhe as características da população reclusa 
consumidora de drogas, com especial enfoque nas declarações de consumo dos reclusos, nos 
tipos de substâncias consumidas, na frequência com que o fazem ou faziam antes e durante a 
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reclusão, quais as modalidades de consumo, o recurso a programas de tratamento, os consumos 
injetáveis e os episódios de overdose. 

O quinto capítulo aborda os consumos de álcool e tabaco nos estabelecimentos prisionais, a 
frequência com que o fazem ou faziam antes e durante a reclusão, assim como a sua relação 
com diversas variáveis sociodemográficas. 

No sexto capítulo identificam-se práticas de jogo a dinheiro em meio livre, antes da reclusão, 
e “a dinheiro” (ou em troca de outros bens/ serviços) em ambiente prisional, relacionando ainda 
estas práticas com as variáveis sociodemográficas já nomeadas. 

Finalmente, neste primeiro volume, no sétimo capítulo, revelam-se os perfis de diversos grupos 
de reclusos do sistema prisional português, com recurso a uma análise de correspondências 
múltiplas. 

O segundo volume analisa as perceções dos reclusos e reclusas relativamente às condições 
de vida nas prisões, aos aspetos mais preocupantes no contexto da reclusão, às representações 
sobre toxicodependência e toxicodependentes e ainda às opiniões sobre eventuais medidas e 
soluções para o problema das drogas em meio prisional. Também neste segundo volume se 
analisam as principais preocupações e opiniões dos diretores e diretoras sobre os contextos 
prisionais, sobre as drogas e as toxicodependências, consumos de álcool, tabaco e práticas de 
jogo, medidas que consideram de maior ou menor importância e compara-se perspetivas de 
diretores/ serviços clínicos e de reclusos relativamente a estas temáticas. Apresenta-se ainda uma 
análise de correspondências múltiplas, onde se sugere a existência de três perfis de diretores dos 
estabelecimentos prisionais. Finalmente, tratam-se duas questões introduzidas pela primeira vez 
na investigação de 2014 relativas às perceções do impacto dos consumos de drogas, álcool, 
tabaco e práticas de jogo, nas vivências dos reclusos em meio livre e em meio prisional. 
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1. Das dependências e das 

prisões em Portugal 

 

 

1.1. Considerações sobre a problemática das 
dependências nas prisões 

 

O estudo que aqui se apresenta dá continuidade aos estudos já realizados em 2001 e 2007, 
sobre a circulação de substâncias ilícitas em meio prisional e práticas de consumo dos reclusos, 
vindo de novo revelar a relação significativa entre consumos de drogas, crime e reincidência 
criminal.  

Ontem como hoje, “As idades de início de consumos continuam a revelar percursos precoces, 
constituindo a passagem pela prisão, sobretudo nos sectores mais desfavorecidos, um percurso 
comum devido às práticas ilícitas cometidas para alimentar as dependências” (Torres et al., 2009: 
280). Esta citação retirada da pesquisa realizada em 2007 mantém atualidade, sendo confirmada 
no estudo de 2014. No entanto, como se poderá ver ao longo da análise dos resultados deste 
inquérito, descem no último ano os crimes direta ou indiretamente relacionados com drogas, 
realidade que obriga a reflexão sobre eventuais reconfigurações dos universos criminais e da 
relação entre crime e substâncias ilícitas.  

Os espaços prisionais são um reflexo muito específico – porque referente a uma pequena 
parcela da sociedade que partilha traços sociais e económicos comuns, na generalidade dos 
casos – dos constrangimentos e tendências em afirmação na sociedade portuguesa. A pedido 
do SICAD, e seguindo de resto o que já acontecera com os inquéritos à população geral, 
considerou-se ainda importante, a título exploratório, estender a inquirição em 2014 às práticas 
de consumo de álcool, de tabaco e de jogo dos reclusos.   

O estudo vem tornar visível o que não é possível observar no quotidiano, particularmente 
devido à própria condição física da reclusão que implica separação e isolamento, em relação à 
sociedade. A realidade intramuros tem de ser, pelas suas características próprias, uma realidade 
divergente da que ocorre extramuros. Os muros não só são barreiras que separaram duas 
realidades, como são um elemento constrangedor da ação interna, pois têm uma presença 
constante e sempre visível. 
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Os resultados da análise dos dados recolhidos permitem lançar um olhar próximo sobre o 
mundo das drogas e dos comportamentos aditivos, fora e dentro do contexto prisional. Eles 
captam aspetos menos conhecidos do fenómeno, já que na recolha da informação participaram 
ativamente diferentes agentes envolvidos, permitindo a compreensão das suas diferentes 
posições. Assim, questionando os reclusos, mas também os diretores dos EP e os responsáveis 
clínicos dos mesmos, foi possível obter uma visão de conjunto da realidade prisional, contando 
com diferentes contributos e perceções da mesma. De fato, o questionário aplicado aos diretores 
dos estabelecimentos prisionais, que continha perguntas idênticas às que se fizeram aos reclusos, 
permitiu encontrar convergências sobre aspetos muito concretos, como aconteceu 
relativamente à imagem do toxicodependente (“um doente”, “alguém que precisa de ajuda”). 
No plano das divergências, destacamos aquelas relacionadas com pontos mais sensíveis e 
delicados do contexto prisional, como as condições de vida nas prisões, e o tipo de medidas que 
mais importava implementar. Naturalmente que entre reclusos e diretores são expectáveis 
posições e perceções diferentes, sobre boa parte das questões colocadas, pois são agentes com 
posições e responsabilidades distintas no espaço prisional. Mais importante que a convergência 
ou a divergência é o subtexto que essas posições deixam transparecer, revelando, várias vezes, 
constrangimentos e conflitos latentes ou mesmo explícitos.  

Continuando pois os trabalhos realizados em 2001 e 2007, o estudo que se apresenta é 
revelador da evolução ocorrida, ao longo dos últimos 14 anos no sistema prisional português, 
destacando tendências, mudanças e particularidades designadamente no que se refere aos 
consumos de drogas e a outras dependências.  

Apresenta-se de seguida um olhar sobre a realidade internacional, com particular incidência 
para a europeia, contextualização essencial para a melhor compreensão das temáticas 
abordadas. 

 

1.2. Portugal e a Europa: prisões e dependências 
 

Em 1997, no contexto internacional, o país sobressaía com um número muito elevado de 
reclusos por 100 mil habitantes e a sobrelotação parecia atingir níveis preocupantes (Torres e 
Gomes, 2002). Todavia, entre 1997 e 2008 os dados apontam para o decréscimo da população 
prisional, de 145 (em 1997), para 125 (em 2004) e para 102 (em 2008) por cada 100.000 habitantes. 
Em contrapartida, desde 2008 a população reclusa voltou a subir, tendo-se registado em 2012 o 
número de 129,1 reclusos por 100.000 habitantes3. Valores contudo mais baixos que a média dos 
países do Conselho da Europa que no ano de 2012 se situava nos 150 reclusos por 100.000 
habitantes. No caso de Portugal, entre 2003 e 2012, verificou-se uma significativa redução da taxa 
de população prisional em 6%, sendo um dos poucos países do Conselho da Europa a apresentar 
uma redução4 (Figura 1.1.).  

                                                           
3 Cf. Aebi e Delgrande (2014:2) 
4 Cf. Aebi e Delgrande (2014:2) 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

25 

Figura 1.1. Taxas de população prisional em 01 de Setembro de 2012 

 
Fonte: Aebi e Delgrande (2014:2) 

Mas é essencial para compreender o que mudou no país e na Europa analisar o lugar de 
Portugal no contexto europeu, no que respeita aos consumos de drogas e à situação prisional.  

Quando se analisa a prevalência dos consumos de drogas na população prisional, antes da 
reclusão e ao longo da vida, na generalidade dos países europeus, conclui-se que as substâncias 
que têm níveis de maior prevalência são, nos nossos dias, a cannabis e a cocaína relativamente 
a outras drogas. Os dados de 2012 são reveladores de uma particularidade existente em alguns 
dos países do antigo bloco de Leste. De acordo com EMCDDA (2012:10), em países como a 
Hungria, a Letónia, a Polónia, a Republica Checa e a Bulgária, o consumo de anfetaminas na 
população até aos 64 anos, tem um peso superior ao consumo de cocaína. 

Em Portugal, os consumos de substâncias ilícitas ao longo da vida, antes da reclusão, como 
a cannabis, a cocaína e as anfetaminas situam-se algo abaixo da média europeia enquanto, por 
exemplo, no Reino Unido ou em Espanha se verificam elevados níveis de consumo, muito acima 
dessa média europeia. Por outro lado, no grupo de países com menor prevalência de consumos 
evidencia-se a Roménia onde as médias são das mais baixas em quase todas as substâncias 
analisadas no Quadro 1.1. 

Os consumidores de drogas são uma boa parte da população prisional da Europa, 
demonstrando diversos estudos que a maioria dos prisioneiros já consumiu drogas ilícitas, em 
algum momento da sua vida, e que muitos deles têm perfis reveladores de problemas de 
consumo crónicos. De resto, crimes relacionados com o consumo, posse e tráfico de drogas são, 
na Europa, o principal motivo para o encarceramento de 10% a 25% de todos os presos com 
sentença transitada em julgado (EMCDDA, 2012: 9). 
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Os dados disponíveis demonstram claramente que o contacto e consumo com drogas ilícitas 
é muito mais comum entre presos do que na população entre os 15-64 anos. A droga ilícita mais 
consumida pelos reclusos é a cannabis, com entre 12% a 70% dos presos a ter consumido, durante 
alguma parte da sua vida. São notórias as diferenças de consumo de drogas, entre os presos e a 
população até aos 64 anos, mas também entre os presos de diferentes países. 
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Quadro 1.1. Prevalência ao longo da vida do consumo de drogas ilícitas, nos países europeus (%) 

 

Fonte: EMCDDA (2012: 10) 

 

Substâncias 0 - 10  11 -20 21 - 30 21 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100
Qualquer droga ilícita Roménia Eslovénia Bulgária República Checa Finlândia Letónia Holanda

Lituânia Hungria Bélgica Reino Unido *
Polónia Itália

Grécia Portugal
Cannabis Croácia Bulgária Itália Polónia Bélgica Letónia

Roménia República Checa Hungria Espanha
Portugal Reino Unido

Cocaína Croácia República Checa Polónia Portugal Itália Espanha
Roménia Bulgária Hungria Bélgica **

Letónia Reino Unido
Anfetaminas Roménia Portugal Espanha República Checa Letónia

Itália Bulgária Finlândia Reino Unido Hungria
Croácia Polónia

Heroína Finlândia *** República Checa Bulgária Itália
Croácia Hungria Letónia Reino Unido

Roménia Bélgica Espanha
Polónia Portugal

Amostras: Finlândia (reclusos que voluntáriamente realizaram o teste do VIH), Reino Unido (reclusos que receberam penas entre 1 mês e 4 anos).
Estudos realizados em: 2000 (Grécia), 2001 (Finlândia), 2003 (Itália, Lituânia e Holanda), 2005/6 (Reino Unido), 2006 (Espanha e Roménia), 2007 (Polónia e Portugal), 2008 (Eslovénia), 2009 (Hungria),
 2010 (Bélgica, Bulgária, República Checa, Letónia e Croácia).

%

* Qualquer anfetamina, cannabis, crack, cocaína ou heroína.
**Inclui concaína de crack.
*** Opióides
Nota: os dados referem-se à prevalência de consumo ao longo da vida antes da reclusão, com a excepção da Bélgica e da Bulgária que se referem à prevalência ao longo da vida. 
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A larga variação dos níveis de prevalência entre países resulta, parcialmente, das diferentes 
metodologias de recolha e análise utilizadas pois, muitas vezes, tencionam responder a 
necessidades de conhecimento muito concretas, usando diferentes metodologias de inquérito. 
Outros fatores, como o preço e a disponibilidade, influenciam as substâncias consumidas. De 
qualquer modo, importa sublinhar que é visível um esforço progressivo no sentido da 
uniformização da informação referente à circulação de drogas em meio prisional, 
nomeadamente por via da ação de organismos internacionais especializados.  

Assim, parece pertinente centrar a leitura dos dados nacionais relativos a esta realidade, nos 
relatórios do Observatório Europeu das Drogas e das Toxicodependências, minimizando desvios 
na leitura dos dados.  

 Deste modo, apresentam-se um conjunto de dados, mais ou menos atualizados, de acordo 
com a disponibilidade da informação, de modo a possibilitar uma leitura de conjunto, capaz de 
possibilitar uma perceção acerca dos consumos ao longo da vida e da presença das drogas nos 
estabelecimentos prisionais, identificando sempre que possível prevalências por substância. 
Atente-se em algumas pesquisas de maior amplitude, abrangendo os territórios nacionais e/ou 
representativas, que procuram espelhar as realidades prisionais de cada um dos países ilustrados5, 
tomando como exemplo a prevalência do consumo de drogas: 

• Na Escócia em 2007, num inquérito nacional, em todas as prisões escocesas, abrangendo 
os reclusos entre os 16-79 anos (n=4132), verificou-se que 69% consumiram drogas nos 12 
meses anteriores à reclusão. No mesmo estudo, relativamente aos consumos de droga no 
último mês dentro da prisão (n=4170), 30% declarou já ter consumido drogas, dos quais 
21% declarou ter consumido heroína, 19% cannabis, 6% cocaína, 3% ecstasy e 2% 
anfetaminas. Os consumos injetáveis no último mês (n=3751) revelaram uma diminuição 
acentuada nos consumos: 3% dos reclusos assumiu ter consumido drogas por esta via, dos 
quais 2% correspondiam a heroína, 0,9% cocaína e 0,4% anfetaminas. 

• Também na Escócia, em 2011, num inquérito nacional realizado em todos os EP escoceses 
(entre os 16 e os 79 anos), aplicado a uma amostra de 4198 reclusos (entre os 16 e os 79 
anos), verificou-se que 21% consumiam drogas, tendo 15% declarado ter consumido 
heroína, 13% cannabis, 3% cocaína, 2% ecstasy e 9% anfetaminas, na prisão, no último 
mês; 

• Na Suécia em 2006, num inquérito nacional dirigido a todos os condenados (n=4320) 55% 
declarou ter consumido drogas por via endovenosa ou numa base de consumos diários 
nos últimos 12 meses antes da reclusão. 

• Em Itália em 2006, num levantamento de rotina realizado a nível nacional pelas 
autoridades prisionais a todos os detidos/reclusos nesse ano (n=90714) 27% declarou 
consumir drogas ou conhecer quem o fizesse antes da prisão – informação recolhida 
através de testemunhos e análises clínicas. 

• Na Roménia em 2006, num inquérito realizado em 27 prisões (n=3218), 16% dos reclusos 
declarou já ter consumido algum tipo de droga antes da prisão, 15% consumia cannabis, 
8% heroína, 6% cocaína, 4% ecstasy, 1% LSD e 1% anfetaminas. 

• Ainda na Roménia, em 2011, foi realizado um inquérito a uma amostra de 2064 reclusos, 
tendo 0,7% declarado o consumo de drogas, na prisão no último mês, entre os quais 0,1% 
havia consumido cannabis, 0,1% cocaína e 0,4% heroína; 

• Na Hungria, num estudo de menor dimensão (n=503), levado a cabo em 22 EP no ano de 
2008, através da aplicação a uma amostra proporcional e aleatória de reclusos 

                                                           
5 Ver: http://www.emcdda.europa.eu/data/2014 

http://www.emcdda.europa.eu/data/2014
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condenados e com cidadania húngara, verificou-se que apenas 3% declarou consumir 
drogas, na prisão no último, mês sendo que os mesmos 3% consumiram cannabis, 0,2% 
consumiram cocaína, 0,2% heroína, 0,9% anfetaminas e 0,4% ecstasy; 

• Na Letónia, no ano de 2010, foram inquiridos 1965 reclusos condenados, em 11 dos 15 EP 
do país, dos quais 9% declarou ter consumido drogas, na prisão no último mês, tendo 6% 
consumido cannabis, 0,6% cocaína, 2% heroína, 3% anfetaminas e 1% ecstasy; 

• Em Espanha em 2006, num inquérito realizado em 66 prisões (n=56188), 65% dos reclusos 
declarou consumir cannabis antes da prisão, 53% consumiam cocaína, 39% heroína, 31% 
consumiam em simultâneo heroína e cocaína, 25% anfetaminas, 24% ecstasy e 39% crack. 

• Também em Espanha, em 2011, foram inquiridos 4980 reclusos – amostra aleatória - num 
inquérito nacional realizado em 66 EP do país. Os dados recolhidos não permitem ter um 
valor para o consumo global de drogas, na prisão no último mês, contudo revelam que 
21% consumiu cannabis, 2% cocaína, 1% crack, 2% heroína, 0,2% anfetaminas e 0,2% 
ecstasy; 

• Na República Checa, em 2012, foi realizado um inquérito a uma amostra aleatória de 
1641 reclusos, abrangendo todos os 36 EP do país (os dados disponíveis apenas referem 
consumos ao longo da vida). Dos reclusos inquiridos 14% afirmaram ter consumido drogas, 
tendo 11% consumido cannabis, 1% cocaína, 3% heroína, 10% anfetaminas e 2% ecstasy; 

• Do mesmo modo, na Bélgica, em 2010, foram inquiridos 1251 reclusos em 32 EP (os dados 
disponíveis apenas referem consumos ao longo da vida), a partir de uma amostra 
representativa de 10% to total de presos de cada EP, dos quais 33% afirmaram ter 
consumido drogas, tendo 31% consumido cannabis, 9% cocaína, 13% heroína e 8% 
anfetaminas; 

 

Os exemplos enumerados são o reflexo da preocupação existente com o estudo e análise do 
fenómeno das dependências no meio prisional, em toda a Europa. Para além disso evidenciam 
a prevalência deste fenómeno no meio prisional e o seu peso relativo, no quotidiano prisional. À 
semelhança dos casos internacionais apresentados verifica-se em Portugal, em 2014, como se 
verá de forma mais pormenorizada à frente, que a substância mais consumida alguma vez na 
vida, fora da prisão, pelos reclusos consumidores de drogas, era a cannabis (61,5% fazia-o 
diariamente ou quase diariamente). 

Como ocorreu nos inquéritos de 2001 e 2007, a leitura dos resultados das declarações de 
consumos de pelo menos uma substância ilícita antes da prisão e na prisão, continua a revelar 
menor frequência de consumos no meio prisional. Confirmando também tendências verificadas 
nas pesquisas anteriores as proporções de iniciação nos consumos de substâncias ilícitas no 
interior da prisão são baixas mas aumentaram ligeiramente em 20146. Inversamente, de modo 
genérico, as declarações de abandono de consumos em meio prisional diminuíram, significando 
que atualmente os reclusos parecem deixar menos os consumos aditivos na reclusão, em relação 
ao registado em 2007. Para além disso, note-se que cerca de 40,8% dos inquiridos não tenciona 
deixar de consumir drogas, o que coloca importantes questões em torno das estratégias de 
promoção da saúde e de tratamento das dependências.  

1.2.1. Saúde, sobrelotação e stress: caraterísticas do meio prisional 

                                                           
6 Ver elementos mais detalhados sobre esta questão mais adiante. 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

30 30 

 

Para além dos impactos psíquicos e sociais decorrentes da reclusão, a detenção num EP 
também introduz alterações no modo de relação com as drogas e outras dependências. A este 
nível, a reclusão pode ser determinante, pois o risco de iniciação ao consumo de drogas em meio 
prisional é baixo, por um lado, e a possibilidade de abandonar os consumos é significativa, por 
outro. Como tal, a existência e constância de programas de apoio para pôr fim às dependências, 
assume no quadro prisional um papel central, no desenvolvimento de percursos de abandono do 
consumo de substâncias.  

A reclusão força muitos presos a colocarem um final no seu historial de consumos, por um 
lado, promovendo a sua saúde, por outro. Para outros, pode ser também um modo de se 
iniciarem no mundo das drogas ou para transitarem entre substâncias (Fazel et al., 2006; Stöver 
and Weilandt, 2007), e em alguns casos, para drogas com efeitos mais nefastos (Niveau and Ritter, 
2008; Todts et al., 2008). 

Todavia, continua a faltar informação rigorosa sobre as caraterísticas sociais dos reclusos com 
dependências. Em alguns casos, são as poucas informações sobre as características sociais 
daqueles que iniciam processos de tratamento em meio prisional que facilitam a caracterização 
social, relativa aos consumidores de drogas nas prisões. Essa informação revela que os presos que 
consomem drogas antes da reclusão e que aceitam entrar num tratamento na prisão, têm origens 
sociais muito desfavorecidas, dos pontos de vista económico, social e educacional, assim como, 
de desemprego, de violência, de abuso e de morada incerta ou instável (Ronco et al., 2011). 

 De acordo com o relatório Prisons and drugs in Europe: the problem and responses (EMCDDA, 
2012), existe informação disponível sobre presos a frequentar programas de tratamento de drogas 
- em 2010 – respeitante a oito países. Num total de 5146 reclusos, a publicação identifica 
programas da Alemanha, da Irlanda, de França, do Luxemburgo, da Hungria, da Eslováquia e da 
Suécia. Nestes países, o perfil social dos reclusos identificados, como estando a participar em 
tratamentos no estabelecimento prisional é algo similar com aqueles que iniciam o mesmo tipo 
de tratamento no exterior. Contudo, na prisão a proporção de homens a entrar neste tipo de 
tratamentos é ligeiramente superior, assim como, inversamente a idade em que se iniciaram no 
consumo de drogas é inferior entre aqueles que estão presos, por comparação com aqueles que 
entram em tratamentos no exterior. Referem Torres, Maciel, Sousa e Cruz (2009) que os dados 
disponíveis para toda a Europa demonstram claramente que o consumo de drogas ilícitas é muito 
mais comum entre os reclusos que na população geral. De um modo geral, a substância que mais 
conduziu a tratamentos deste tipo foi a heroína. 

Normalmente, os consumos de substâncias aditivas conduzem a problemas de saúde de uma 
complexidade diferente do habitual. Como é sabido, os reclusos sofrem de diversas desordens 
físicas (VIH/ SIDA, hepatites, tuberculose, etc…) e psíquicas (distúrbios da personalidade, 
comportamentos antissociais, depressões, stress pós-traumático, psicoses e dependências do 
álcool). Com efeito, quando comparados com a população até aos 64 anos, os reclusos 
apresentam perfis de saúde mental mais problemáticos, assim como, experimentam um bem-
estar social e físico mais pobre. Do mesmo modo, os reclusos têm maior prevalência de problemas 
de saúde sexual, violência física e sexual, automutilação, suicídio, bem como registam uma menor 
esperança média de vida e isolamento social e familiar (Fazel e Danesh, 2002; Barry, 2010). De 
acordo com um estudo realizado com 23 000 reclusos de 12 países de todo o mundo, mais de 
65% destes revelaram ter distúrbios mentais, desde desordem da personalidade a depressão 
profunda e psicoses, potenciando o risco de suicídio (Fazel e Danesh, 2002; Birchard, 2001; Rouillon 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

31 

et al., 2007; Darke e Ross, 2002). Em muitos casos, estas desordens da personalidade surgem com 
uma forte associação aos consumos de drogas (Arroyo e Ortega, 2012). 

Ao nível da saúde, as mulheres reclusas têm algumas especificidades que importa salientar, 
pois registam fortes problemas de saúde relacionados com drogas e doenças infecto contagiosas 
(Fazel et al., 2006; UNODC, 2008c). O historial de consumo de drogas das mulheres é algo diferente 
dos percursos masculinos, pois regista algumas especificidades relacionadas com traumas ligados 
a abusos físicos e sexuais e histórias de violência. Contudo, em muitos casos não se regista uma 
adequação entre os espaços e programas prisionais e as necessidades de saúde das mulheres 
(WHO Regional Office for Europe, 2009).  

Ainda no que respeita à saúde nas prisões, a prevalência de infeções por VIH, sobretudo entre 
os consumidores de drogas injetáveis, é um dado importante para reflexão. Os dados existentes 
ao nível europeu são reveladores de um problema social, com contornos mais significativos no 
meio prisional. De fato, a informação disponível (EMCDDA, 2012) indica uma elevada prevalência 
de VIH entre consumidores de drogas injetáveis fora da prisão e dentro da prisão. Mais que isso, 
quanto maior a proporção de reclusos que injetem ou tenham injetado drogas, maior é a 
prevalência de VIH na população prisional, sobretudo comparando com a população em geral.  

Do mesmo modo, a prevalência do vírus da Hepatite C entre reclusos consumidores de drogas 
injetáveis, também se apresenta como muito elevada. Dados recolhidos em 15 países europeus, 
entre 2005 e a atualidade, demonstram que a prevalência de VIH entre consumidores de drogas 
injetáveis que já tinham estado presos é duas vezes superior à registada naqueles que nunca 
estiveram na prisão. Também no que respeita ao vírus da Hepatite C, registou-se uma prevalência 
deste vírus superior em 50%, entre os reclusos consumidores de drogas injetáveis, 
comparativamente aos consumidores de drogas injetáveis na população em geral. 

Também ao nível da tuberculose as prisões revelam ser um meio onde esta doença prevalece 
já que ela incide também em particular nos grupos da população mais marginalizados, entre os 
quais, os consumidores de drogas. Entre os reclusos, à semelhança do que ocorre com o VIH e a 
Hepatite C, também a prevalência da tuberculose apresenta níveis muito superiores (Aerts et al., 
2006). De acordo com Baussano et al. (2010), o risco de contrair tuberculose no meio prisional é, 
pelo menos, dez vezes superior, ao registado na população em geral. 

Face aos múltiplos efeitos nefastos potenciados pelo consumo de drogas, particularmente 
das drogas injetáveis, os serviços prisionais têm desenvolvido diversas estratégias de tratamento 
de toxicodependências. No caso português, no âmbito dos serviços prisionais, as estratégias 
terapêuticas utilizadas na abordagem dos reclusos toxicodependentes foram, durante algum 
tempo, centradas na abstinência, ou seja, no abandono do consumo. A este modelo de 
intervenção era dado o nome de Programa Livre de Drogas. O mesmo pressupunha a adesão do 
toxicodependente a um único modelo de tratamento, exigente ao nível das características 
psicológicas do indivíduo e do seu comportamento. 

Os inquéritos realizados em 2001, 2007 e 2014 têm revelado uma significativa adesão dos 
reclusos consumidores de drogas a programas terapêuticos. De facto, em 2014, 33,7% dos reclusos 
que consumiram drogas pelo menos uma vez na vida, declararam já ter recorrido a programas 
de tratamento. Do mesmo modo - também em 2014 -, 22,6% dos reclusos que consumiram drogas 
na prisão, declararam ter sido aconselhados durante a atual reclusão, por profissionais do EP, para 
recorrer a um programa de tratamento para o consumo de drogas.  
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De fato nas respostas ao inquérito nota-se interesse por parte dos reclusos em deixar os 
comportamentos aditivos, até porque têm consciência dos seus impactos negativos no 
cumprimento da pena. Do mesmo modo, os reclusos, no seguimento das tendências observadas 
nos anos anteriores, sublinham a importância de implementar medidas relacionadas com mais 
alas livres de drogas. Por seu lado, a este respeito, os diretores destacam a importância da 
implementação de ações de formação, sobre a temática da toxicodependência junto do staff 
prisional. Para além disso, tanto diretores de EP como reclusos, destacam a necessidade de 
implementar e facilitar o acesso a programas terapêuticos, em meio prisional. 

Voltando a uma perspetiva mais global as más condições sanitárias e de pobreza material 
dos espaços de detenção, identificadas em alguns casos, têm também impactos nefastos na 
saúde dos reclusos (WHO Regional Office for Europe, 2009). Tanto nos EP femininos como 
masculinos, foram identificados em muitos estudos internacionais graves problemas relacionados 
com a sobrelotação dos EP, pois esta é indutora de fortes tensões e situações de stress. 

Os dados disponibilizados e analisados por Aebi e Del Grande (2012), revelam uma Europa 
com alguma sobrelotação prisional, Um ano antes7, a situação da sobrelotação das prisões era 
bastante mais complexa, evidenciando uma Europa Central e do Sul com problemas significativos 
de sobrelotação 8. Do conjunto dos países do Conselho da Europa, 21 países passavam por 
situações de sobrelotação, dos quais 12 já registavam situações de sobrelotação constante entre 
2006 e 20109. Em 30% dos casos analisados, regista-se uma sobrelotação de 110 reclusos por cada 
100 vagas. O país onde se registou a maior densidade de lotação prisional foi a Sérvia, com 172,3 
reclusos por cada 100 vagas. Aquele onde se registou a menor densidade de lotação foi a 
Moldávia, que registou um total de 74,8 reclusos, por cada 100 vagas (Figura 1.2).   

                                                           
7 DelGrande, Natalia e Marcelo F. Aebi (2012), Too much or not enough? Overcrowding in European prisons - An analysis 

based on SPACE statistics, Universidade e Lausanne, Suíça. 
Os dados apresentados referem-se à situação a 1 de Setembro de 2010. 
8 Ver Figura 1.3. 
9 Albânia, Bélgica, Croácia, Chipre, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Macedónia, Sérvia, Eslovénia e Escócia. 
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Figura 1.2. Densidade populacional prisional, por 100 vagas - 2010 

 

Fonte: Aebi e Del Grande (2012) 

De acordo com Aebi e Del Grande (2012), do conjunto dos membros do Conselho da Europa, 
18 destes (Inglaterra e Gales, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Noruega, Eslováquia, Islândia, França, 
Grécia, Espanha, Irlanda do Norte, Macedónia, Azerbeijão, Turquia, Croácia, Chipre, Albânia e 
Geórgia) registaram um aumento em mais de 20% na taxas de população prisional, entre 2001 e 
2010.  

No que concerne às taxas de população prisional em 2010 e à evolução registada, entre 2001 
e 2010, importa salientar alguns dados. Os dados demonstram a evolução ocorrida nas taxas de 
população prisional, no período referido, indicando fortes mutações no panorama internacional. 
Cerca de metade dos países do Conselho da Europa – 42% - registam incrementos superiores a 
20% nas taxas de população prisional. Contudo, apenas 3 países do Conselho da Europa 
registaram decréscimos superiores a 20%: a Estónia (-26,1%), a Moldávia (-38,7%) e a Roménia (-
41,5%). Para além disso, verifica-se que 67% dos países registam situações de sobrelotação 
prisional e 12% encontram-se no limite da lotação prevista. 

Se observarmos a evolução da população prisional dos países do Conselho da Europa, entre 
2003 e 2012, verificamos que na maior parte dos países ocorreu um acréscimo significativo da 
população prisional (Figura 1.3). Apenas em 11 países foi possível observar uma redução da 
população prisional. Atente-se que esta redução ocorreu, essencialmente, em países do centro 
e norte da Europa. Neste conjunto de países, onde ocorreu uma redução razoável da população 
prisional, é possível identificar Portugal. No caso do nosso país, verificou-se uma redução da 
população prisional, entre 2003 e 2013, em 6%.    
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Figura 1.3. Evolução da população prisional, entre 2003 e 2012 

 
Fonte: Aebi e Delgrande (2014:2) 

A Figura 1.4 apresenta dados sobre a duração média do tempo de reclusão, por país, em 
2009. Estes valores também contribuem para parte da explicação da sobrelotação das prisões. 
O primeiro dado a reter é o facto de, entre 1983 e 2009, a longevidade das reclusões ter crescido 
na maioria dos países. Os países onde a duração das reclusões mais cresceu foram a Espanha 
(+412%), Portugal (+337%), a Dinamarca (+214%), a Bélgica (+102%) e a Itália (+82%). Todavia, 
entre 2000 e 2009, a duração das penas cresceu de modo significativo em apenas alguns países, 
tendo ficado estável na maior parte dos países. Note-se que a duração média da reclusão no 
conjunto dos países do Conselho da Europa era de 9 meses, sendo no caso português de 23,1 
meses.  

Contrariamente ao que é comum ouvir ou circula nos média, onde não poucas vezes se 
salienta a leveza das penas do sistema prisional, Portugal apresentava-se já em 2001 como um 
dos países da Europa Ocidental, onde a duração das penas e o tempo de permanência na 
prisão, detinham valores elevados e superiores à média europeia, como veremos melhor no 
capítulo 3.   
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Figura 1.4. Duração média da reclusão, por país, em 2009 

 
Fonte: Aebi e Delgrande (2014) 

Também a taxa de substituição da população prisional é um dos fatores explicativos para a 
sobrelotação prisional internacional. A Figura 1.5, apresenta a taxa de substituição da população 
prisional, calculada com base no rácio estabelecido entre as saídas e o stock de reclusos, 
adicionado às entradas de novos reclusos. Uma maior taxa de saídas, implica uma mais rápida 
limpeza do stock de reclusos. De um modo geral, uma taxa de saída inferior a um terço do número 
total de reclusos do stock, irá produzir uma situação de sobrelotação no futuro. Note-se que 
Portugal apresenta uma taxa de substituição da população prisional relativamente baixa, no 
contexto dos países do Conselho da Europa.   
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Figura 1.5. Taxa de substituição da população prisional, em 2009 

 
Fonte: Aebi e Del Grande (2012) 

Centrando agora a atenção nas penas relativas a crimes relacionados com drogas, nota-se 
que as sentenças aplicadas – sejam multas, trabalho comunitário ou reclusão - são identificadas 
em separado, em função do seu carácter se relacionar com consumo ou com tráfico. 

No caso das sentenças por consumo seis países optam mais por aplicar multas, como são os 
casos da República Checa, da Dinamarca, da Alemanha, da França, da Letónia e da Holanda. 
Nos casos da Polónia e da Croácia, as sentenças concentram-se mais nas penas suspensas. Por 
outro lado, países como a Irlanda do Norte, a Áustria, Portugal, a Eslováquia e o Reino Unido, 
optam mais por advertências e suspensão de processos. No que respeita à utilização significativa 
de trabalho comunitário, em casos de consumo de drogas, é de notar os resultados registados na 
Holanda, na Polónia e no Reino Unido (Figura 1.6).  
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Figura 1.6. Penalizações por crimes de consumo e posse de drogas 

 
Fonte: EMCDDA (2009) 

No que respeita aos crimes por tráfico de drogas, o padrão dos resultados apresenta maior 
homogeneidade. Com exceção da Eslováquia, onde os casos terminam frequentemente através 
de um acordo, na maior parte dos países a sentença de prisão é o resultado habitual. Na 
República Checa, na Alemanha, na Eslováquia e em Portugal, a maior parte das sentenças de 
prisão resultaram em pena suspensa. Na Holanda e no Reino Unido, a opção recai em mais de 
10% sobre o trabalho comunitário (Figura 1.7).  

Em relação aos países que não distinguem claramente os consumidores dos traficantes – 
Irlanda, Luxemburgo, Hungria e Suécia -, na informação disponibilizada, verificou-se uma 
significativa opção pela aplicação de multas. Por seu lado, a Roménia e a Bulgária apresentam 
uma forte aplicação de penas suspensas. 
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Figura 1.7. Penalizações por crimes de tráfico de drogas 

 
Fonte: EMCDDA (2009) 

 

1.2.2. Consumos de drogas, pobreza e reclusão 

 

A pobreza e a exclusão social têm uma forte relação com o consumo de drogas e a reclusão. 
De facto, referem Torres e Gomes (2002) que “os países que têm mais pessoas na prisão, são 
também aqueles em que há mais consumos de drogas produtoras de grandes dependências e 
ainda aqueles que têm mais pobres”. Reforça esta ideia o trabalho realizado em 2012 pelo 
EMCDDA, pois destaca que “na Europa, a maioria dos prisioneiros tem um estatuto 
socioeconómico e educativo baixo, sendo a pobreza, a violência e o crime experiências comuns 
nas suas vidas” (EMCDDA, 2012: 27) 

Naquilo que diz respeito aos indicadores de pobreza parece relevante salientar o crescente 
impacto que as transferências sociais têm nos níveis de pobreza, da generalidade dos países 
analisados. Com maior notoriedade nos dados relativos a 2013, é observável o impacto muito 
positivo das transferências sociais na efetiva redução do risco de pobreza10. No Quadro 1.2., no 
caso do ano 2013, é possível verificar que as transferências sociais na generalidade dos países 
permitem reduzir para menos de metade a taxa de risco de pobreza, desempenhando por isso 
um papel central no combate a fenómenos de exclusão social e de pobreza, tão relevantes para 
a problemática das drogas, como já foi referido anteriormente. 

Os dados constantes do Quadro 1.2. são reveladores dos elevados riscos de pobreza ainda 
existentes nos países europeus e que mesmo após transferências sociais permanecem 
significativas. Assim, verifica-se que a Espanha e a Itália, países do sul da Europa, ainda 

                                                           
10 Entenda-se por risco de pobreza a proporção de pessoas que dispõem de um rendimento líquido inferior a 60% do 

rendimento nacional mediano (por adulto equivalente). 
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apresentam fortes taxas de risco de pobreza, após transferências sociais, situando-se acima da 
média europeia a 27. No que à evolução da população prisional diz respeito, verificada entre 
2003 e 2013, note-se que ocorreu uma subida da mesma em Espanha e na Itália. Todavia, nem 
sempre é possível encontrar uma associação forte entre estas variáveis, mas é relevante o seu 
significado Também quando analisamos as taxas de desemprego registadas na Europa em 
201311, verificamos que em Espanha esta atingiu os 26,4%, em Itália os 12,2%, ao passo que a 
média da União Europeia a 28 se situava nos 10,8%12.  

Quadro 1.2. Taxa de risco de pobreza antes e após as transferências sociais, 1997-201313 

País 1997 2004 2007 2013 

 Antes das 
transf. 
Sociais 

Após 
transf. 
sociais 

Antes das 
transf. 
sociais 

Após 
transf. 
sociais 

Antes das 
transf. 
sociais 

Após 
transf. 
sociais 

Antes das 
transf. 
sociais 

Após transf. 
sociais 

UE 15 25 16 26 17 26(p) 17(p) - - 

UE 27 - - - - 25(p) 16(p) 44,3 (p) (a) 16,7 (p) (a) 

Portugal 27 22 27 20 24 18 46,9 18,7 

Irlanda 32 19 33 21 33 - - - 

Reino Unido 30 18 - - 30 19 45,2 15,9 

Espanha 27 20 25 20 24 20 45,5 (b) 20,4 (b) 

Alemanha 22 12 - - 25(p) 15(p) 43,7 16,1 

França 26 15 26 13 26 13 44,7 13,7 

Holanda 23 10 - - 21 10 37,2 10,4 

Itália 22 19 24 19 24 20 45,2 19,1 

Áustria 24 13 25 13 25 12 44,1 (p) 14,4 (p) 

Bélgica 26 14 27 15(p) 28 15 - - 

Dinamarca - 11 30 12 27 14 41,8 12,3 

Luxemburgo 22 10 22 11 23 12 - - 

Suécia - 8 30 11 28 11 42,3 14,8 

Grécia 23 21 23 20 24 20 - - 

Finlândia 23 8 29 11 29 13 41,7 11,8 

(p) valor provisório. 
(a) EU 28. 
(b) Quebra de série. 

Por fim, resta acrescentar que relativamente à desigualdade na distribuição dos 
rendimentos14 se confirma esta tendência. A diferença entre os “mais ricos” e os “mais pobres” é 
muito expressiva nos países acima mencionados. Os rácios verificados em Espanha e Itália, situam-
se acima da média da União Europeia a 28. Assim, no caso espanhol o rácio foi de 6,3, e no caso 
italiano foi de 5,7. A média do rácio relativo à desigualdade na distribuição dos rendimentos, na 
União Europeia, foi de 5,0. Note-se que em Portugal, este rácio atingiu em 2013, o valor de 6.0. 

                                                           
11 Fonte: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA. 
12 Note-se que no caso de Portugal a taxa de desemprego em 2013 se situava nos 16,3%. Fonte: Eurostat / Institutos Nacionais 

de Estatística, PORDATA. 
13 Fonte: Eurostat / Institutos Nacionais de Estatística, PORDATA. 
14 Rácio entre o rendimento total recebido pelos 20% da população com maiores rendimentos (último quintil) e o rendimento 

recebido pelos 20% da população com menores rendimentos (primeiro quintil). (S80/S20). Fonte: Eurostat / Institutos 
Nacionais de Estatística, PORDATA. 
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Os dados apresentados permitem contextualizar a situação das drogas e das prisões, na 
Europa e em Portugal, facilitando a leitura do relatório sobre as dependências em meio prisional 
em Portugal, apresentando uma perspetiva mais macro da problemática. Estes dados tornam 
clara a transversalidade do problema em termos europeus, com todas as particularidades 
contextuais existentes. Como tal, a situação portuguesa deve ser analisada e as estratégias de 
combate a estas problemáticas delineadas, tendo em conta o contexto europeu, por um lado, 
e as particularidades nacionais, por outro. 

Fica claro que o tratamento das toxicodependências em meio prisional deve assumir grande 
importância, dada a sua associação a problemas de saúde pública, a trajetórias de pobreza e 
de exclusão social, de modo a facilitar a implementação de medidas de redução de danos e de 
minimização de riscos. 

 

1.3. Metodologia da investigação 
 

Desde 2001 que a pesquisa realizada teve como instrumentos fundamentais de recolha de 
informação um inquérito aos reclusos e um outro inquérito aos diretores dos estabelecimentos 
prisionais e aos respetivos serviços clínicos. Pela terceira vez, aplicou-se este conjunto de 
procedimentos, permitindo aferir metodologias e estabelecer comparações e leituras 
longitudinais.   

O inquérito aos reclusos teve como objetivo central a obtenção de informação sobre 
consumo de substâncias ilícitas antes da reclusão e no contexto da reclusão, assim como as 
modalidades e frequências de consumo. Para além disso, considerou-se pertinente a exploração 
de outras dimensões fundamentais, como as que dizem respeito à caracterização social da 
população reclusa, às situações prisionais e tipos de crime, às avaliações sobre as condições de 
vida no interior dos estabelecimentos prisionais e às representações dos reclusos, sobre a questão 
da toxicodependência. Para além disso, na aplicação desenvolvida em 2014, decidiu-se alargar 
o leque de dependências analisadas, incluindo outros dois conjuntos de questões: um primeiro 
relacionado com os consumos de álcool e com as suas perspetivas de tratamento, e um segundo 
relacionado com a prática do jogo envolvendo dinheiro ou outros “bens e serviços”. 

A opção pela inclusão destes novos conjuntos de questões prendeu-se com a necessidade 
de avaliação e compreensão da dimensão e enquadramento destes fenómenos de 
dependência no meio prisional, tendo como fito também o desenvolvimento de comparações 
internacionais, mormente no quadro europeu. 

No que concerne ao inquérito aos diretores dos EP foi possível obter informação relevante 
sobre a idade, a formação académica e o sexo desses quadros, bem como recolher as suas 
opiniões relativamente às toxicodependências e sobre as medidas que estariam dispostos a 
implementar para lidar com esta realidade. As perguntas formuladas ao pessoal dos serviços 
clínicos eram também importantes para obter informação sobre as condições de saúde dos 
reclusos e o acompanhamento existente.  
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Como se prevê em inquéritos desta natureza, foram tomadas as habituais precauções de 
fiabilidade e validade dos dados obtidos na sua realização. Porque a população prisional possui 
características particulares que podem criar dificuldades na aplicação dos questionários, 
especialmente ao nível das taxas de resposta, a amostra da população foi sobre representada. 
A preocupação com o anonimado dos respondentes, com a confidencialidade das respostas e 
com o controlo sobre a utilização destes dados, esteve sempre presente em todo o processo. 

É relativamente consensual que o meio prisional possui características que o diferenciam 
largamente do meio exterior. A população prisional tem tendência para a adoção de posturas 
defensivas e de resistência, em relação a este tipo de operações de inquérito. Para além disso, a 
instituição prisional, como meio limitado no espaço e separado do exterior, facilita o 
desenvolvimento de estratégias relacionais de fechamento, dificultando a expressão dos reclusos 
por via do inquérito.  

É de salientar ainda a sensibilidade do tema em estudo e as implicações do mesmo para a 
vida prisional. A inquirição sobre a circulação e o consumo de substâncias ilícitas, em meio livre é 
um tema muito sensível. Em meio prisional, a inquirição sobre estas questões assume maior 
acuidade, pois ainda que se insista no carácter completamente anónimo das respostas, entre os 
reclusos pode sempre pairar a dúvida e a desconfiança sobre os verdadeiros objetivos do estudo. 
Do lado destes permanece alguma suspeita de se estar ocultamente a visar objetivos de controlo 
ou de denúncia, com impactos notórios na sua vida prisional  

Assim, no sentido de tentar obviar estes problemas, capazes de colocar em causa a 
fiabilidade dos dados, foram enfatizados princípios básicos como o anonimato dos reclusos 
selecionados e a total confidencialidade das respostas15. Também foram tomadas medidas que 
inviabilizassem qualquer tentativa de identificação nominal de cada um dos estabelecimentos 
prisionais. Ainda se optou por limitar qualquer possibilidade de identificação dos respondentes, 
através do autopreenchimento dos questionários pelos reclusos e do depósito em urna fechada, 
à vista de todos, após o preenchimento. As condições de preenchimento do questionário, como 
a existência de salas com poucos reclusos a preenchê-lo em simultâneo e sem a presença de 
pessoal de vigilância, entre outros requisitos exigidos pela equipa de investigação, foram 
pensadas de forma a dar aos inquiridos todas as condições para que o anonimato e a 
confidencialidade fossem inequívocas e que eles próprios os pudessem aferir e confirmar, 
replicando os procedimentos e metodologias já utilizados nas aplicações anteriores. 

A dimensão de uma operação como esta e o seu planeamento e aplicação em tão curto 
espaço de tempo envolve sempre riscos, decorrentes das próprias condições de aplicação e 
planeamento. Para diminuir os riscos de erro e controlar todo o procedimento, passo a passo, 
envolveram-se os diferentes intervenientes no sistema prisional, tendo sido realizadas – em estreita 
colaboração com a DGRSP 16  – diversas reuniões de esclarecimento e discussão dos 
procedimentos metodológicos adotados junto de todos os diretores dos EP e restantes técnicos 
que trabalham nas prisões (guardas prisionais e técnicos de saúde e educação). Posteriormente 
a DGRSP enviou indicações específicas sobre os procedimentos a adotar para a preparação e 

                                                           
15 Com este intuito, o questionário aplicado aos reclusos continha, fundamentalmente, perguntas fechadas para facilitar o 

preenchimento e não haver qualquer possibilidade de identificação da caligrafia. Contudo, existiram perguntas que 
exigiam uma resposta manuscrita, tendo sido pedida a resposta em letra de imprensa maiúscula, para diminuir a 
possibilidade de identificação da caligrafia. 

16 Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. 
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aplicação do inquérito por questionário, para todas as direções de EP e técnicos implicados no 
processo.  

Sendo esta uma terceira aplicação deste estudo, foi possível aproveitar a experiência 
adquirida que aliás contribui para um reforço da confiança envolvida em informações anteriores 
que tinham corrido bem, vencidas as desconfianças inicias. 

Sucintamente, desenvolveram-se os procedimentos com vista à aplicação do inquérito aos 
reclusos. Inicialmente, a DGRSP forneceu à GFK/ METRIS – empresa selecionada para a aplicação 
dos questionários – a base de dados com os números mecanográficos do total da população 
reclusa.  

Em 15 de setembro a população prisional, segundo os dados fornecidos pela DGRSP, era de 
14258 reclusos e reclusas. A amostra selecionada partiu deste universo mas excluiu os inimputáveis 
(cerca de 200), dois dos 49 estabelecimentos prisionais de Portugal Continental e das Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores17 e PDL (reclusos em prisão por dias livres). O universo a partir 
do qual se selecionou a amostra foi constituído, assim, por 13343 reclusos e reclusas. Tal como nos 
anos anteriores foi definida uma amostra de 20%, acrescendo-se a estes 2% a fim de colmatar 
casos de reclusos e reclusas que selecionados aleatoriamente recaíssem na amostra mas que não 
dominassem a língua portuguesa, ou que se tivessem de ausentar do EP, quer por motivos 
médicos, quer por deslocação a tribunal. Mas este valor acabou por ser superior (6%) por que 
alguns EPs acabaram por indicar, por prevenção, mais substitutos/as. Resultou assim uma amostra 
de 2749 reclusos e reclusas e desses responderem ao questionário 2149. As recusas à participação 
não foram substituídas. Para o universo dos reclusos e reclusas em PDL (583) foi construída uma 
amostra à parte. A partir desta, no entanto, só obtivemos 24 respostas válidas.  

A amostra foi proporcional ao número de indivíduos em cada estabelecimento prisional e 
extraída de forma aleatória a partir de uma listagem que continha, como referimos anteriormente, 
o número mecanográfico atribuído a cada um dos reclusos, no momento do seu ingresso no 
sistema prisional. O erro de amostragem máximo admissível foi de 2% para um nível de confiança 
de 95%. 

Os serviços dos EP prepararam, na véspera da aplicação do questionário, as condições gerais 
necessárias, incluindo salas com mesas e cadeiras. Informaram-se também os funcionários 
destacados para estarem presentes no dia da aplicação e selecionarem os reclusos que estando 
em Regime Aberto Voltado para o Exterior (RAVE), deveriam participar no estudo. 

No dia da aplicação do questionário, os serviços dos EP distribuíram aos reclusos, durante o 
pequeno-almoço, os folhetos explicativos do CIEG/ISCSP/METRIS sobre o estudo e seus objetivos, 
tendo ainda convocado, informado e acompanhado os reclusos selecionados à sala de 
preenchimento do questionário. 

Como já foi referido, a aplicação dos questionários foi realizada por entrevistadores da 
empresa contratada para a realização do trabalho de campo, acompanhados por elementos 
da equipa de investigação, que esclareceram dúvidas e preservaram a total confidencialidade 
das respostas. Previamente à aplicação, foi dada formação à equipa de entrevistadores 
destacada pela empresa, para que a aplicação dos questionários a uma população com 

                                                           
17 Cadeia de Apoio da Horta e Hospital Prisional São João de Deus. 
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características tão específicas, decorresse exatamente da forma como tinha sido previamente 
definida pela equipa de investigação.  

Salienta-se novamente que o anonimato dos reclusos foi garantido, através do depósito do 
questionário em urna fechada à vista de todos. Estas urnas, no momento de saída de cada 
estabelecimento prisional, foram seladas e identificadas apenas com a respetiva dimensão da 
prisão e o distrito judicial 18  a que pertencia. Procurou-se que o questionário fosse aplicado, 
tendencialmente, em simultâneo em todas as prisões do país. 

Nas edições anteriores deste inquérito, os EP estavam distribuídos em três grupos: pequenos, 
médios e grandes. No que respeita à dimensão, os EP pequenos eram aqueles com um número 
de reclusos entre os 0 e os 99 reclusos, os EP médios eram aqueles com um número de reclusos 
entre os 100 e os 299 reclusos e os EP grandes eram aqueles com mais de 300 reclusos. Em 2014 
insere-se uma nova categoria na dimensão do estabelecimento prisional, assim passa-se a 
considerar quatro categorias: pequena, média, grande e muito grande. Esta categorização é 
feita tendo em conta o número de reclusos por estabelecimento prisional.   

No que respeita à dimensão, os EP pequenos passaram a ser aqueles com um número de 
reclusos entre os 0 e os 99 reclusos, os EP médios aqueles com um número de reclusos entre os 100 
e os 299 reclusos, os EP grandes aqueles com um número de reclusos entre os 300 e os 699 reclusos 
e os EP muito grandes eram aqueles com mais de 700 reclusos. 

Da aplicação do inquérito foi possível obter 2149 questionários válidos, o que equivale a uma 
taxa de resposta de 78%. A diferença entre este valor e o total da amostra, refere-se a recusas 
efetivas dos reclusos ao preenchimento, bem como por casos residuais que excederam a sub-
amostra de 2% para eles prevista. 

No que concerne às recusas ao preenchimento do questionário (600), verificou-se que 
tiveram origem em situações variadas. A este nível é importante ter presente que depois de o 
recluso saber que tinha sido selecionado aleatoriamente, a sua colaboração era voluntária. 
Desde o início do processo que era previsível que esta garantia metodológica gerasse um número 
mais ou menos elevado de rejeições, pois especialmente nos estabelecimentos prisionais de maior 
dimensão, nem sempre a mensagem de total confidencialidade - enviada pela equipa de 
investigação e reforçada pela maioria dos mediadores -, não terá chegado ou sido incorporada 
por todos os reclusos. De qualquer modo, parece relevante especificar as situações em que o 
número de recusas foi mais significativo. Casos houve em que os reclusos não viram qualquer 
vantagem pessoal em colaborar no inquérito. Também houve casos em que o horário de 
aplicação não era o mais conveniente para os reclusos, por ficarem a dormir na cela toda a 
manhã ou por ser durante o seu horário de trabalho – o que implicaria perda financeira para os 
mesmos. Como já foi referido, era expectável a existência de recusas, tendo sido por esse motivo 
constituída uma amostra bastante razoável de 20% do universo, o que permitiu garantir resultados 
fiáveis e consistentes.  

Após a aplicação do inquérito seguiu-se a codificação dos questionários.  

Assim, no sentido de minimizar falhas ou desvios, o processo de codificação também foi 
acompanhado de muito perto pela equipa de investigação. Todas as dúvidas surgidas do 

                                                           
18 Há quatro distritos judiciais: Porto; Coimbra; Évora; e Lisboa. Estes distritos correspondem a grandes áreas geográficas 

organizadas para o funcionamento administrativo do sistema judicial. 
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preenchimento dos questionários, foram esclarecidas e aferidos procedimentos de decisão, de 
modo a controlar todo o processo.  

A auscultação aos diretores e aos serviços clínicos concretizou-se através do envio a cada EP 
de um inquérito por questionário on-line contendo um conjunto de questões para serem 
respondidas pelo diretor do EP e uma ficha de recolha de dados para ser preenchida pelos 
serviços clínicos respetivos. Os questionários para os diretores e serviços clínicos foram enviados 
para todos os estabelecimentos prisionais onde se tinha realizado o inquérito aos reclusos.  

Para finalizar, importa ainda assinalar que esta versão do questionário de 2014, para além dos 
novos capítulos dedicados aos consumos e circulação de álcool e ao jogo em troca de bens ou 
serviços, sofreu algumas alterações nas questões anteriormente utilizadas – em 2001 e 2007 -, de 
modo a adequá-lo às exigências de comparabilidade europeia de resultados19.  

Apresentado o enquadramento do trabalho e explicitadas as metodologias utilizadas no 
mesmo, os capítulos que se seguem apresentam os resultados do inquérito, lançando questões 
para reflexão e análises futuras. 

  

                                                           
19 Nomeadamente, através da integração de questões do projeto piloto do EQDP - European Questionnaire on Drug Use 

among Prisoners – ainda em desenvolvimento. 
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2. Caracterização social dos 
reclusos e comparação 2001, 

2007 e 2014 

 

 

2.1. Estabelecimentos prisionais visitados e 
população inquirida 

 

O inquérito de 2014 abrangeu praticamente o total dos estabelecimentos prisionais 
portugueses (47)20. Relativamente a um universo de 13343 reclusos que estavam no sistema em 
setembro de 2014 (DGRSP, 2014), selecionou-se uma amostra de mais de 20% (2749) 21 , 
procedimento semelhante ao concretizado em 2001 e 2007. Note-se que o universo da 
população reclusa contemplado aumentou relativamente às aplicações anteriores, devido ao 
aumento geral da população reclusa.  

  

                                                           
20 Dos 49 estabelecimentos prisionais portugueses apenas não participaram no estudo o Hospital Prisional São João de Deus 

(Caxias) e Cadeia de Apoio da Horta (Açores). 
21 Em 15 de setembro a população prisional, segundo os dados fornecidos pela Direção Geral da Reinserção e dos Serviços 

Prisionais, DGRSP, era de 14258 reclusos e reclusas. A amostra selecionada partiu deste universo mas excluiu os inimputáveis 
(cerca de 200), dois estabelecimentos prisionais (Horta, cerca de 20; Hospital Prisional São João de Deus: cerca de 120 e 
583 PDL (reclusos em prisão por dias livres). O universo a partir do qual se selecionou a amostra foi constituído, assim, por 
13343 reclusos e reclusas. Tal como nos anos anteriores foi definida uma amostra de 20%, acrescendo-se a estes 2% a fim de 
colmatar casos de reclusos e reclusas que selecionados aleatoriamente recaíssem na amostra mas que não dominassem 
a língua portuguesa, ou que se tivessem de ausentar do EP, quer por motivos médicos, quer por deslocação a tribunal. Mas 
este valor acabou por ser superior (6%) por que alguns EPs acabaram por indicar, por prevenção, mais substitutos/as. 
Resultou assim uma amostra de 2749 reclusos e reclusas e desses responderem ao questionário 2149. As recusas à 
participação não foram substituídas. Para o universo dos reclusos e reclusas em PDL (583) foi construída uma amostra à 
parte. A partir desta, no entanto, só obtivemos 24 respostas válidas.  
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2.2. Caracterização social dos reclusos 

2.2.1. Uma população predominantemente masculina 

 

A Figura 2.1. mostra a distribuição da população reclusa por sexo, revelando predomínio do 
sexo masculino (92,4%) e baixa representação feminina (7,6%). Esta tendência já se verificava nas 
aplicações anteriores correspondendo, respetivamente, a uma população feminina de apenas 
11% em 2001 e 9% em 2007. Assim, relativamente aos dados de 2001 e 2007 a tendência mantem-
se, verificando-se mesmo uma descida da população reclusa feminina.   

 
Figura 2.1. Sexo dos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%)22 

 
 

Os resultados do nosso inquérito coincidem totalmente com os que se revelam nas estatísticas 
gerais, que reportam esta subrepresentação feminina, pois para uma população reclusa 
composta por 14284 indivíduos, 13431 (94%) eram do sexo masculino e 853 (6%) do sexo feminino 
(DGRSP, 2013)23. Contrariamente ao observado até 2001, em que se revelava uma tendência de 
crescimento da representação de mulheres no universo prisional português, nestes últimos anos 
tem-se verificado o inverso. 

                                                           
22 Como base considera-se o número total de indivíduos que poderiam ter respondido a esta pergunta. Já os casos válidos 

correspondem ao número efetivo de respostas. Da subtração do segundo ao primeiro obtém-se o total de não-respostas 
para cada questão, à exceção de perguntas com possibilidade de resposta múltipla. Deste modo, quer a base, quer os 
casos válidos poderão variar de pergunta para pergunta devido à existência de filtros (perguntas que só devem ser 
respondidas por uma categoria de indivíduos) e ainda pelo facto dos indivíduos poderem ter optado por responder ou não 
às questões solicitadas. As não respostas podem ainda dever-se noutros casos a lapsos, distrações ou esquecimentos que 
no caso de inquéritos por autopreenchimento são mais frequentes dos que naqueles que são aplicados por entrevistadores, 
já que estas situações, quando acontecem, são por estes automaticamente retificadas. No caso desta pergunta, os valores 
a considerar são: 
Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1980 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1951 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2135 

23 http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/20140529030501RecExist_SitPenSexNac.pdf  

http://www.dgsp.mj.pt/backoffice/uploads/anuais/20140529030501RecExist_SitPenSexNac.pdf
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Ao analisarmos os dados da Europa, segundo o Council of Europe Annual Penal Statistics 
(2014)24 a subrepresentação das mulheres nos sistemas prisionais estende-se à maioria dos países. 
Nos diferentes países europeus esta representação feminina assenta em percentagens baixas que 
se posicionam entre 1% e 9% na sua maioria, destacando-se países com taxas elevadas, como o 
caso da Arménia e do Mónaco com taxas de 17,1% e 22% respetivamente, face à população 
reclusa total.  

Portugal em 2013, de acordo com a mesma fonte, detinha a quarta maior percentagem com 
uma representação de 5,4% de população feminina reclusa. Por ordem decrescente, os países 
com maior representação são a Islândia (8,6%), a Espanha (7,6%), Letónia (6,8%), Escócia (5,8%), 
Suíça (4,8%) e Sérvia (3.9%). Dos países com menores percentagens de população feminina 
destacam-se República Sérvia (1,7%), Andorra (1,8%), Macedónia e Bélgica (ambas com 2,4%.) 
(CEAPS, 2014)25. 

Os dados apresentados permitem-nos concluir que a diferença expressiva entre a população 
reclusa feminina e masculina é uma constante a nível europeu. Tem-se procurado explicar esta 
dissemelhança, através de uma conjugação de fatores em que sobressaem as diferenças nos 
processos de socialização de homens e mulheres, bem como as tarefas que lhes são socialmente 
impostas de forma também diferenciada. Os homens são socializados para atividades 
relacionadas com a afirmação de uma masculinidade dominante baseada no risco e na 
violência, enquanto às mulheres tendem a ser oferecidos modelos que as orientam mais para 
atividades centradas nos aspetos relacionados com os cuidados aos outros (Torres et al., 2009).  

 

2.2.2. A maioria dos reclusos é jovem 

 

À semelhança dos anos anteriores, o escalão etário com maior número de reclusos 
permanece o dos 26 aos 35 anos (Figura 2.2.). Por um lado, assiste-se a uma permanência da 
prevalência desta classe modal nos homens, e por outro, comparativamente ao sucedido em 
2001, no caso das mulheres o escalão etário mais representativo incide na classe dos 36 aos 45 
anos com 32%.  

  

                                                           
24 Aebi, Marcelo F. e Natalia Stdnic (2014), Council of Europe Annual Penal Statistics, Institute de Criminology, University of 

Lausane, Switzerland, http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2014/05/Council-of-Europe_SPACE-I-2012-E_Final_140507.pdf 
(consultado em 16/11/14). 

25 Aebi, Marcelo F. e Natalia Stdnic (2014), Council of Europe Annual Penal Statistics, Institute de Criminology, University of 
Lausane, Switzerland, http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2014/05/Council-of-Europe_SPACE-I-2012-E_Final_140507.pdf   

http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2014/05/Council-of-Europe_SPACE-I-2012-E_Final_140507.pdf
http://www3.unil.ch/wpmu/space/files/2014/05/Council-of-Europe_SPACE-I-2012-E_Final_140507.pdf
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Figura 2.2. Idade dos inquiridos segundo o sexo, 2001, 2007, 2014 (%)26 

 
  

Verificou-se que a média de idade dos reclusos em 2014 é de 37,9 anos, comparativamente 
a 2007 que era de 35,7 anos e 2001 que rondava os 34 anos, concluindo-se assim por um 
significativo envelhecimento desta população. No que respeita à mediana, observou-se nesta 
aplicação que a mesma se situa nos 36 anos de idade. 

Ao analisarmos a média de idades por sexo verifica-se que nos homens esta é de 37,7 e nas 
mulheres de 39. Ao compararmos estes valores com os anos anteriores, verifica-se que ocorreu 
um envelhecimento masculino e um envelhecimento ainda mais expressivo das mulheres 
relativamente a 2007, quando a média de idades para os inquiridos era de 35,8 para os homens 
e de 35,3 para mulheres. Em 2001, a média de idade dos homens era de 33,6 anos, e a das 
mulheres 36,9 anos, denotando-se comparativamente a 2007, um envelhecimento da população 
reclusa masculina e um rejuvenescimento ligeiro da população feminina.  

Considerando a população reclusa global inquirida, comparando com resultados de 2007 e 
2001, constata-se que a população reclusa está mais velha, como já se tinha verificado com a 
média, pois pelo somatório dos dois últimos escalões obtém-se uma percentagem de 24,8%, para 
2014 (Quadro 2.1.) quando em 2007 era de 18,3% e em 2001 de 13%. Contrapondo com os dois 
escalões representativos dos mais jovens, verifica-se para 2014 uma percentagem de 47,1% com 
menos de 35 anos, percentagem que desceu face a 2007 (55,1%), seguindo a tendência 
verificada entre 2007 e 2001 (60,5%). 

De um modo geral regista-se um envelhecimento da população prisional quando 
comparamos os dois últimos escalões etários, ao longo das três aplicações. É significativa a quase 
duplicação da representatividade do escalão etário mais elevado entre 2007 (4,8%) e 2014 (8,5%).  

 

                                                           
26 Dados 2001 – Base: 2057; casos válidos: 1980 

Dados 2007 – Base: 1986; casos válidos: 1951 
Dados 2014 – Base: 2149; casos válidos 2084 
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Quadro 2.1. Idade dos inquiridos segundo o escalão etário, 2001, 2007, 201427 

Idades 
2001 2007 2014 

N % N % N % 

16 – 25 anos 446 22,5 346 17,7 275 13,2 

26 – 35 anos 753 38,0 730 37,4 709 33,9 

36 – 45 anos 524 26,5 519 26,6 590 28,2 

46 – 55 anos 172 8,7 263 13,5 340 16,3 

Mais de 56 anos 84 4,3 93 4,8 177 8,5 

Total 1980 100,0 1951 100,0 2091 100,0 

 

No sentido de possibilitar uma comparabilidade com dados nacionais e internacionais o 
quadro que se segue ilustra a distribuição da idade dos inquiridos segundo o escalão etário, para 
ambos os sexos, em 201428. 

Como ilustra o Quadro 2.1.a verifica-se, desde logo, que a distribuição mais significativa se 
encontra entre os escalões dos 25-34 anos para os homens (34,5%) e dos 35-44 anos para as 
mulheres (31,4%). Este escalão (35-44 anos) é o segundo mais representativo para os homens (29%) 
e o segundo escalão no qual se encontram mais mulheres é o dos 25-34 anos (29,4%), 
compreendendo-se com clareza a tendência para a concentração de respondentes nestes dois 
escalões, ou seja, entre os 25 e os 44 anos, para ambos os sexos. É ainda de destacar não apenas 
a diminuição progressiva de respondentes de idades mais avançadas, sempre com valores 
análogos entre os sexos (mais com maior representação de mulheres mais velhas do que os 
homens) mas também a concentração de cerca de 10%, para ambos os sexos nos escalões dos 
16-24 anos. 

 
Quadro 2.1.a Idade dos inquiridos segundo o escalão etário, por sexo 201429 

Idades 
Homens Mulheres 

N % N % 

16 – 24 anos 196 10,2 14 9,2 

25 – 34 anos 666 34,5 45 29,4 

35 – 44 anos 560 29,0 48 31,4 

45 – 54 anos 334 17,3 26 17,0 

55 - 64 anos 136 7,0 17 11,1 

65 – 74 anos 35 1,8 3 2,0 

Mais de 75 anos 4 0,2 0 0,0 

Total 1931 100,0 153 100,0 

                                                           
27 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1980 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1951 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2091 
28 Quando foi aplicado o primeiro inquérito, em 2001, os serviços do então IDT (Instituto da Droga e da Toxicodependência), 

dependiam do Ministério da Justiça mas, posteriormente, passaram a depender do Ministério da Saúde. A partir de então, 
foi necessário definir os escalões etários de forma a harmonizar com estatísticas internacionais, nomeadamente com as da 
Organização Mundial de Saúde. Para manter a comparabilidade com os anos anteriores, usámos os escalões etários 
antigos, mas para 2014 introduzimos os atuais.   

29 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2084 
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2.2.3. Analfabetismo e subescolarização 

 

Na análise dos resultados obtidos em 2014, verifica-se que ainda é considerável a taxa de 
analfabetismo entre a população reclusa (4%), bem como o número de indivíduos que, não 
tendo frequentado a escola, apenas sabem ler e escrever (2,1%) (Quadro 2.2.). 

Em comparação com 2001 e 2007 verifica-se que a taxa de analfabetismo registou uma 
redução, sendo que nas aplicações anteriores foram registadas taxas de 7,5% e 5,2%, 
respetivamente.  

Para os inquiridos que sabem ler e escrever sem nunca terem frequentado a escola, a 
tendência de decréscimo também se mantém, por comparação com 2001 (4,6%) e 2007 (3,3%).  

Continua a registar-se uma maioria esmagadora de reclusos (72,5%) que se posiciona nos três 
primeiros ciclos do ensino básico. O mesmo já se verificava em 2001 (78,2%) e em 2007 (78,1%), 
embora entre as aplicações anteriores e 2014 se observe uma diminuição desta prevalência em 
aproximadamente 5,6 pontos percentuais (Quadro 2.2).  

Em relação aos níveis de ensino mais elevados, para o caso do ensino secundário, registou-
se um aumento de 6,7 pontos percentuais entre 2007 e 2014, aumento este mais significativo do 
que entre 2001 e 2007 (1,3 pontos percentuais). O mesmo se constatou para o ensino superior que 
sofreu um ligeiro acréscimo (1,3 pontos percentuais) de 2007 para 2014, embora aqui de forma 
menos acentuada do que entre 2001 e 2007, em que a subida foi de 2 pontos percentuais. 

 
Quadro 2.2. Nível de escolaridade dos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%)30 

Nível de escolaridade dos inquiridos 
2001 2007 2014 

N % N % N % 

Nunca frequentou a escola 139 7,1 97 5,2 77 4,0 

Nunca frequentou a escola (sabe ler e escrever) 89 4,6 61 3,3 41 2,1 

1º ciclo do ensino básico (4ª classe ou equivalente) 531 27,3 442 23,8 328 17,1 

2º ciclo do ensino básico (ensino preparatório ou 
equivalente) 569 29,3 508 27,3 463 24,1 

3º ciclo do ensino básico (9º ano ou equivalente) 420 21,6 502 27,0 602 31,3 

Ensino secundário (12º ano ou equivalente) 145 7,5 164 8,8 297 15,5 

Ensino superior 50 2,6 85 4,6 113 5,9 

Total 1943 100,0 1859 100,0 1921 100,0 

 

                                                           
30 Dados 2001 – Base: 2057; casos válidos: 1943 

Dados 2007 – Base: 1986; casos válidos: 1859 
Dados 2014 – Base: 2149; caos válidos: 1921 
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Ao consultarmos os dados mais recentes disponíveis acerca da evolução da escolaridade 
em Portugal entre 1991 e 201031, constata-se que em 1991, 86% da população portuguesa não 
tinha atingido o ensino secundário (12º ano), 8% concluiu o ensino secundário e cerca de 7%, o 
ensino superior. Quase uma década depois (2010), 68% ainda não tinham atingido o ensino 
secundário (menos 18 pontos percentuais), 17% concluíram o ensino secundário (mais 11 pontos 
percentuais) e 15%, o ensino superior (mais 8 pontos percentuais). Infere-se portanto uma 
expressiva melhoria do nível de escolarização da população portuguesa. 

Perante estes resultados poderemos verificar que a taxa de analfabetismo tem vindo a 
diminuir ao longo dos anos entre a população reclusa, sendo que ao mesmo tempo se regista um 
aumento da proporção dos indivíduos que atingiram o ensino secundário e/ou superior. Apesar 
destas melhorias a população prisional ainda apresenta níveis de escolaridade inferiores à 
generalidade da população portuguesa. 

Ao enquadrarmos Portugal verifica-se que se mantém entre os países com mais baixos níveis 
de escolaridade da União Europeia, isto é, embora se tenha verificado uma diminuição na 
população com escolaridade inferior ao ensino secundário (passou de 86% em 1991 para 68% em 
2010), com perda da ordem dos 18 pontos percentuais, não acompanhou a média dos países da 
OCDE, que registou uma diminuição de 19 pontos percentuais entre 1991 e 2010 (passou de 45% 
para 26%) correspondendo a maior parte da restante percentagem nesses países a população 
que passou do ensino secundário para atingir o ensino superior. (Rosa, 2013)32. 

Analisando os níveis de escolaridade por sexo dos reclusos (Figura 2.3.) verifica-se que a taxa 
de analfabetismo é superior nas mulheres com uma diferença percentual de 5,1 pontos. Esta 
diferença já se registara em 2007 com distanciamento percentual na ordem dos 7.8 pontos, entre 
homens e mulheres reclusas. Ainda para as categorias intermédias, agregando o 2º e 3º ciclo, 
regista-se que é nos homens que se verifica maior escolarização (73,7%) contrapondo com as 
mulheres (57,7%). Há, no entanto, que evidenciar a ligeira diferença existente para o 2º ciclo, onde 
as mulheres ultrapassam os homens em 3.3 pontos percentuais, embora no ciclo seguinte (3º ciclo) 
ocorra um declínio acentuado da proporção das mulheres. Comparativamente a 2007, 
agregando os dois ciclos de ensino (2º e 3º ciclo) os índices mantém-se, registando-se uma 
escolarização maior nos homens (79,2%) do que nas mulheres (67,8%), para estes níveis escolares. 

Para os níveis de ensino superiores a tendência inverte-se e são as mulheres que se destacam 
com percentagens de frequência superior para o ensino secundário e superior (na ordem dos 
21,2% e 10,3 % respetivamente), face aos homens que registam 15% e 5,5% para os respetivos 
níveis de escolaridade. Já na aplicação realizada em 2007 se verificou esta tendência de as 
mulheres atingirem níveis de escolaridade superiores face aos homens (para o ensino secundário 
registou-se 8,6% nos homens, face a 10,3% nas mulheres; para o ensino superior registou-se 4,4% 
nos homens e 6,3% nas mulheres)33. 

                                                           
31 Rosa, Eugénio (2013), Rosa, Eugénio (2013) A Educação em Portugal - Alguns dados e contributos para um debate e 

reflexão sobre situação do ensino em Portugal, ww.eugeniorosa.com/Sites/eugeniorosa.com/Documentos/2012/DEBATE-
sobre-Educacao-em-Portugal-Fev-2013-C2.pdf FONTE: Education at a glance - 1999-2012 - OCDE (consultado a 18/11/2014)  

32 Rosa, Eugénio (2013) A Educação em Portugal - Alguns dados e contributos para um debate e reflexão sobre situação do 
ensino em Portugal, ww.eugeniorosa.com/Sites/eugeniorosa.com/Documentos/2012/DEBATE-sobre-Educacao-em-
Portugal-Fev-2013-C2.pdf (consultado a 18/11/2014) FONTE: Education at a glance - 1999-2012 - OCDE 

33 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1852 
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Dados estatísticos34 mais gerais confirmam os números apresentados no nosso inquérito, que 
indicam, para 2011, que cerca 60,8% da população portuguesa com idade entre os 20 e 24 anos 
de idade atingiu no máximo o ensino secundário, sendo que 53,9% são indivíduos do sexo 
masculino 67,7 % do sexo feminino. 

 
Figura 2.3. Nível de escolaridade segundo o sexo dos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%)35 

 
 

No presente relatório, de modo a estabelecer comparabilidade nacional e internacional, 
foram reestruturados os escalões etários, face aos apresentados nos relatórios anteriores. Assim ao 
analisarmos o Quadro 2.3. verifica-se que no escalão etário dos 16 aos 24 anos mais de metade 
dos reclusos inquiridos tinha alcançado o 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. Entre os que não 
frequentaram a escola e os que não frequentaram mas sabem ler e escrever verifica-se um valor 
quase residual de 2 %, acontecendo o mesmo com aqueles que têm o ensino superior (1,5%). No 
escalão etário dos 25 aos 34 anos a maioria dos inquiridos também se concentram no 2º e 3º Ciclos 
do Ensino Básico, sendo os que não frequentaram a escola e os que não frequentaram mas 
sabem ler e escrever 3,8%. No extremo oposto dos níveis de ensino para este escalão etário, 
observou-se que 4,7% tinham ensino superior. 

 Entre os 35 e os 44 anos observou-se que 6% não frequentaram a escola e não frequentaram 
mas sabem ler e escrever, 25,2% alcançaram o 2º Ciclo do Ensino Básico e 30,4% alcançaram o 
3º Ciclo do Ensino Básico. O ensino superior foi atingido por 6,5% dos inquiridos deste escalão 
etário. No escalão dos 45 aos 54 anos verifica-se uma maior fragmentação dos inquiridos pelos 
níveis de ensino, sendo que 8% não frequentaram a escola e não frequentaram mas sabem ler e 
escrever, 24,7% alcançaram apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico, 18,5% o 2º Ciclo e 26,9%  o 3º 

                                                           
34 http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006967&contexto=bd&selTab=tab2 

(consultado a 24-11-2014) 
35 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1909 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006967&contexto=bd&selTab=tab2
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Ciclo do Ensino Básico. No que concerne ao ensino superior este foi alcançado por 7,7% dos 
inquiridos deste escalão etário. 

No escalão dos 55 aos 64 anos 11,3% não frequentaram a escola e não frequentaram mas 
sabem ler e escrever, 50% não foram além do 2º Ciclo, 9,7% alcançaram o ensino superior. Para o 
escalão etário seguinte, dos 65 aos 74 anos verificou-se que 18,2% não sabem ler nem escrever e 
nunca frequentaram a escola, sendo neste escalão etário onde este aspeto se evidencia. 
Destaca-se neste escalão etário o alcance do 1º Ciclo (48,5%), e de modo controverso, o ensino 
superior (15,2% (n=5)). Para o escalão dos mais de 75 anos verifica-se que no total dos 
respondentes (n=4), dentro deste escalão etário, 50% não frequentaram a escola e não 
frequentaram mas sabem ler e escrever, opondo-se aos escalões mais novos. Os restantes (50%) 
ficaram pelo 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Ao compararmos a população portuguesa com alguns países da União Europeia 
constatamos que Portugal mantém valores baixos ao nível da qualificação, se consideramos a 
obtenção do ensino secundário. Os dados obtidos neste inquérito revelam que o ensino 
secundário, entre a população reclusa, apresenta uma proporção regular nos escalões etários 
situados entre os 16 e os 45 anos, assumindo nos escalões etários seguintes um decréscimo.  

Em 2010, 17% da população portuguesa completara o 12º ano, sendo que, a título 
comparativo, em Espanha a taxa era de 22% e na Suécia de 53%. Portugal está ainda longe da 
média da UE com apenas 48% de indivíduos que completaram o ensino secundário. (Rosa, 2010)36 

 
Quadro 2.3. Nível de escolaridade atingido por grupos etários, 2014 (%) 37 

  
16-24 
anos 

25-34 
anos 

35-44 
anos 

45-54 
anos 

55-64 
anos 

65-74 
anos 

+ de 
75anos 

Nunca frequentou a escola (não 
sabe ler nem escrever) 1,5 2,6 3,8 4,9 6,5 18,2 25,0 

Nunca frequentou a escola (sabe ler 
ou escrever) 0,5 1,2 2,2 3,1 4,8 0 25,0 

1º ciclo do ensino básico (4ª classe 
ou equivalente) 7,2 11,5 16,0 24,7 33,9 48,5 50,0 

2º ciclo do ensino básico (ensino 
preparatório ou equivalente) 32,5 26,1 25,2 18,5 16,1 6,1 0 

3º ciclo do ensino básico (9º ano ou 
equivalente) 39,2 37,3 30,4 26,9 14,5 3,0 0 

Ensino secundário (12º ano ou 
equivalente) 17,5 16,5 16,0 14,2 14,5 9,1 0 

Ensino superior (ou equivalente) 1,5 4,7 6,5 7,7 9,7 15,2 0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

                                                           
36 FONTE: Education at a glance - 1999-2012 - OCDE 
37 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1943 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1859 
Dados 2014 – Base : 2149; Casos válidos: 1878 – casos válidos: “Nunca frequentou a escola (não sabe ler nem escrever)”: 72; 

“Nunca frequentou a escola (sabe ler ou escrever)”: 38; “1º ciclo do ensino básico (4ª classe ou equivalente)”: 317; “2º ciclo 
do ensino básico (ensino preparatório ou equivalente)”: 453; “3º ciclo do ensino básico (9º ano ou equivalente)”: 531; “Ensino 
secundário (12º ano ou equivalente)”: 296; “Ensino superior (ou equivalente)”: 111. Base : 2149; Casos válidos: 1878 – por 
escalão etário: 16 aos 25 anos – 251; 26 aos 35 anos: 639; 36 aos 45 anos: 538; 46 aos 55 anos: 304; 56 e mais anos: 146. 
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Tal como nas aplicações anteriores, é possível concluir que a baixa escolaridade está 
intimamente ligada com trajetos sociais desfavorecidos. Consequentemente a pouca 
qualificação escolar, pode traduzir-se em profissões de muito baixa remuneração, pouco 
satisfatórias tanto a nível social como económico, e dar origem, associada a outros fatores, a 
trajetórias de vida complicadas, em que podem surgir como mais atrativos, ou 
momentaneamente compensadores, comportamentos de risco que conduzem às 
dependências, à delinquência e ao crime acabando, a prazo, na reclusão. 

 

2.2.4. Maioria portuguesa. Diminuição da sobrerepresentação de 
estrangeiros. 

 

Em 2014, dos inquiridos respondentes 85,2% declaram ser de nacionalidade portuguesa e 
14,8% declaram ser estrangeiros. Ao compararmos os dados com os anos anteriores verifica-se 
que entre 2001 e 2007 ocorreu um aumento da população estrangeira de 1,4 pontos percentuais 
e um decréscimo da população portuguesa. Já em 2014, comparativamente a 2007, constata-
se um ligeiro decréscimo da população estrangeira e um aumento da população reclusa de 
nacionalidade portuguesa (mais 0,7 pontos percentuais) (Figura 2.4). Contudo, mantém-se a 
predominância da população portuguesa. 

 
Figura 2.4. Nacionalidade dos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%)38 

 
 

Dos 306 inquiridos e inquiridas que declararam ter nacionalidade estrangeira, 55,2% são 
indivíduos oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), 19% dos indivíduos 
são naturais da América do Sul, 21,5% são oriundos da Europa (onde se inclui a Europa Ocidental 
(13,7%) e Europa de Leste (7,8%) e os restantes pertencentes a outras nacionalidades (onde se 
insere África -3,6% - e América do Norte – Canadá - 0,7%) (Figura 2.5.).   

                                                           
38 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 2041 

Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1813 
Dados 2014 – Base: 2149, Casos válidos: 2072 
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Figura 2.5. Nacionalidades estrangeiras, 2007, 2014 (%)39 

 
 

Quadro 2.4. Nacionalidades estrangeiras, 2014 

Palop’s América do sul Europa (ocidental) Europa Leste Outras 
nacionalidades Total 

Angolana 34 Boliviana 2 Espanhola 21 Moldava 1 Nigeriana 3  

Cabo Verdiana 86   Francesa 8 Romena 17 Marroquina 2  

Guineense 37 Brasileira 54 Holandesa 1 Russa 1 África do 
Sul 

3  

Moçambicana 3 Venezuelana 2 Italiana 1 Ucraniana 2 Argélia  2  

São-Tomense 4   Luxemburguesa 3 Jugoslava   1 Americana  1  

Dupla Nacionalidade 5   Belga 1 Letã 1 Canadiana 1  

    Húngara 1 Macedónia 1 Congolesa 1  

    Suíça 1      

    Dupla Nacionalidade 5      

Total 169  58  42  24  13 306 
 

Ao compararmos a proporção da população estrangeira em situação de reclusão com a 
proporção da população estrangeira com estatuto legal residente em Portugal40, (num total de 
436 020 indivíduos41), podemos observar a existência de uma sobre representação de estrangeiros 
de algumas nacionalidades em situação de reclusão, como por exemplo, cabo-verdianos, 
angolanos, guineenses e moçambicanos dos chamados PALOP (Quadro 2.5). Também cidadãos 
de outras nacionalidades europeias e de outros países africanos estão sobre representados na 
população reclusa. Destacam-se ainda os valores elevados de reclusos brasileiros com 17,6% de 
reclusos desta nacionalidade, embora este valor, ao contrário do que tinha acontecido em 2007, 
esteja abaixo da percentagem de cidadãos brasileiros com estatuto legal (24,5%). Conclui-se 
assim, que, embora se mantenha a sobrerepresentação de estrangeiros relativamente a 2007, ela 

                                                           
39 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 281 

Dados 2014 – Base: 2149, Casos válidos: 335 
40http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001236&Contexto=pi&selTab=tab0 

(consultado a 24-11-2014) 
41 População estrangeira com estatuto legal residente em Portugal: Europa, 166025; África, 125671; América do Norte, 2944; 

América Central e do Sul, 112605, Ásia, 21902; Oceânia, 572; Apátrida 31; Desconhecida, 54. Fonte INE: População 
estrangeira com estatuto legal de residente (N.º) por Local de residência e Nacionalidade; Anual - Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras (2013) 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0001236&Contexto=pi&selTab=tab0
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diminui ligeiramente quando comparamos os estrangeiros com estatuto legal de residente com 
a população reclusa.  

Quadro 2.5. Nacionalidades: População estrangeira com estatuto legal de residente e 
População estrangeira em situação de reclusão, 2014 (%)42 

PALOP 

 População estrangeira com estatuto 
legal de residente 

População estrangeira em situação de 
reclusão 

Angolana 6,3 11,1 

Cabo-Verdiana 11,7 28,1 

Guineense 0,4 12,1 

Moçambicana 0,8 1,0 

São-Tomense 2,6 1,3 

Dupla 
Nacionalidade - 1,6 

Subtotal 21,8 55,2 

América do sul 

 População estrangeira com estatuto 
legal de residente 

População estrangeira em situação de 
reclusão 

Boliviana - 0,7 

Brasileira 24,5 17,6 

Venezuelana 0,5 0,7 

Subtotal 25 19,0 

Europa (ocidental) 

 População estrangeira com estatuto 
legal de residente 

População estrangeira em situação de 
reclusão 

Espanhola 1,7 6,9 

Francesa 1 2,6 

Holandesa - 0,3 

Italiana 0,9 0,3 

Luxemburguesa 0,03 1,0 

Belga 0,4 0,3 

Húngara 0,08 0,3 

Suíça 0,2 0,3 

Dupla 
Nacionalidade - 1,6 

Subtotal 4,31 13,7 

Europa (leste) 

 População estrangeira com estatuto 
legal de residente 

População estrangeira em situação de 
reclusão 

Moldava 4,8 0,3 

Romena 6,1 5,6 

Russa 1,4 0,3 

Ucraniana 12 0,7 

Jugoslava - 0,3 

Letã 0,05 0,3 

Macedónia - 0,3 

                                                           
42 A população estrangeira com estatuto legal de residente aqui referida apenas inclui os países com cidadãos em situação 

de reclusão em Portugal. 
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Subtotal 24,3 7,8 

   

Outras nacionalidades 

 População estrangeira com estatuto 
legal de residente 

População estrangeira em situação de 
reclusão 

Nigeriana - 1,0 

Marroquina 0,4 0,7 

África do Sul                                    0,1 1,0 

Argélia  - 0,7 

Americana  0,5 0,3 

Canadiana 0,2 0,3 

Congolesa  - 0,3 

Subtotal 1,25 4,2 

 

Analisando os dados do Quadro 2.6., 88,4% da população reclusa tem a sua origem na 
Europa e cerca de 8,7% nasceu no continente africano. Quando comparamos os dados com 
2007, verificamos que há uma maior prevalência de indivíduos de nacionalidade portuguesa em 
2014 (mais 7,9 pontos percentuais) e uma diminuição de 6,2 pontos percentuais na 
representatividade dos indivíduos de origem africana.  

 
Quadro 2.6. País de origem dos inquiridos, 2007, 201443 

 2007 2014 

 N % N % 

Portugal  1532 77,3 1766 85,2 

País de África 296 14,9 180 8,7 

País da América Latina 69 3,5 58 2,8 

Outro país da Europa 67 3,4 66 3,2 

Outro país 17 0,9 2 0,1 

Total 1981 100,0 2072 100,0 

 

Ao analisar a distribuição dos grupos etários pelos países de origem (Figura 2.6.) verifica-se 
que em Portugal, os escalões com maior representatividade situam-se entre os 25 e os 34 anos 
(33%) e entre os 35 e os 44 anos (29,2%). O mesmo se verifica para os países de África, para os 
países da América Latina e os Outros países da Europa, onde também estes escalões assumem 
maior representatividade. Estes dados provêm das características da população prisional 
inquirida, onde se verifica um maior peso dos escalões etários destacados. No caso da categoria 
outros países apenas se enquadram dois inquiridos em que um se enquadra dos 25 aos 34 anos e 
outro dos 55 aos 64 anos, resultando em valores tão expressivos.  

O escalão mais jovem, entre os 16 e os 24 anos de idade apresenta maior representatividade 
nos países de África. No escalão entre os 25 e os 34 anos o grupo mais representativo é o grupo 
dos países da América Latina. Relativamente ao escalão entre os 35 e os 44 anos este tem maior 
representatividade no grupo dos Outros países da Europa. Quanto ao escalão etário dos 45 aos 

                                                           
43 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2138 
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54 anos verifica-se que os casos português e o dos países de áfrica são aqueles que registam 
valores mais elevados. Acima dos 55 anos observa-se uma maior expressividade no caso de 
Portugal.  

Figura 2.6. País de Origem e os escalões etários dos inquiridos, 2014 (%)44 

 
 

Ao analisar a relação entre o país de origem e o sexo dos inquiridos verifica-se que, como era 
expectável, para ambos os sexos a maior expressividade assenta na nacionalidade portuguesa, 
sendo 85,8% do sexo masculino e 78,1% do sexo feminino. Comparativamente a 2007 constata-se 
que houve um aumento da população nacional tanto para os homens como para as mulheres, 
associado a uma possível saída de emigrantes. (Figura 2.7.).  

 
Figura 2.7. País de Origem e o sexo dos inquiridos, 2014 (%) 45 

 
 

                                                           
44 Dados 2014 – Base: 2026; Casos válidos: 2026 
45 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2062 
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Comparando as três aplicações deste inquérito relativamente à questão “onde nasceu?”46 
observou-se que a percentagem de inquiridos que respondeu ter nascido em Portugal diminui de 
85,9% para 77,3 % entre 2001 e 2007, registando-se um aumento para 85,8% em 2014.  

Possivelmente, a este facto não será indiferente o período de recessão e crise económica 
vivido no sul da Europa, em particular, em Portugal. Sabemos que os movimentos migratórios 
intraeuropeus e de fora da Europa para Portugal, são sensíveis às variações económicas, 
principalmente, aquelas com impactos sobre o emprego. 

 

2.2.5. Naturalidade: a origem urbana da maioria dos reclusos 

 

Continua a ser na região da Grande Lisboa onde se verifica a maior taxa de detidos nos 
estabelecimentos prisionais: 35,2%. Ao compararmos este registo com as aplicações anteriores, 
constata-se que entre 2001 e 2007 registou-se um decréscimo percentual (desceu de 42,4% para 
32,1%, respetivamente). Contudo, entre 2007 e 2014 esta taxa voltou a subir cerca de 3,1 pontos 
percentuais.  

Já no Grande Porto, desde 2001, que a taxa de detidos nos estabelecimentos prisionais tem 
vindo a decrescer passando de 19,7% em 2001 para 15,8% em 2007 (menos 3.9 pontos 
percentuais), e para 14,4% em 2014 (menos 1,4 pontos percentuais que em 2007). Na região do 
interior desde 2001 que se tem vindo a registar um aumento das taxas de população reclusa, pelo 
que em 2001 era de 7,2%, passando para 8,4% em 2007, e para 10,3% em 2014 (mais 1,9 pontos 
percentuais). Os restantes concelhos de residência registaram-se pequenos aumentos da sua 
população em reclusão entre 2007 e 2014, sendo que por ordem crescente podemos observar 
que o Algarve e Açores possuem mais 0,1 pontos percentuais que em 2007, seguindo-se a região 
Centro com 0,3 e Norte Litoral com 0,5. Realçamos ainda as regiões que sofreram um decréscimo, 
nomeadamente o Alentejo, que registou em 2014 menos 1,8 pontos percentuais que em 2007 e a 
Madeira com menos 0,6 pontos percentuais. Regista-se ainda em 2014 3,4% dos inquiridos que 
possuem residência do estrangeiro.  

                                                           
46 Em 2001 as opções a escolher quanto ao país em que nasceu eram quatro (Portugal, PALOP, Outro país da Europa e Outro 

País). Em 2007, acrescentou-se mais uma possibilidade (Portugal, País de África, País da América Latina, Outro País da Europa 
e Outro País). Em 2014 a questão foi deixada em aberto, ou seja, apenas se dava a hipótese de Portugal e Outro País, sendo 
possível especificar qual o país. 
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Quadro 2.7. Região de residência, 2001, 2007, 2014 (%)47 

 2001 2007 2014 

Norte Litoral 12,4 11,4 11,9 

Grande Porto 19,7 15,8 14,4 

Interior 7,2 8,4 10,3 

Centro Litoral 7,6 11,8 11,5 

Grande Lisboa 42,4 32,1 35,2 

Alentejo 3,6 5,7 3,9 

Algarve 4,1 4,4 4,5 

Madeira 1,3 1,5 0,9 

Açores 1,7 2,7 2,8 

Impossível de codificar 0,0 5,7 1,2 

No estrangeiro 0,0 0,5 3,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

2.2.6. Estado civil: predominância de solteiros/as 

 

Em relação ao estado civil predominante na população reclusa, comparativamente a 2007, 
a maior representação continua a ser a de solteiros, registando-se para 2014 uma percentagem 
de 71,4%. Por ordem decrescente seguem-se os divorciados com 17,2 %, os casados com 8,8% e 
por último os viúvos com 2,6% (Figura 2.8.). Verificou-se uma troca de posicionamento entre os 
divorciados e os casados em relação a 2007, pois nesse ano registaram-se mais casados do que 
divorciados (20,5% e 14,7% respetivamente). Já em 2014 inverteram-se os valores e existe um maior 
número de divorciados do que casados, entre os indivíduos reclusos.  

 
Figura 2.8. Estado civil dos inquiridos, 2007, 2014 (%)48 

 

                                                           
47 Dados 2001 – Base: 1754; Casos válidos: 1430 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1237 
    Dados 2014 – Base: 2149, Casos válidos: 1681 
48 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1919 
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No que respeita ao estado civil em 2001, o inquérito contemplava, numa questão única, as 
categorias solteiro, casado, divorciado, viúvo e a situação de união de facto, contudo em 2007 
e em 2014 essa dimensão foi apurada numa questão à parte.  

Perante os dados da Figura 2.9., 46,5% (821 indivíduos) dos inquiridos responderam viver em 
união de facto, verificando-se um aumento em relação a 2007 (39,9%).  

 
Figura 2.9. Vivem em união de facto, 2007, 2014 (%) 49 

 
 

Analisemos agora os dados disponíveis do INE sobre população residente em Portugal, 
ressalvando as diferenças de método, dado que o INE considerou os escalões etários dos 12-14 e 
15-19 anos, onde a existência de não solteiros é diminuta (dados do INE, Recenseamento de 2011) 
evidencia uma estrutura diferente no respeitante ao estado civil (Quadro 2.8.). 

 
Quadro 2.8. População residente com 12 ou mais anos segundo o sexo (%)50 

 Solteiro Casados União de facto Viúvos Separado/Divorciado 

Portugal 
HM H M HM H M HM H M HM H M HM H M 

40,7 21 19,7 47 23,4 23,6 7 3,5 3,5 7,3 1,4 5,9 5,6 2,3 3,3 

Fonte: INE, Recenseamento de 2011 

 

Os inquiridos solteiros, os separados/divorciados e os que declaram viver em união de facto 
estão sobre representados na população prisional. Os que declaram ser casados continuam a ter 
um peso baixo comparativamente à população em geral.  

Mais uma vez, os dados mostram a especificidade da população reclusa face à população 
residente em território nacional. O aspeto mais evidente é a representação dos laços formais, 
como o casamento, que tem menor expressividade na população reclusa, bem como a 
representatividade dos solteiros que é superior entre os reclusos. Combinando este dado com 
alguns trajetos já referidos, é possível correlacionar os percursos de vida mais difíceis, 

                                                           
49 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1208 
    Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1766 
50 http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006031&contexto=bd&selTab=tab2 

(consultado a 24-11-2014). 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0006031&contexto=bd&selTab=tab2


 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

62 62 

nomeadamente trajetos delinquentes e de consumo, que podem conduzir à disrupção de 
projetos pessoais, nomeadamente como no caso da conjugalidade.  

Ao fazer-se o cruzamento entre a variável estado civil por escalão etário, é nos mais jovens 
em que a categoria dos solteiros têm maior expressividade, isto é, regista-se dos 16 aos 24 anos 
uma percentagem de 95,7% e dos 25 aos 34 anos uma taxa de 89,8%. Regista-se ainda uma 
prevalência significativa no escalão etário dos 35 aos 44 anos de 69,3%. O estado civil casado 
tem maior representatividade nos escalões etários mais velhos dos 55 aos 64, dos 65 aos 74 e nos 
mais de 75 anos, com níveis percentuais de 15%, 18,4%, e 25% respetivamente. É no escalão etário 
dos mais de 55 aos 64 anos onde se regista maior nível percentual para os divorciados (47,7%), 
sendo que a percentagem de viúvos se concentra no escalão dos que têm mais de 75 anos (50%) 
(Figura 2.10.). 

 
Figura 2.10. Estado civil e grupo etário, 2014 (%)51 

 
 

Analisando os dados obtidos em 2014, pelo cruzamento entre o estado civil e o sexo dos 
inquiridos (Figura 2.11.) verifica-se que a população solteira, é maioritariamente masculina (72,1%) 
em comparação com a feminina (63,1%). Este dado já se tinha verificado em 2007 quando a taxa 
de homens solteiros era de 63% face às mulheres que apresentavam uma taxa de 55,4%52. 

Em relação aos restantes estados civis, são as mulheres que registam maiores valores quer na 
categoria “casado/a”, quer na de “divorciado/a ou separado/a” ou mesmo na do/a “viúvo/a”. 
(Figura 2.11)  

                                                           
51 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2062 
52 Dados 2007 – Base 1986; Casos válidos: 1916 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 mais de 75

95,7
89,8

69,3

48,3

26,1 28,9
25

2,9 5,1
9,9

14,0 15,0 18,4

25

1,0
4,7

19,4

34,4

47,7

23,7

00,5 0,4 1,3 3,4
11,1

28,9

50

Solteiro(a) Casado(a) Divorciado(a)/ Separado(a) Viuvo(a)



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

63 

Figura 2.11. Sexo dos inquiridos e estado civil, 2014 (%)53 

 
 

Ao analisar o cruzamento da variável sexo com “viver em união de facto” (Figura 2.12.), 
verifica-se que são as mulheres que apresentam mais situações de coabitação em união de facto 
(52,4%) em relação as homens (46,1%), registando-se uma diferença de 6,3 pontos percentuais. 

A declaração de união de facto é muito mais comum entre a população reclusa do que na 
população portuguesa em geral, mais uma vez, remetendo para a informalidade da situação 
conjugal. Se na população reclusa são os homens que declaram estar em maioria a viver em 
união de facto, na população em geral os valores parecem equilibrar-se entre homens e mulheres 
nesta situação.  

 
Figura 2.12. Sexo dos inquiridos e coabitar em união de facto, 2014 (%)54 

 
  

                                                           
53 Dados 2014– Base: 2149; Casos válidos: 1943 
54 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos 1757 
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2.2.7. Contextos de residência: a maioria vivia com os/as 
companheiros/as 

 

Ao compararmos os dados de 2014 com os anos de 2001 e 2007 verifica-se um menor registo 
de homens a viver com os pais e com outros familiares (28,4% e 11% respetivamente). Já no caso 
dos filhos e filhas registou-se um aumento nas declarações de homens a viverem com os/as 
filhos/as (22,7%).  

Relativamente às mulheres, registam-se mais a declararem viver sozinhas (9,9%), 
comparativamente com 2001 (4,4%) e 2007 (7,3%) e com os filhos (58%), verificando-se, para este 
caso, um aumento percentual de 11,3 pontos em relação a 2001 e 4,9 pontos percentuais em 
relação a 2007. 

Analisando para 2014 os contextos familiares e de residência antes da prisão, e diferenciando 
por sexo, conclui-se que são as mulheres que declaram em maioria viver com os companheiros 
(51,2%) e com os/as filhos/as (58%), mantendo a tendência já registada em 2007. No caso dos 
homens, maioritariamente declaram viver com as companheiras (50,4%), verificando-se um 
aumento em relação a 2007 e também 2001. (Quadro 2.9.). 

 
Quadro 2.9. Com quem viviam os reclusos antes de serem presos, segundo o sexo dos inquiridos, 

2001, 2007, 2014 (%)55 

 Masculino Feminino 

  2001 2007 2014 2001 2007 2014 

Vivia sozinho/a 8,9 10,8 13,1 4,4 7,3 9,9 

Vivia com o/a companheiro/a 44,4 47,3 50,4 53,8 50,8 51,2 

Vivia com os pais 38,0 33,1 28,4 15,6 19,6 16 

Vivia com outros familiares 10,5 12,5 11 12,0 11,2 11,7 

Vivia com outras pessoas 2,5 3,1 2,7 3,1 2,2 3,1 

Vivia com os filhos 19,8 3,1 22,7 46,7 53,1 58 

Nota: As percentagens constantes neste quadro traduzem respostas múltiplas a esta questão, pelo que o somatório dos 

valores em coluna é superior a 100%. 

  

                                                           
55 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 2049 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1933 
    Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1973 
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2.2.8. Alojamento anterior predominante: casa tipo familiar clássico 

 

Antes de analisarmos os dados de 2014, é importante salientar alguns pontos metodológicos 
alterados em relação à aplicação de 2007. Na classificação utilizada no inquérito anterior (2001 
e 2007) colocava-se a questão sobre o “Local onde viviam os reclusos antes de serem presos”, 
podendo as respostas assentar nas variáveis: “sua casa”, “com os pais”, “interno numa 
instituição”, “sem-abrigo”, “com outros familiares” e “com outras pessoas”. Concluiu-se que a 
maioria dos reclusos vivia em sua casa (52,7%) observando-se um acréscimo de 6,7 pontos 
percentuais em 2007 comparativamente a 2001 (46%). Foi também possível observar um 
decréscimo de 5,5 pontos percentuais em 2007 (33,5%) comparativamente a 2001, no que 
respeita aos reclusos que viviam em casa dos pais, e também uma descida de 1,1 pontos 
percentuais em relação a viver em casa de outros familiares 6%. Ainda em 2007 destaca-se que  
2,7% de reclusos declararam viver em situações de isolamento das redes familiares, ou seja, em 
instituições como internos (2%) e em local incerto (0,7%).  

Estes dados remetem para percursos sociais desfavorecidos, e com reduzida ou nenhuma 
autonomia, em que se salienta a partilha de casa com os pais, ou a residência incerta e que 
podem também traduzir-se em situações de exclusão social.  

Para a aplicação de 2014, estas categorias 56  foram alteradas perdendo-se a 
comparabilidade com as aplicações anteriores. As categorias adotadas remetem para o tipo de 
alojamento e não para a partilha de habitação, perdendo-se assim o percurso social dos reclusos. 
É ainda importante referir que, aquando da aplicação, vários foram os inquiridos que sentiram 
dificuldade em responder ao tipo de habitação que tinham antes da reclusão, pois muitos deles 
referiram viver em “bairro social”, o que não se insere em nenhuma das categorias. Perante este 
facto, foi forçada a inclusão desta classificação, por aproximação, na categoria “Casa de tipo 
familiar clássico (vivenda, apartamento...)”. Estando a experiência em bairro social intimamente 
ligada às questões de apoio social proveniente do Estado, remetendo para meios 
socioeconómicos mais desfavorecidos, ao ser integrada na categoria referida, perde-se a 
aproximação real ao percurso social do indivíduo. 

Face aos dados apresentados apenas se poderá concluir que a grande maioria dos inquiridos 
tinha como habitação, à data da reclusão, casa tipo familiar clássica (83,8%). Cerca de 9% vivia 
em casa tipo familiar não clássica (onde se insere barraca, casa rudimentar) e 0,9% viviam na rua. 
Este último dado pode ser comprado, embora indiretamente, como aquele registado em 2007 
em que se considera local incerto como variável, tendo-se apurado uma prevalência de 0,7%. 
Tomando esta possível comparação verifica-se um aumento de indivíduos sem residência.   

                                                           
56 As categorias adotadas remetem para a classificação utilizada pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) no que se refere 

ao tipo de habitação. 
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Quadro 2.10. Local onde viviam antes de serem presos 201457 

Local onde vivia antes de ser preso 
2014 

N % 

Casa de tipo familiar clássico (vivenda, apartamento...) 1717 83,8 

Casa de tipo familiar não clássico (barraca, casa 
rudimentar, improvisado, roulotte) 184 9,0 

Num hotel, pensão ou similar 35 1,7 

Num centro de abrigo 14 0,7 

Noutro alojamento coletivo de convivência (instituições de 
apoio social, de educação, militares... 37 1,8 

Na rua 19 0,9 

Outra situação 44 2,1 

Total 2050 100,0 

 

Os inquiridos e as inquiridas58 foram também questionados sobre o trajeto de vida em relação 
à permanência como interno/a em instituições como os centros educativos, lares de infância e 
juventude, Casa Pia, Santa Casa da Misericórdia ou outros. Foi possível apurar que 17,4% declaram 
já ter vivido como interno/a noutra instituição enquanto 82,6% declaram nunca ter passado pela 
vivência em instituições com estas características. Esta percentagem de indivíduos que passaram 
pela experiência de viver numa instituição é largamente superior no caso dos reclusos e das 
reclusas da que a que se regista para a população geral (Torres e Gomes, 2002: 43-44). 

 

2.2.9. A maioria dos reclusos tem filhos/as 

 

Comparando os dados de 2014 com 2007 ocorreu um aumento de 4,6 pontos percentuais 
entre os reclusos que referem ter filhos (passou de 64% para 68,6%), dado que se pode confirmar 
na Figura 2.13. 

Figura 2.13. Existência de filhos/as, 2001, 2007, 2014 (%)59 

 

                                                           
57 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2050 
58 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 20145 
59  Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 2028 
     Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1917 
     Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2056 
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Os dados que se mostram na Figura 2.14. revelam que é a população feminina que declara, 
em maior número, a existência de filhos (85%) relativamente à população masculina (67,3%). 
Comparando estes dados com os de 2007 registou-se um ligeiro aumento percentual tanto para 
as mulheres (1,9 pontos percentuais) como para os homens (5,2 pontos percentuais), sendo que 
nos últimos foi mais significativa a subida. Tendo em conta os dados do estado civil da população 
reclusa, a população feminina assume aqui especificidade em relação à população global, 
existindo muito mais mulheres solteiras com filhos ou em situações de conjugalidade não 
formalizada, de forma semelhante ao que se verificou nos anos anteriores (2001 e 2007). 

 
Figura 2.14. Sexo dos inquiridos e a existência de filhos/as, 2014 (%)60 

 
 

2.2.10. Atividades ocupacionais 

 

Tal como nas aplicações dos anos anteriores (2001 e 2007), incluiu-se em 2014 a pergunta 
referente à distribuição dos reclusos pelas diferentes atividades ocupacionais em meio prisional61. 
Privilegiaram-se as seguintes categorias: trabalho, formação profissional e ensino (Figura 2.15.). 

Em 2014 observaram-se 75,2% de declarações de ocupação na prisão, de um ou de vários 
tipos, visto que a resposta a esta pergunta podia ser múltipla. Em relação às declarações de 
ocupação com trabalho em meio prisional, comparativamente a 2001 (72,4%) e 2007 (54,8%) 
verifica-se, para 2014, um contínuo decréscimo (48,6%). Em contrapartida, verifica-se um aumento 
progressivo das declarações de ocupação com o ensino (11,7%, 24,2% e 26%), com a formação 
(9,4%, 13,1% e 17,1%) e outras (6,5%, 7,9% e 8,3%). No entanto, é de realçar o baixo número das 
declarações de ocupação com o trabalho. 

                                                           
60 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1893 
61 Note-se que o trabalho e a formação profissional no interior dos EP são atividades remuneradas. 
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Face aos dados apresentados poder-se-á inferir o investimento na educação dos reclusos, 
possibilitando o acesso a qualificações de ensino superiores que beneficiem a sua inserção futura 
na sociedade e por consequência no meio laboral.  

 
Figura 2.15. Ocupação na prisão, 2001, 2007, 2014 (%)62 

 
 

Ao observarmos o Quadro 2.11., verifica-se que em todas os escalões etários houve um 
decréscimo das taxas de ocupação por parte dos reclusos. Entre 2001 e 2007, este decréscimo só 
se tinha verificado nos escalões etários dos 26 aos 35 e dos 36 aos 45 anos que apresentam índices 
ocupacionais abaixo dos níveis declarados anteriormente. Os restantes escalões, em 2001, 
confirmaram uma maior taxa de ocupação na prisão.  

 
Quadro 2.11. Ocupação na prisão por idades dos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%)63 

 16-25 anos 26-35 anos 36-45 anos 46-55 anos + de 56 anos 

 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 

Sim 52,8 65.8 60,7 68,3 67,3 62,1 71,4 70,9 62,7 64,6 65,7 58,7 59,3 66,3 50,0 

Não 47,2 34,2 39,3 31,7 32,7 37,9 28,6 29,1 37,3 35,4 34,3 41,3 40,7 33,7 50,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

No sentido de possibilitar uma comparabilidade com dados internacionais o quadro que se 
segue ilustra a distribuição da idade dos inquiridos segundo o escalão etário, face à ocupação 
na prisão, em 2014.  

                                                           
62 Nesta pergunta os inquiridos podiam responder a mais do que uma opção. O peso de cada atividade ocupacional é 

avaliado em relação ao conjunto das respostas a todas as situações (1972 respostas em 2001 e 1485 respostas em 2007) e 
não relativamente ao total dos inquiridos (2057 em 2001 e 1986 em 2007). Em 2104 observou-se 1615 respostas que se 
distribuem do seguinte modo: Formação – 276, Trabalho – 785, Ensino – 420, Outra - 134 

63 Nesta questão era possível responder a mais do que uma resposta. 
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Quadro 2.11.a Ocupação na prisão por idades dos inquiridos, (%)64 

  16-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65-74 
anos + de 75anos 

Sim 62,9 61,6 62,5 58,4 53,8 48,5 0 

Não 37,1 38,4 37,5 41,6 46,2 51,5 100 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

2.2.11. Condição perante o trabalho: descida acentuada do emprego e 
subida expressiva dos desempregados  

 

Em 2014, no que diz respeito à condição perante o trabalho anterior à reclusão dos inquiridos, 
a grande maioria indica exercer uma profissão à data da reclusão (55,6%). Em comparação com 
os dados recolhidos em 2001 (67,7%) e 2007 (69,7%), verifica-se que uma descida expressiva para 
2014 (menos 14,1 pontos percentuais) explicável por certo pelo aumento da taxa de desemprego 
nos últimos anos. Esta de facto aumentou relativamente a 2007, entre a população reclusa, cerca 
de 9,6 pontos percentuais situando-se nos 26,6% (Quadro 2.12.).  

De acordo com os dados do INE a taxa de desemprego da população média residente com 
15 e mais anos de idade em Portugal, para o 3º trimestre de 201465, era de 13,3%, bastante mais 
baixa do que a observada na população prisional portuguesa, apesar do elevado aumento 
quando comparada com a taxa de desemprego consultada em 2007 para a população em 
geral (7,8%). Ou seja, o desemprego expressivamente mais elevado da população reclusa, 
poderá também ser outro dos fatores que ajuda a explicar o aumento de indivíduos que 
enveredam por práticas ilícitas para suprir as suas necessidades de sobrevivência.  

 
Quadro 2.12. Condição perante o trabalho anterior à reclusão, 2001, 2007, 2014 (%)66 

 2001 2007 2014 

Estudante 3,8 3,6 5,1 

Exercia uma profissão 67,7 69,7 55,6 

Desempregado(a) 15,8 17,0 26,6 

À procura do 1º emprego 1,3 0,7 2,3 

Doméstica(o) 1,2 1,3 0,8 

Reformado/pensionista 1,2 1,0 2,0 

A cumprir serviço militar 0,3 0,2 0,2 

Incapacitado 1,7 1,2 1,0 

Outra situação 7,0 5,3 6,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

                                                           
64 Dados 2014 – Base: 2149, Casos válidos: 1928 
65 http://www.ine.pt – Estatísticas de Emprego 2014 (extraído a 24-11-2014) 
66 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1984 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1830 
    Dados 2014: Base: 2149; Casos válidos: 1916 

http://www.ine.pt/
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Fazendo o cruzamento da variável condição perante o trabalho e sexo dos inquiridos 
(Quadro 2.13.), é o grupo das mulheres que apresenta uma taxa de desemprego relativamente 
menor (24,7%), do que a dos homens (26,6%). Contudo regista-se ainda no grupo feminino um 
aumento quando comparado com 2007 (19,4%), de cerca de 5,3 pontos percentuais. Os dados 
apresentados pelo INE67, em igual período para a população média residente com 15 e mais anos 
de idade em Portugal, no 3º trimestre de 2014, era de 12,3% para o grupo masculino e 14% para 
o feminino, estando assim em conformidade com os dados obtidos junto da população reclusa 
apesar de esta registar sempre valores muito superiores. 

Por outro lado, e de forma perfeitamente congruente com os dados revelados acima, apenas 
56% dos homens declararam, em 2014, que exerciam uma atividade profissional, contra 52,7% das 
mulheres, registando-se aqui a maior perda percentual em relação a 2007, onde se registou uma 
taxa de 70,7% para os homens a exercer profissão (perda em 2014 de 14,7 pontos percentuais) e 
61,2% para as mulheres (perda de 8,5 pontos percentuais em 2014). 

 
Quadro 2.13. Condição perante o trabalho segundo o sexo, 2014 (%)68 

 Masculino Feminino 

Era estudante 5,3 2,7 

Exercia uma profissão 56,0 52,7 

Estava desempregado(a) 26,6 24,7 

Estava à procura do primeiro emprego 2,3 2,7 

Era doméstica(o) 0,1 8,7 

Estava reformado (a)/ pensionista 2,1 0,7 

Estava a cumprir o serviço militar obrigatório 0,2 0,0 

Estava incapacitado(a) permanente para o trabalho 1,0 2,0 

Outra situação 6,5 6,0 

Total 100,0 100,0 

 

Ao analisar-se a condição perante o trabalho segundo o escalão etário, salienta-se que a 
percentagem de indivíduos que declara exercer atividade profissional fora da prisão, flutua entre 
os 52,6% no escalão de etário dos 26 aos 35 anos e 66% nos indivíduos com idade entre os 46 e 55 
anos, como se ilustra no Quadro 2.13. 

Ao compararmos estes dados com os dados obtidos em 2007, verificou-se um acentuado 
decréscimo no escalão etário dos 16 aos 25 anos, em relação a exercer uma profissão, registando-
se em 2014 uma taxa de 34,7% face a uma taxa de 71,1% registada em 2007. Observa-se assim 
uma perda de 36,4 pontos percentuais entre as duas aplicações. Quanto à taxa de desemprego 
aumentou significativamente em todos os escalões etários, comparativamente a 2001 e 2007.  

Relativamente à informação recolhida da população residente em Portugal com 15 e mais 
anos de idade em 2014 (INE, 2014), os valores apenas se aproximam na faixa etária mais nova, 
isto é, enquanto 34,7% dos reclusos entre os 16 e os 24 anos estavam desempregados, os valores 
apresentados para os jovens entre os 15 e os 24 anos na população até aos 64 anos era de 32,2%. 
Já em 2007 esta tendência se verificava, pelo que se compreende de forma clara que se os 

                                                           
67 http://www.ine.pt – Estatísticas de Emprego 2014 (extraído a 24-11-2014) 
68 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos:1908 
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valores aumentaram na população até aos 64 anos, face a 2007, aumentariam também na 
população reclusa. 

De forma semelhante ao sucedido em 2007, também em 2014, todas as outras faixas etárias 
mais velhas na população geral apresentam taxas de desemprego bastante menores do que as 
da população reclusa, nomeadamente, 14,3% para indivíduos dos 25 aos 34 anos, 11,1% para o 
escalão dos 35 aos 44, e 10,4% dos 45 aos e mais anos (INE, 2014). 

 
Quadro 2.14. Condição perante o trabalho segundo o escalão etário, 2001, 2007, 2014 (%)69 

 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 

 16-25 anos 26-35 anos 36-45 anos 46-55 anos + de 56 anos 

Era estudante 9,2 3,5 22,7 2,8 4,2 5,6 1,3 3,2 0,6 0,0 2,9 0,7 0,0 4,6 0,0 

Exercia uma profissão 62,3 71,1 34,7 64,3 64,2 52,6 68,3 73 64,2 70,5 78 66,0 67,9 67,8 55,2 

Estava desempregado(a) 13,2 17 24,8 18,9 20,5 31,4 16,8 14,3 27,4 9,2 12,7 20,9 3,6 17,2 15,2 

Estava à procura do 
primeiro emprego 3,4 0,9 8,7 0,7 0,6 2,2 0,4 0,8 0,9 0,6 0,4 0,7 0,0 0,0 0,7 

Era doméstica(o) 0,4 1,6 0,4 0,8 1,3 0,5 1,5 1,1 0,8 4 0,8 0,3 1,2 1,1 2,1 

Estava 
reformado(a)/pensionista - 0,9 0,0 0,0 1,2 0,3 0,8 1,1 0,8 3,5 0,4 2,3 16,7 1,1 17,2 

Estava a cumprir o 
serviço militar obrigatório 0,7 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Estava incapacitado(a) 
permanente para o 
trabalho 

0,4 0,6 0,4 1,7 1,6 0,6 2,3 1,5 0,4 3,5 0,4 2,0 1,2 1,1 3,4 

Outra situação 9 4,4 8,3 6,8 5,9 6,7 5,9 5,1 4,9 4 4,5 7,2 6,0 6,9 6,2 

 

No sentido de possibilitar a comparabilidade com dados nacionais e internacionais o quadro 
que se segue ilustra a distribuição da idade dos inquiridos segundo o escalão etário e a condição 
perante o trabalho, em 2014. 

 
Quadro 2.14.a Condição perante o trabalho segundo o escalão etário (%) 

 16-24 anos 25-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55-64 anos 65-74 anos + de 75anos 

Estudante 25,8 6,6 0,5 0,6 0,0 0,0 0,0 

Exercia uma profissão 31,7 51,4 64,3 65,4 58,4 45,5 25,0 

Desempregado(a) 24,7 30,9 27,0 23,9 16,0 9,1 0,0 

À procura do 1º emprego 9,1 2,6 1,1 0,6 0,0 3,0 0,0 

Doméstica(o) 0,5 0,5 0,7 0,0 1,6 6,1 0,0 

Reformado/pensionista 0,0 0,3 0,7 1,5 12,0 27,3 75,0 

A cumprir serviço militar 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Incapacitado 0,5 0,5 0,5 1,8 4,0 0,0 0,0 

Outra situação 7,5 7,1 4,9 6,1 8,0 9,1 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                           
69 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1830 
    Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos 1872 
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Conclui-se que entre 2014 e as aplicações anteriores, há uma diminuição muito expressiva de 
reclusos e reclusas com atividade profissional, sendo decerto o aumento da população prisional 
um dos indicadores claros dos efeitos nefastos dos níveis altíssimos, por referência ao passado, do 
desemprego e da crise económica que o país atravessa.  

 

2.2.12. Trabalhadores/as manuais e do comércio: profissões 
dominantes 

 

Em relação à última profissão exercida, à semelhança de 2001 e 2007, a categoria com maior 
representatividade é a dos trabalhadores manuais e do comércio, com 84,7% (menos 0,3 pontos 
percentuais em relação a 2007). As categorias que se seguem são a dos patrões (6,3%) e a dos 
quadros médios (6%). Nesta última registou-se um aumento de 1,6 pontos percentuais face a 2007 
(4,4%) (Quadro 2.15.). 

 
Quadro 2.15. Última profissão, 2001, 2007, 2014 (%)70 

 2001 2007 2014 

Patrões 8,0 7,4 6,3 

Quadros superiores 0,2 0,1 0,1 

Profissionais liberais 0,2 0,1 0,1 

Quadros médios 2,9 4,4 6,0 

Empregados de escritório 2,1 1,9 1,9 

Inativos 3,3 0,9 0,9 

Trabalhadores manuais/comércio 83,1 85,0 84,7 

Traficantes de droga 0,2 0,1 0,1 

Prostitutas 0,0 0,1 0,0 

 

Em conclusão, é possível referir que se mantem a tendência dos anos anteriores, ou seja, mais 
de 80% da população reclusa exercia uma atividade profissional (independentemente de estar 
empregado ou desempregado) ligada às áreas manuais e do comércio. Este enquadramento 
profissional remete-nos para quadros pouco qualificados associados a baixa escolaridade. 

  

                                                           
70  Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1815 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1706 
    Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1584 
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2.2.13. Caraterização da população prisional por dimensão e distrito 
judicial do estabelecimento prisional 

 

Em relação à aplicação de 2001 e 2007 apenas foram contempladas três categorias face à 
dimensão do estabelecimento prisional: pequena, média e grande. Observando a Figura 2.16, 
como dados referentes às aplicações anteriores, destaca-se um menor peso percentual no grupo 
feminino nos estabelecimentos prisionais de média e pequena dimensão, respetivamente 2,1% e 
4,9%, ou seja, menos 9 e 5,7 pontos percentuais em relação aos dados coletados em 2001. 

 
Figura 2.16. Proporção de inquiridos do sexo masculino e feminino por dimensão de EP, 2001, 

2007 (%)71 

 
 

Em 2014 insere-se uma nova categoria na dimensão do estabelecimento prisional, passando-
se a considerar quatro categorias: pequena, média, grande e muito grande. Esta categorização 
é feita tendo em conta o número de reclusos por estabelecimento prisional (pequena: até 99 
reclusos; média: 100 a 299 reclusos; grande: 300 a 699 e muito grande: mais de 700 reclusos). O 
gráfico que se segue demonstra que é nas prisões de categoria Grande, onde se encontra, 
aproximadamente, um terço do total de reclusos inquiridos. 

  

                                                           
71 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 2049 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1978 
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Figura 2.17. Proporção de inquiridos por dimensão de EP, 2014 (%)72 

 
 

Esta nova divisão teve efeitos na distribuição dos homens e mulheres em situação de reclusão 
por dimensão de estabelecimento prisional que sofreu alterações em relação aos anos anteriores. 
Assim verifica-se que é nos estabelecimentos de grande dimensão onde se insere o maior número 
de mulheres (87%), estando estas menos representadas nos estabelecimentos de média e muito 
grande dimensão. 

 
Figura 2.17.a Proporção de inquiridos do sexo masculino e feminino por dimensão de EP, 2014 

(%)73  

 
 

A Figura 2.18. mostra a distribuição dos reclusos por grupos etários e pela dimensão do 
estabelecimento prisional. Verifica-se que em 2014, respeitando a nova categorização etária 
para efeitos de comparabilidade internacional, para todas as dimensões dos estabelecimentos 

                                                           
72 Dados 2014 – Base: 2014; Casos válidos:2084 
73 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2135 
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prisionais, a distribuição etária é similar, sendo os escalões etários dos 25 aos 44 anos, aqueles em 
que mais se concentram os reclusos nos estabelecimentos de diferentes dimensões.  

Apesar da diferença de escalões etários, relativamente aos dados obtidos em 2007, ainda é 
possível verificar alguma uniformidade, isto é, a representação etária para as três categorias 
dimensionais era mais expressiva nos reclusos que tinham entre os 26 e os 45 anos de idade e a 
distribuição dos restantes escalões manifesta-se igualmente em todas as dimensões 
contempladas.  

 
Figura 2.18. Escalão etário da população prisional por dimensão de EP, 2014 (%)74 

 

 
 

Em relação à distribuição dos inquiridos por distrito judicial75 segundo o sexo, observa-se que 
a maioria dos reclusos do sexo masculino se encontrava no distrito judicial de Lisboa e Porto, com 
respetivamente 36,8% e 32,6%. Comparativamente a 2007, esta incidência já se verificava com 
taxas de 36,9% (Lisboa) e 29,1% (Porto). É assim possível observar que para o distrito judicial do 
Porto houve um acréscimo de 3,5 pontos percentuais face a 2007. Mantendo também a 
semelhança com 2007, os distritos que se seguem são Évora com 18,7% (menos 2,1 pontos 
percentuais que em 2007) e por fim Coimbra com 11,8% (menos 1,5 pontos percentuais que em 
2007).  

Em relação à população feminina é também no distrito judicial de Lisboa (51,2%) e do Porto 
(40,1%) onde se concentra a maioria das reclusas. Esta concentração já se registara em 2007, 

                                                           
74 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1980 
   Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1951 
   Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2091 
75 Lembre-se que os distritos judiciais são Porto, Coimbra, Lisboa e Évora.  
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com 55,3% no distrito judicial de Lisboa (verifica-se decréscimo em 2014 de 4,1 pontos percentuais) 
e 33,5% no Porto (com aumento de 6,6 pontos percentuais registado em 2014). 

Foi no distrito judicial do Porto onde se registou um maior aumento da população reclusa 
tanto masculina como feminina, verificando-se em contrapartida um no distrito judicial de Lisboa 

 
Figura 2.19. Distribuição da população prisional, por distrito judicial segundo o sexo, 2014 (%)76 

 
 

Outro elemento de análise relativamente à distribuição por distrito judicial é o escalão etário 
(Figura 2.20). Em 2007 o grupo etário mais jovem (16-25 anos) assumia maior expressividade no 
distrito judicial de Évora com 19,4%, seguido do Porto (18,3%), Lisboa (17,1%) e Coimbra (15,6%). 
Em 2014 verifica-se uma alteração, sendo que este escalão etário é mais expressivo em Coimbra 
(26,6%), registando-se uma subida de 9 pontos percentuais face a 2007, seguindo-se Lisboa 
(14,9%), Évora (10,2%) e Porto (8,2%).  

Relativamente aos reclusos da faixa etária dos 26-35 anos, em 2007, era no distrito judicial de 
Coimbra onde se encontravam mais representados (40,3%), seguindo-se por ordem decrescente 
os distritos do Porto, Évora e Lisboa com respetivamente 40,1%, 35,9% e 35,2%.  

Também neste ponto se reajustou os escalões etários de modo a dar resposta à comparação 
internacional, e para 2014 é em Lisboa onde o escalão etário dos 25 aos 34 anos assume maior 
representatividade com 36,1%, seguindo-se Évora (35,5%), Porto (32,5%) e Coimbra (30%).  

Parece, por aproximação, que ocorreu uma troca posicional do distrito de Coimbra que 
registava maior prevalência de indivíduos entre os 26 e os 35 anos, na aplicação de 2007, para 
2014 passar a ser o distrito em que este escalão etário é menos representativo apesar de ainda 
continuar a ser aí a categoria modal.   

                                                           
76 Dados 2014 – Base: 2149; casos válidos: 2135 
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Figura 2.20. Distribuição da população prisional, por distrito judicial segundo os grupos etários, 
2014 (%)77 

 

 
 

2.2.14. Indicadores clínicos e de risco de contágio 

 

2.2.14.1. Acesso a Serviços e Programas de Saúde em Meio Prisional  

Na aplicação de 2014 foi introduzida uma nova questão com o objetivo de se apurar a 
perceção do acesso da população reclusa a alguns serviços e programas de saúde. Assim 
quando questionados sobre o acesso a “exame médico na admissão da prisão” dos 202978 
respondentes cerca de 79,5% indicou ter feito exame médico aquando da entrada na prisão, 
sendo que 20,5% indicou não o ter realizado. 

Também se interrogaram os reclusos e reclusas sobre a possibilidade de acesso aos serviços e 
programas para tratamentos de dependências, nomeadamente “tratamentos para a 
dependência de opiáceos”, distinguindo-se entre “tratamentos por substituição de opiáceos 
(metadona, buprenorfina)” e “outros tratamentos que não de substituição opiácea”. Inquiriu-se 
igualmente a população reclusa sobre o possível acesso a “programas de prevenção de 
overdose”. 

 

                                                           
77 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2091 
78 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2029 
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Quanto aos “tratamentos de substituição de opiáceos” 48,1% declarou poder ter acesso a 
eles, enquanto 15,8% considera que não tem acesso e 2,8% acha que eles não estão disponíveis 
no EP em que se encontram. Mais importante é referir, no entanto, que 33,3% dos reclusos e das 
reclusas desconhece se tem ao seu dispor tratamentos de substituição de opiáceos. Quanto aos 
“outros programas farmacológicos para o consumo de drogas” é ainda mais expressivo o número 
dos que desconhecem a sua existência, (43,4%) sendo que esta é a categoria modal, 28,3% da 
população reclusa admitiu poder ter acesso a este tipo de programas 21,2% considera que não 
tem acesso e alguns (7,1%) dizem que esta oferta não existe no EP em que se encontram.  

Quanto a “outros programas terapêuticos para o consumo de drogas” (como sejam alas livres 
de drogas, grupos de autoajuda e apoio psicológico) de novo 34,0% da população prisional 
desconhece se tem acesso, 30,6% dos reclusos e reclusas considera que pode ter acesso a eles, 
22,3 % afirma que não tem acesso e 13,1% dos/as inquiridos/as referiu que o estabelecimento 
prisional onde se encontra não dispõe deste tipo de serviços.  

Por fim, 50,8% afirma desconhecer a existência de “programas de prevenção de overdose”, 
24,6% afirma não ter acesso a esses programas, face a 14,4% que afirmaram ter acesso a eles e a 
10,2% que consideram que esta iniciativa de prevenção de overdose não existe no EP em que 
está neste momento. (Figura 2.21). 

Estes resultados mostram que há ainda muita margem de manobra para intervir nesta área: 
ora pela inexistência efectiva de oferta de um certo tipo de programas de ajuda e pela 
necesidade da sua implementação, ora para ampliar, junto da população reclusa, a divulgação 
daqueles que já existem. 

 
Figura 2.21. Acesso a programas de saúde e tratamentos de dependência de drogas, 2014 (%)79 

 

                                                           
79 Dados 2014 – Base: 2149; casos válidos: 2029: Tratamento de substituição de opiáceos (metadona, brupernorfina): 1297; 

Outros programas farmacológicos para o consumo de drogas: 1047; Outros programas terapêuticos para o consumo de 
drogas (alas livres de drogas, grupos de auto ajuda, apoio psicológico): 1247, prevenção de overdose: 914 
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Também no que diz respeito ao acesso a material esterilizado (Figura 2.22), o 
desconhecimento parece ser amplo. Com a exceção do acesso a desinfetantes, em que só 22,8% 
afirma desconhecer esse recurso, 45,2% da população reclusa não sabe se tem acesso a 
seringas/agulhas, 46,9% ignora o acesso a outro material esterilizado e 36,5% o acesso a 
preservativos gratuitos. Todavia, o material esterilizado relativamente ao qual existe maior acesso 
é o desinfetante com 53,4%, seguido por preservativos com 31,5%. O acesso a seringas/agulhas é 
bastante reduzido, com apenas 8,6%. 

 
Figura 2.22. Acesso a material esterilizado, 2014 (%)80 

 
 

Quando questionados sobre a possibilidade de acesso a serviços e programas relacionados 
com as doenças infeciosas são as análises clínicas/rastreio clínico que concentram maior número 
de respostas positivas quanto a essa possibilidade (81,4%), seguindo-se o tratamento ao VIH/SIDA 
(67%), o tratamento para a hepatite C (61,8%) e por último a vacina da hepatite B (58,1%). É 
também para a vacina da hepatite B onde se verifica o maior número de declarações de “não 
acesso” (32,5%) (Figura 2.23.).  

É importante salientar que estas análises clínicas em meio prisional são oferecidas aos reclusos 
e reclusas, estando previstas, de resto, no manual de procedimentos, embora os rastreios não 
tenham carácter obrigatório. Constituindo um procedimento inerente ao protocolo de admissão, 
o direito de recusa por parte do recluso, está legalmente previsto. Este manual de procedimentos 
não existia ainda nas aplicações realizadas em 2001 e 2007.  

Apesar de o desconhecimento relativamente aos serviços e programas relacionados com 
doenças infeciosas ser ainda expressivo, entre os 19,7% e os 40,5%, a proporção de reclusos e 
reclusas que relatam ter acesso a estes serviços é claramente superior. Com efeito, 67,1% recorreu 
a análises clínicas e de rastreio, 39,9% afirmou ter acedido a programas de tratamento para 
HIV/Sida, 38,1% a programas de tratamento de Hepatite C e 36,0% foi vacinado/a para a Hepatite 
B (Figura 2.23).  

                                                           
80  Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: seringas/agulhas: 1004; Outro material esterilizado: 964; desinfetante/lixívia: 1441, 
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Figura 2.23. Acesso a serviços e programas relacionados com as doenças infeciosas, 2014 (%) 81 

 
 

Também no que diz respeito a intervenções terapêuticas para a dependência de bebidas 
alcoólicas e do jogo, o desconhecimento é grande, atingindo os 39,6% e 44,6% respetivamente. 
Apesar disso, 29,5% da população reclusa afirmou já ter recorrido a intervenções terapêuticas 
para a dependência do álcool enquanto que apenas 15,8% declarou o mesmo relativamente ao 
jogo (Figura 2.24). 

 
Figura 2.24. Acesso a Intervenções terapêuticas para a dependência de bebidas alcoólicas e 

jogo, 2014 (%)82 

 

                                                           
81 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: análises clínicas/rastreio: 1485; Vacina hepatite B: 1151; Tratamento hepatite C: 

1157; Tratamento VIH/SIDA: 1112 
82  Dados 2014 – Base 2149; Casos válidos: intervenções terapêuticas para a dependência de bebidas alcoólicas 

(farmacológicos, grupos de auto ajuda, apoio psicológico): 1160; intervenções terapêuticas para a dependência do jogo 
(grupos de auto ajuda, apoio psicológico): 1059 
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2.2.14.2. Medicação: uso e tipo de medicamento 

À semelhança das aplicações anteriores procurou-se saber junto dos reclusos e reclusas se 
estariam a tomar alguma medicação de modo regular, considerando que se trata de medicação 
prescrita por médicos e não do consumo de fármacos ou outras substâncias ilícitas.  

A esta questão responderam 2053 indivíduos e destes 48,8% responderam que estavam a 
tomar medicação (Figura 2.25.). Em 2007 apurou-se que entre aqueles que responderam que 
tomavam medicação a maioria (51,3%) tomava comprimidos para dormir, 31,1% calmantes e 
24,4% antidepressivos, e ainda um número considerável toma outros medicamentos (44,6%). 
Comparativamente a 2014 assiste-se a um decréscimo para todas as substâncias, sendo mais 
acentuado nos comprimidos para dormir (24,8%) onde se constata uma diminuição de 26,5 
pontos percentuais face a 2007. No cômputo geral diminuiu a prescrição de medicação à 
população reclusa.  

 
Figura 2.25. Reclusos a tomarem medicação, 2001, 2007, 2014 (%)83 

 

2.2.14.3. Doenças infeciosas: prevalências elevadas nos reclusos 

Estudos recentes realizados em diferentes países a nível mundial acerca da prevalência na 
população reclusa do VIH e hepatites B e C, estimam que esta prevalência neste grupo se situa 
entre 2 a 10 vezes mais do que na população em geral. 

Em relação à prevalência do VIH nas prisões da Ucrânia esta é 15 vezes maior do que na 
população em geral, já nas prisões dos Estados Unidos esta é 2,4 vezes maior do que na 
população em geral84. Num artigo publicado em 2001 sobre a prevalência do VIH/SIDA nas 
prisões da Baixa Saxónia, na Alemanha, refere-se que um terço da amostra era constituído por 

                                                           
83 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1950 
   Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2053: Comprimidos para dormir: 534, Calmantes: 320,  
   Antidepressivos: 284, Outros: 567 
84 http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/Prisoners (consultado a 26-11-2014) 
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consumidoras de drogas por via injetável. Destas 4,9% tinha VIH positivo, ao contrário das que não 
consumiam drogas por via injetável que apresentavam uma prevalência de 0,5%.85 

Vejamos agora o que se passa quanto à população reclusa portuguesa face às doenças 
infeciosas em 2014. Como já foi referido, está institucionalizado que aquando da entrada dos 
reclusos no estabelecimento prisional, são realizadas análises sanguíneas. As referentes ao VIH ou 
hepatites só serão realizadas com a autorização da população reclusa. 

Perante a questão “alguma vez fez análises ao sangue para saber se tinha VIH/SIDA?” em 
2014 responderam positivamente 1862 reclusos (86,6%) e 287 (13,4%) responderam não ter feito 
análises. Em 2001, tinham respondido a esta questão 76,8% do total de inquiridos e em 2007 
responderam cerca de 81,1%. Denota-se pois maior preocupação por parte dos reclusos 
relativamente à realização de análises para detetar estas doenças pois sabe-se que eles e elas 
se poderiam recusar a fazê-las. (Figura 2.26.). Mas também a entrada em vigor do manual de 
procedimentos, a que se já se fez referência, e que impõe a proposta da realização de análises 
clínicas à entrada dos EPs contribuiu decerto igualmente para este aumento.   

 
Figura 2.26. Declaração de ter realizado análises ao VIH/SIDA e Hepatites 2001, 2007, 2014 (%)86 

 
 

Em relação aos resultados obtidos nas análises ao VIH/SIDA, em 2001, dos que fizeram análises 
para saber se tinham estas doenças e que responderam qual tinha sido o resultado (1377 
indivíduos), 16,3% declararam que esse resultado era positivo. Em 2007, esse número que era 
extremamente expressivo no panorama internacional, desceu para 10%. 

Em 2014 a questão sobre as análises e os resultados obtidos, foi colocada distinguindo o local 
da sua realização: “fora da prisão”, “dentro da prisão na atual reclusão” e “dentro da prisão, em 
anteriores reclusões”. Sendo a resposta de carácter múltiplo, após recodificação, foi possível inferir 

                                                           
85 http://data.unaids.org/publications/irc-pub05/prisons-tu_pt.pdf (consultado a 26-11-2014) 
86 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1890 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1870 
    Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1862 

http://data.unaids.org/publications/irc-pub05/prisons-tu_pt.pdf
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que apenas 3,8% (n=82) dos indivíduos obtiveram resultado positivo para o VIH/SIDA 
(independente do local onde foi obtido o resultado). Comparando este dado com os anos 
anteriores, verifica-se um decréscimo acentuado em relação a 2007 de 6,2 pontos percentuais. 
Algo que já se constatara entre 2001 e 2007 com decréscimo de 6,3 pontos percentuais. 

 
Figura 2.27. Declarações de resultados positivos para as análises VIH/SIDA, 2001, 2007, 2014 (%)87 

 
 

Ao compararmos estes dados com os que se referem à população portuguesa em geral, 
segundo os últimos dados recolhidos pelo Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças 
Transmissíveis do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, a 31 de Dezembro de 2013 
Portugal 88  apresentava 47.390 casos de infeção por VIH, representando este valor 
aproximadamente 5% da população em geral. Dos casos notificados 72,8% dizem respeito a 
homens e 27,1% correspondem a mulheres. No cálculo de novos casos, entre 2001 e 2012,verificou-
se um decréscimo sendo este, para os homens de 5,7% e nas mulheres de 4,7%. Quanto à 
distribuição etária, cerca de 52,7% dos casos notificados posicionam-se entre os 25 e os 39 anos 
de idade. No que diz respeito aos modos de transmissão foi a via sexual que se registou como 
responsável principal pela transmissão de 61,1% dos casos, já por via relacionada com as práticas 
de risco associadas às toxicodependências (partilha de seringas e de outros materiais) o número 
de casos foi na ordem dos 36,4% (INSA, 2013). 

Ao considerarmos o contexto prisional, os dados obtidos neste inquérito, revelam que a 
situação registada entre a população reclusa, estão em linha com a tendência de decréscimo 
no número de infetados com VIH/SIDA verificada na população em geral.   

Quando em 2014 se introduziu a questão sobre a toma completa da vacina para a hepatite 
B, dos 1920 respondentes 89  35,7% responderam ter tomado a vacina completa (3doses) da 
hepatite B, sendo que 64,3% dos inquiridos responderam negativamente.  

                                                           
87 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1377 
   Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1396 
   Dados 2014 – Base: 1862; Casos válidos: 82 
88  http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/2448/3/INSA-Relatorio_Infecao_HIV-SIDA_2013.pdf 
89 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1920 

http://repositorio.insa.pt/bitstream/10400.18/2448/3/INSA-Relatorio_Infecao_HIV-SIDA_2013.pdf
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Ainda em relação às hepatites, foi no ano 2001, que se registou o valor mais elevado: Hepatite 
B: 9,7% declaram resultados positivos, enquanto em 2007 houve uma redução para 5,1%.  

Também para a Hepatite B, a questão, em 2014, sofreu algumas alterações e passou-se a 
considerar os três contextos atrás referidos. Contudo, para efeitos de comparabilidade, após 
recombinação dos dados, verificou-se que 3% (n=64) dos inquiridos declaram um resultado 
positivo para Hepatite B, constatando-se um decréscimo de 2,1 pontos percentuais em relação a 
2007 (Figura 2.28)90.  

 
Figura 2.28. Declarações dos resultados de análise à hepatite B, 2001, 2007, 2014 (%)91 

 

 
 

No caso da Hepatite C, em 2001, 27% dos reclusos e reclusas declaram resultados positivos 
tendo decrescido em 2007 esses valores para 23,3%. Já em 2014, seguindo a lógica anteriormente 
referida dos três contextos de realização de análises, responderam como resultado positivo 10,7% 
(n=230), registando-se um decréscimo acentuado de 12,6 pontos percentuais em relação a 2007 
(Figura 2.29)92.  

                                                           
90 Note-se que responderam aos resultados os 1862 inquiridos que responderam afirmativamente à realização de análises 

sanguíneas. 
91 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1256 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1262 
    Dados 2014 – Base: 1862; Casos válidos: 64 
92 Note-se que estes valores referem-se aos 1862 indivíduos que declararam ter realizado análises a estas doenças. 
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Figura 2.29. Declarações dos resultados de análises à hepatite C, 2001, 2007, 2014 (%)93 

 
 

Os últimos dados a nível nacional94 que reportam a 2013, indicam que a prevalência de 
infeção (hepatite C, VHC+) varia entre os 18% e os 61% nos diferentes grupos de utentes. Mas são 
bastantes superiores nos subgrupos dos consumidores de drogas, em especial nos consumidores 
por via injetável (entre os 66% e os 88%) (SICAD, 2013). Os casos notificados de hepatite C junto 
de consumidores de droga por via injetável em 2010 em alguns países da Europa, variam entre os 
13,6% na República Checa, 21,5% na Eslovénia, 52,5% na Dinamarca, 58,5% na Itália, 60,5% na 
Finlândia e 69,9% na Noruega (EMCDDA, 2014)95. 

Focando o contexto da atual reclusão, entre os inquiridos, 982 (45,7%) realizaram análises de 
rastreio do VIH/SIDA, 860 (40%) realizaram análises de rastreio da Hepatite B e 877 (40,8%) 
realizaram análises de rastreio da Hepatite C. Sendo voluntária a realização destes testes, é 
importante salientar que na atual reclusão aproximadamente metade dos inquiridos declaram 
ter realizado os mesmos. É ainda possível inferir que ocorreu uma expressiva diminuição de 
resultados positivos para as doenças infeciosas relativamente aos anos anteriores. 

 

2.2.14.4. Indicadores de práticas preventivas e riscos de contágio 

Com o objetivo de avaliar práticas preventivas ou comportamentos de risco relativos a 
doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA, foram novamente incluídas neste 
inquérito questões sobre as práticas sexuais dos reclusos.  

Na aplicação de 2014, a questão referente à prática de relações sexuais nos últimos 30 dias 
(último mês), foi desdobrada em duas situações: se as relações sexuais foram em contexto de 

                                                           
93 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1295 
    Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1330 
    Dados 2014 – Base: 1862; Casos válidos: 230 
94 http://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/72/Relat%C3%B3rioAnual_2013_A_Situa%C3%A7

%C3%A3o_do_Pa%C3%ADs_em_mat%C3%A9ria_de_drogas_e_toxicodepend%C3%AAncias.pdf (consulta a 28-11-2014) 
95 http://www.emcdda.europa.eu/stats12#display:/stats12/inftab3 (consulta a 28-11-2014) 

http://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/72/Relat%C3%B3rioAnual_2013_A_Situa%C3%A7%C3%A3o_do_Pa%C3%ADs_em_mat%C3%A9ria_de_drogas_e_toxicodepend%C3%AAncias.pdf
http://www.sicad.pt/BK/Publicacoes/Lists/SICAD_PUBLICACOES/Attachments/72/Relat%C3%B3rioAnual_2013_A_Situa%C3%A7%C3%A3o_do_Pa%C3%ADs_em_mat%C3%A9ria_de_drogas_e_toxicodepend%C3%AAncias.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/stats12#display:/stats12/inftab3
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visitas íntimas ou num contexto distinto, podendo ocorrer resposta múltipla. Embora não seja 
diretamente comparável com 2007 e 2001, já que a questão apenas remetia para a confirmação 
da prática, a Figura 2.30. demonstra as relações entre as diferentes aplicações. Assim em 2007, 
17,9% dos reclusos confirmaram terem tido relações sexuais no último mês, enquanto em 2001, 
foram 19,3%. Já em 2014, 7,5% dos inquiridos declararam ter tido relações sexuais, para o espaço 
temporal definido em contexto de visitas íntimas e 9,1% declararam ter tido relações em contextos 
distintos. 

 
Figura 2.30. Relações sexuais no último mês, 2001, 2007, 2014 (%)96 

 
 

No seguimento desta análise questionou-se os respondentes, quanto à utilização de 
preservativo, nas relações sexuais ocorridas nos últimos 30 dias. Distinguem-se aqui também dois 
contextos: visitas íntimas e outros contextos, e para ambos se colocou a questão da utilização de 
preservativo. Assim tanto em contexto de visita íntima, como em contexto diferente, a maioria dos 
inquiridos declararam “nunca” usar preservativo (51,6 % nas visitas íntimas e 43,4% noutros 
contextos). 

Entre 2001 e 2007 os dados obtidos remetem para uma maior sensibilização preventiva, 
registando-se um ligeiro aumento na percentagem dos que responderam “sempre” para a 
utilização de preservativo (24,4% em 2001 e 33,7% em 2007). Apesar de a percentagem dos que 
responderam “às vezes” também ter aumentado, entre 2001 e 2007 (28,7% para 31,1% 
respetivamente), a maior prevalência foi da categoria “nunca” (46,8% em 2001 e 35,2% em 2007). 
A prevalência do “nunca” também se regista em 2014, como já foi referido, mas aumentou muito 
relativamente aos anos anteriores97. Veja-se também como a distribuição mais equilibrada em 
2007 dos vários tipos de resposta, (sempre, às vezes, nunca) parecem mostrar consciencialização 
para o uso de preservativo, mas como, em contrapartida, em 2014, os que dizem usar nunca usar 
terem aumentado, sobretudo em contexto de visitas íntimas e também noutros contextos por 
relação a 2007 (Figura 2.31). O que nos podem indicar tais resultados? Abrandamento na 

                                                           
96 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Visitas íntimas: 1900, Outros contextos: 1462 
97 Apesar da pergunta sobre a utilização do preservativo estar indicada para aqueles que tinham respondido sim no ter tido 

relações sexuais nos últimos 30 dias durante a atual reclusão, as respostas à pergunta da utilização do preservativo tiveram 
N superiores aos que responderam sim na pergunta anterior. Ou seja, pelo facto de se tratar de um inquérito auto-
administrado, como muitras vezes acontece, os inquiridos podem não se ter dado conta que esta pergunta tinha um filtro, 
isto é, era apenas para quem tinha respondido sim na pergunta anterior. Sendo assim, as respostas relativas a esta pergunta 
podem estar a referir-se a práticas de utilização de preservativo tanto em contexto prisional como fora dele.  
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realização de campanhas de sensibilização ou falta de eficácia das mesmas? Estaremos perante 
uma tendência específica da população prisional ou perante uma realidade extensível a outras 
populações? As respostas a estas questões são da máxima relevância e importa decerto refletir 
sobre os resultados no âmbito da elaboração de políticas públicas de prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis.  

 
Figura 2.31. Utilização de preservativo, 2001, 2007, 2014 (%)98 

 
 

No que concerne à disseminação de doenças infeciosas, é importante também ter em 
consideração a questão da partilha de material, tal como seringas e agulhas, como catalisador 
da propagação das mesmas em meio prisional. Os dados relativos a estas questões serão alvo de 
tratamento e análise no capítulo referente ao consumo de drogas (capítulo 4).  

Tal como em 2007, também em 2014 se formulou uma questão sobre a violência sexual dentro 
dos estabelecimentos prisionais. Dos 2035 reclusos que responderam à questão, 40 responderam 
positivamente, o que corresponde a 2%. Destes, 3 são mulheres e 36 são homens e um caso não 
foi possível classificar. Dados que não alteraram significativamente quando comparados com os 
de 2007 (Quadro 2.16.). 

 
Quadro 2.16. Vítima de violência sexual dentro do EP, 2007, 2014 99 

 2007 2014 

 N % N % 

Sim 33 1,7 40 2,0 

Não 1911 98,3 1995 98,0 

Total 1944 100,0 2035 100,0 

                                                           
98 Dados 2001 – Base: 790; Casos válidos: 790 

Dados 2007 – Base: 341; Casos válidos: 341 
    Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Visitas íntimas: 605, Outros contextos: 438 
99 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1944 

Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2035 
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2.2.15. Partilha de material injetável: intensificação de comportamentos de risco 

Ainda no sentido de compreender quais os comportamentos de risco dos reclusos inquiridos, 
uma das novas questões desta terceira aplicação refere-se à partilha de material para consumo 
por via injetável de substâncias ilícitas. Observámos que as práticas de consumo se alteram em 
meio prisional, passando a haver menor prevalência dos consumos por via injetável mas também 
que, mesmo diminuindo, eles continuam a existir. Por material que pode ser partilhado referimo-
nos, por exemplo, a seringas, mas também colheres, filtros, algodão, ácido ou sumo de limão e 
água. Pelas suas consequências em termos de possível transmissão de doenças 
infetocontagiosas, estas partilhas constituem preocupação para os serviços de saúde dos 
Estabelecimentos Prisionais. 

Os dados revelam que 29,2% declaram ter partilhado material para consumo por via injetável 
de substâncias, alguma vez na vida (Figura 2.32). 

 
Figura 2.32. Declarações de partilha de material para consumo por via injetável substâncias - 

2014 (%)100 

 
 

Considerando agora os reclusos/ as que declararam ter consumido drogas por via injetável 
alguma vez na vida (296), verificámos que, desses, 42,6% declara ter alguma vez partilhado 
material com outras pessoas (126), valor que mostra práticas de potencial transmissão de 
doenças.  

De forma a saber um pouco mais sobre estas partilhas, procurou-se saber ainda em que 
consistiam e onde tinham ocorrido. 

O Quadro 2.17 revela que a maioria dos reclusos com consumos por via injetável partilha ou 
partilhou materiais para o fazer.  

                                                           
100 Dados 2014 – base: 432 (total indivíduos que respondeu a esta questão, alguma vez na vida). Sim = 126; Não = 306 

Contabilizaram-se ainda 266 não respostas. 
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Quadro 2.17. Tipos e local de partilha de materiais para consumo por via injetável de 
substâncias, 2014 

 
Sim 

n % 

Alguma vez, FORA da prisão, partilhou agulhas/seringas101 105 35,5 

Alguma vez, FORA da prisão, partilhou colher, filtro, algodão, ácido/sumo de limão, 
água102  131 44,3 

DENTRO da prisão, nesta reclusão ou em reclusões anteriores, partilhou 
agulhas/seringas103 39 49,1 

DENTRO da prisão, nesta reclusão partilhou colher, filtro, algodão, ácido/sumo de limão, 
água104 25 29,8 

DENTRO da prisão, em reclusões anteriores, partilhou agulhas/seringas105 32 76,2 

DENTRO da prisão, em reclusões anteriores, partilhou colher, filtro, algodão, ácido/sumo 
de limão, água106 37 88,1 

Nos últimos 30 dias*, DENTRO da prisão, partilhou agulhas/seringas107 7 50,0 

Nos últimos 30 dias*, DENTRO da prisão, partilhou colher, filtro, algodão, ácido/sumo de 
limão, água108 14 100,0 

 

Relembre-se que nas aplicações de 2001 (24,2%) e 2007 (22,7%), no que diz respeito à partilha 
de agulhas nos consumos por via injetável do último mês se verificou nos dois estudos que cerca 
¼ dos reclusos afirmou ter partilhado agulhas. 

 

2.2.16. Reclusos consumidores seropositivos: comportamentos de exposição ao 
risco 

Dentro do quadro de risco que temos vindo a desenhar, procurou-se compreender qual a 
evolução dos consumos e suas práticas na população reclusa que se assumiu seropositiva. 

No Quadro 2.18 percebemos que subiu a percentagem de declarações de ‘nunca na vida 
consumiu drogas’ no conjunto dos reclusos seropositivos, embora os números absolutos dos não 
consumidores se tenham mantido relativamente estáveis desde 2001. Deste modo, a subida do 
peso percentual dos não consumidores deve-se essencialmente à diminuição do número de 
seropositivos (223 em 2001, 140 em 2007 e 82109 em 2014). Contudo, é importante realçar que nesse 
conjunto de reclusos seropositivos, houve uma diminuição acentuada de indivíduos 
consumidores, passando de 203 (2001) para 121 (2007) e para 65 (2014), o que se reflete depois 

                                                           
101 Dados 2014 – base: 296 
102 Dados 2014 – base: 296 
103 Dados 2014 – base: 126 
104 Dados 2014 – base: 84 
105 Dados 2014 – base: 42 
106 Dados 2014 – base: 42 
107 Dados 2014 – base: 14 
108 Dados 2014 – base: 14 
109 Estes valores foram obtidos pela soma de indivíduos que afirmaram ter tido resultados positivos nas análises de VIH/SIDA 

num dos três momentos em que foram questionados (fora da prisão, dentro noutra reclusão e dentro nesta reclusão). Os 
indivíduos que afirmaram ter resultados positivos em mais do que uma das questões, foram contabilizados apenas como 
uma vez. 
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nas percentagens de consumidores seropositivos, que desceu de 91,0% em 2001 para 79,3% em 
2014. 

Note-se ainda que, dos 65 reclusos seropositivos que já consumiram drogas, 51 afirmou tê-lo 
feito por via injetável (78%). 

 
Quadro 2.18. Declarações de consumos de drogas alguma vez na vida no total dos inquiridos 

seropositivos, 2001, 2007, 2014110 

 

Seropositivos 

2001 2007 2014 

N % N % N % 

Nunca na vida consumiu drogas 20 9,0 19 13,6 17 20,7 

Já consumiu drogas 203 91,0 121 86,4 65 79,3 

 

Por seu lado, tal como atrás referíamos, o consumo por via injetável acarreta riscos elevados 
quando não acompanhado de precauções mínimas. Como a Figura 2.33 ilustra, se em 2001 e 
2007 a tendência era de 1/4 a 1/5 dos reclusos seropositivos partilharem agulhas/ seringas, em 
2014 há uma ligeira subida das declarações de partilha de material para consumo por via 
injetável entre estes reclusos111.  

 
Figura 2.33. Partilha de agulhas/ seringas no último mês no total dos inquiridos seropositivos, 

2001, 2007, 2014 (%) 112 

 
  

                                                           
110 Dados 2001 – Base: 1322; Casos válidos: 223 

Dados 2007 – Base: 1256; Casos válidos: 140. 
Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos: 82 (número total de seropositivos inquiridos; nesta pergunta, relativamente aos 
consumos, houve 10 não respostas). 

111 Note-se que a pergunta passou a integrar todo o material para consumos injetáveis e não apenas se seringas. 
112 Dados 2001 – Base: 550; Casos válidos: 63 

Dados 2007 – Base: 409; Casos válidos: 16. 
Dados 2014 – Base: 301; Casos válidos: 51 (contabilizam-se 11% (9 indivíduos) de não respostas). 
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2.3. Caraterização social dos reclusos: elementos 
de síntese 

 

Concluindo de modo global sobre a caraterização social da população prisional em 2014, 
verifica-se que os traços mais significativos verificados em 2007 se mantêm. É possível pois concluir 
que a população reclusa é constituída sobretudo por indivíduos do sexo masculino de idade 
jovem, sendo o escalão etário mais expressivo o dos 25 aos 34 anos. Em relação à média das 
idades tanto dos homens (37,7 anos) como das mulheres (39 anos), verificou-se um 
envelhecimento em relação a 2007, registando-se uma diferença de 1,9 pontos percentuais nos 
homens e de 3,7 em relação à população feminina.  

Em relação à escolaridade da população reclusa, esta atinge maioritariamente o ensino 
básico. A taxa de analfabetismo continua a decrescer tanto nos homens como nas mulheres 
quando comparada com 2007 (menos 2 pontos percentuais no caso dos homens e 4,6 no caso 
das mulheres). Contudo é ainda na população feminina que se regista maior incidência de 
analfabetismo com uma prevalência de mais 5,1 pontos percentuais face aos homens. Em 
relação aos níveis de ensino mais elevados, para o caso do ensino secundário, registou-se um 
aumento de 6,7 pontos percentuais entre 2007 e 2014. O mesmo se constatou para o ensino 
superior que sofreu um ligeiro acréscimo (1,3 pontos percentuais) de 2007 para 2014. Em relação 
à distribuição dos níveis de ensino por escalão etário observou-se que a maioria se concentra no 
2º e 3º ciclo do ensino básico, sendo que os extremos de escolarização apresentam um 
comportamento de crescimento gradual à medida que se avança no escalão etário. 

A grande maioria da população reclusa continua a ser portuguesa, tendo o peso percentual 
de indivíduos com nacionalidade estrangeira registado um ligeiro decréscimo, contrariamente ao 
registado entre 2001 e 2007 em que se verificou um pequeno aumento. Os estrangeiros 
permanecem, no entanto, sobre representados na população prisional comparativamente à 
população estrangeira com estatuto legal residente em Portugal, embora essa sobre 
representação tenha diminuído, quanto a algumas nacionalidades, relativamente a anos 
anteriores.  

A população reclusa é maioritariamente de origem urbana concentrando-se mais na área 
da Grande Lisboa (31,2%), região esta que, contrariamente ao sucedido entre 2001 e 2007, 
registou uma ligeira subida do número de reclusos (3,1 pontos percentuais) em 2014 relativamente 
a 2007. Já para o Grande Porto continua a verificar-se um decréscimo entre 2007 e 2014, 
passando de 15,8% para 14,4% respetivamente. 

Quanto ao estado civil, coincidindo com 2007, a declaração de solteiro (71,4%) é a mais 
reportada, com mais 9,9 pontos percentuais em 2014. A situação da conjugalidade mais presente 
é a de união de facto, com uma prevalência de 46,5%, mais 6,6 pontos percentuais do que em 
2007. 

Em 2014, quanto ao local onde viviam antes de serem presos verificou-se que a maioria dos 
reclusos vivia em casas de tipo familiar clássico (83,8%). Os restantes distribuíam-se por casas de 
tipo familiar não clássico (9%), noutro alojamento coletivo de convivência (1,8%), hotéis, pensões 
e similares (1,7%), em centros de abrigo ou na rua (1,6%) e outras situações (2,1%). 
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Os dados de 2014 revelam um aumento no número de reclusos que declaram ter filhos/as 
(68,6%) comparativamente aos dados de 2007 (64%). As mulheres, grupo de pouca expressividade 
entre a população reclusa, são no entanto as que mais declaram ter filhos (85%), face à 
população masculina com 67,3% a indicar a existência de descendentes.   

No que diz respeito ao estatuto profissional, verificou-se que, apesar de a maioria declarar ter 
já exercido uma profissão ou estar empregada à data da reclusão (55,6%), houve um decréscimo 
acentuado de empregados em relação a 2007 (menos 14,1 pontos percentuais). O desemprego 
sofreu em contrapartida um aumento expressivo, em relação a 2007 (17%) de 9,6 pontos 
percentuais, registando-se a existência de 26,6% de desempregados, percentagem como se 
sabe bem mais elevada do que a registada na população total. Quanto às categorias 
profissionais exercidas antes da reclusão, estas dizem respeito genericamente a atividades com 
pouca exigência ao nível da qualificação e ligadas ao mercado do trabalho manual e do 
comércio, onde prevalecem rendimentos baixos. Foram enquadrados nestas condições cerca 
de 84,7% dos inquiridos e inquiridas, valor muito próximo de 2007 (85%).  

Em relação às ocupações em meio prisional 75% declararam exercer uma ocupação. No 
entanto, desceu relativamente aos anos anteriores a percentagem daqueles que estavam 
ocupados a trabalhar, apesar de esta ser a ocupação onde continua a concentrar-se a maioria 
dos reclusos e reclusas (48,6%), tendo em contrapartida subido bastante por referência a 2007 e 
2001 a percentagem dos estavam em formação (17,1, em 2014) e/ou a estudar (26%, em 2014). 

Quanto à percepção que a população prisional tem acerca do acesso a vários serviços 
prestados pelos EP no âmbito da saúde, cerca de 80% declara ter feito exames médicos no EP. 
Quanto ao acesso a programas de dependência de opiáceos, são aos programas de tratamento 
por susbtituição de substânicas como a metadona que a que população reclusa considera ter 
mais acesso, julgando menor o acesso a outro tipo de programas. As análises clínicas de rastreio 
a doenças infecciosas são também consideradas pela grande maioria como acessíveis.  

Ainda a nível da saúde, e de forma idêntica ao sucedido em 2007, verificou-se que a 
esmagadora maioria já tinha realizado análises de diagnóstico a doenças infeciosas como é o 
caso do VIH/SIDA e das Hepatites. Assim cerca de 86,6% responderam ter realizado análises deste 
tipo, o que representa um aumento face a 2007 em que a percentagem registada foi de 81,1%. 

Em relação aos resultados das análises, em 2007 declaram resultados positivos para o 
VIH/SIDA 10% dos inquiridos. Já em 2014, estes resultados foram contextualizados entre o “fora da 
prisão” e “dentro da prisão”, tendo sido recombinados os dados para efeitos de 
comparabilidade. Em 2014 dos 86,6% que declararam ter realizado análises, 3,8% afirmaram ter 
tido resultados positivos para o VIH/SIDA, registando-se um decréscimo muito expressivo face a 
2007. Para a Hepatite B indicaram como resultado positivo 3% dos inquiridos que realizaram 
análises alguma vez na vida. Para a Hepatite C 10,7% declararam resultado positivo, entre os 
reclusos que referiram ter realizado análises. Também estes resultados revelam uma diminuição 
muito expressiva de casos positivos relativamente às inquirições dos anos anteriores 

Quanto aos comportamentos de risco, que se inferiram a partir da análise da prática de 
relações sexuais declaradas pelos reclusos no último mês em 2014, esta foi desdobrada em dois 
contextos: “visitas íntimas” e “outros contextos”. Assim, cerca de 7,5% declararam ter tido relações 
em contexto de visita íntima e 9,1% em contexto não especificado. Estes dados parecem indicar 
alguns comportamentos de risco perante a sexualidade em meio prisional, já que quando se 
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questionou sobre a utilização de preservativo a resposta “nunca” foi a mais prevalecente (51,6% 
para contexto de visitas íntimas e 43,4% para outros contextos). Em 2007, o “nunca”, para a 
utilização de preservativo também prevalecia, apesar de se terem registado então valores mais 
baixos (35%). É assim possível concluir que apesar de os reclusos estarem mais sensibilizados para 
a realização de análises de diagnóstico a doenças infeciosas, não é eficaz a sensibilização ao 
nível das práticas sexuais, prevalecendo os comportamentos de risco.  

Com 29,2% dos reclusos consumidores a afirmar partilhar seringas e material para injetar na 
atual reclusão, quer relativamente a 2001 e a 2007, registou-se um ligeiro aumento dos 
comportamentos de risco nomeadamente na propagação de doenças infetocontagiosas. 

Remetendo para a distribuição da população reclusa por dimensão e distrito judicial do 
estabelecimento prisional, em 2014 inseriu-se uma nova categoria na dimensão do 
estabelecimento prisional, passando a considerar quatro categorias: pequena (até 99 reclusos), 
média (100 a 299 reclusos), grande (300 a 699) e muito grande (mais de 700 reclusos). Verifica-se 
que é nos estabelecimentos de grande dimensão onde se regista o maior número de mulheres 
(87%), estando estas menos representadas nos estabelecimentos de média e muito grande 
dimensão. Quanto à concentração por distrito judicial é em Lisboa (51,2%) e no Porto (40,1%) 
onde se encontra a maioria da população reclusa feminina. Já em 2007 se verificava esta 
tendência, embora, quando se compara os dados das duas aplicações, se registe uma ligeira 
diminuição para o distrito judicial de Lisboa (em 2007 era de 55,3%) e um aumento para o distrito 
judicial do Porto (em 2007 havia 33,5% de mulheres).  

Como se pode constatar, e seguindo a tendência já verificada nas aplicações anteriores, a 
população reclusa carateriza-se por ser uma população vulnerável ao nível das condições de 
vida, tais como o baixo nível socioeconómico, a taxa de desemprego, a pouca qualificação e 
baixos níveis de escolaridade. O capítulo seguinte vem confirmar essas trajetórias de vida 
complexas que culminam, na maioria dos casos, em situações de consumos, dependências e 
criminalidade.  
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3. Situações prisionais e tipos 
de crime: especificidades da 

população reclusa portuguesa 
(2001, 2007, 2014) 

 

Este capítulo tem como objetivo conhecer as principais razões que conduziram à detenção 
dos reclusos, qual a duração das penas e os tipos de crime praticados e a prevalência da 
reincidência criminal. É possível ainda avaliar se os reclusos sentem que os consumos de drogas 
têm impacto no cumprimento da pena e, de uma forma genérica, perceber as relações que se 
estabelecem entre crimes e consumos de drogas, álcool e práticas de jogo. Procurou-se assim, 
através do cruzamento com diversas variáveis, conhecer a população em estudo e compreender 
as diferenças encontradas face à amostra inquirida em 2001 e 2007. 
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3.1. Situações penais e prisionais da população 
reclusa 

3.1.1. Situações penais: diminuição da proporção de preventivos 

 

Os resultados da aplicação do inquérito aos reclusos em 2014 permitiu concluir que há uma 
redução expressiva da presença de presos preventivos no sistema prisional. Com efeito, em 2001 
a percentagem de presos preventivos, chegava quase aos 30%, tendo reduzido em 2007 para 
18,8% e baixando em 2014 para 15,8% (Figura 3.1). O mesmo se pode concluir, como seria 
previsível, a partir dos números da DGRSP 113, Quanto aos reclusos condenados nota-se uma 
subida constante nos três momentos em análise, atingindo em 2014 os 84%, mantendo-se estável 
o valor dos que acumulam a situação de preventivo e condenado114. 

 
Figura 3.1. Situação penal, 2001, 2007, 2014 

 
 

Quanto à distribuição dos reclusos no que diz respeito à situação penal segundo o sexo, já 
desde 2001 que as mulheres apresentam números mais elevados de prisão preventiva, 
continuando esta tendência a fazer sentir-se em 2007. Em 2014 verifica-se uma vez mais que são 
maioritariamente as mulheres (20,4%) que se encontram em prisão preventiva, estando 15,3% dos 
homens na situação análoga. Nota-se, contudo, que a distância entre homens e mulheres tem 
vindo a alargar-se ligeiramente ao longo dos anos, sendo que em 2001 apresentavam cerca de 
3 pontos percentuais de diferença e em 2007 aproximadamente 4 pontos percentuais.  

                                                           
113 O panorama vivido nas prisões portuguesas alterou-se significativamente desde 2007 relativamente ao número de reclusos 

e à proporção de preventivos e condenados. Desde logo, a proporção de preventivos, segundo dados da Direção Geral 
da Reinserção e dos Serviços Prisionais (DGRSP) em 2013 (estatísticas dos serviços prisionais relativas a 2013, disponível online 
no site da DGPJ:    
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/Execu%C3%A7%C3%A3o%20de%20penas%20e%20medidas%20de%20interven%C3%A
7%C3%A3o%20social/DGSP.pdf, consultado a 26 de Novembro de 2014), era de 18,2% (contra os 81,8% de condenados), 
valor que desce para 16,9% em Novembro de 2014 (estatísticas trimestrais online – site DGSP: http://www.dgsp.mj.pt, 
consultado a 25 de Novembro de 2014), colocando estes valores em patamares muito próximos daqueles que aferimos no 
inquérito realizado. A este respeito, em Espanha (Tabelas de Población reclusa por nacionalidad, sexo y periodo e Población 
reclusa por situación procesal-penal, sexo, periodo y edad), http://www.ine.es, à data de 25 de Novembro de 2014), para 
o ano de 2013, a proporção era de 13,9% de reclusos em situação penal preventiva. 

114 Tal como havia já acontecido em 2001 e 2007, a possibilidade, mesmo que reduzida, de reclusos já condenados estarem 
ainda a aguardar decisão judicial face a outros crimes torna-os simultaneamente preventivos relativamente a esses 
processos, se bem que em 2014 esses números são residuais. 
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Figura 3.2. Situação penal por sexo, 2001, 2007, 2014 (%) 

 
 

Entre 2001 e 2014 a distribuição por escalões etários (Figura 3.3) revela algumas diferenças, 
embora a tendência geral se mantenha, com elevada proporção de condenados em todos os 
grupos etários e a proporção de preventivos abaixo dos 20%. Como se referiu, redução dos 
preventivos é uma tendência que tem vindo a manter-se, tendo sido mais acentuada entre 2001 
e 2007 do que de 2007 até agora. Nos escalões dos mais jovens e dos mais velhos verifica-se ainda 
uma ligeira diminuição dos condenados (descendo da faixa dos 80%) mas uma subida nas faixas 
intermédias. Assim, nos grupos etários que abarcam desde os 26 aos 55 anos, verifica-se que todos 
se encontram condenados acima dos 80%, tendo sido as subidas mais significativas aquelas da 
faixa dos 36 aos 45 anos (com 6,3 pontos percentuais de aumento) e dos 46 aos 55 anos (com 7,8 
pontos percentuais de aumento dos condenados). Assinala-se ainda uma grande descida dos 
preventivos mais jovens entre 2001 (36,7%) e 2007 (20%), mantendo-se esta tendência em 2014, 
com 20,4%. Os valores com os escalões etários adaptados, para efeitos de comparabilidade com 
outros estudos, são muito semelhantes (Figura 3.3a). 
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Figura 3.3. Situação penal por grupos etários, 2001, 2007, 2014 (%) 
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Figura 3.3.a Situação penal por grupos etários, 2014 (%)115 

 
 

Ainda no que se refere à situação penal, e se atentarmos à dimensão dos estabelecimentos 
prisionais, verifica-se uma alteração relativamente a 2007. Em 2014, apesar da manutenção da 
concentração de preventivos nos EP de pequena (25,7%) e média dimensão (21,3%), existe um 
aumento de reclusos em situação preventiva em EP de muito grande dimensão (18,8%), não 
contrariando a tendência de concentração dos preventivos em estabelecimentos mais 
pequenos mas possivelmente refletindo os efeitos da sobrelotação. Já os EP de pequena 
dimensão detinham em 2007 35,4% dos preventivos, tendo portanto diminuído significativamente 
em 2014 o peso de respondentes nesta situação em EP até 99 reclusos (25,7%).  

Quanto aos condenados, a proporção de reclusos mantém-se quase semelhante nos 
estabelecimentos prisionais de média dimensão (78,3% em 2014 e 77,7% em 2007) mas nos 
estabelecimentos de grande dimensão verifica-se uma ocupação de condenados na casa dos 
92,6%, tendo aumentado desde 2007 em 7,6 pontos percentuais. A inclusão em 2014 da categoria 
“mais de 700 reclusos” permite avaliar que 81,2% da sua lotação é composta por reclusos 
condenados. Verificam-se, à semelhança de 2007, valores residuais, de 0,4% e 0,1%, de 
condenados que cumulativamente também se encontram preventivos nos estabelecimentos de 
média e grande dimensão, tal como já vinha acontecendo desde 2001.  

                                                           
115 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2064 (16-24 anos: 212; 25-34 anos: 713; 35-44 anos; 609; 45-54 anos: 361; 55-64 anos: 

154; 65-74 anos: 38; mais de 75 anos: 4). 
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3.1.2 Primários e reincidentes: o valor elevado da reincidência criminal 
persiste 

 

Pode verificar-se na Figura 3.4. que em 2014 mantêm-se os valores elevados relativamente à 
reincidência criminal (40,2%), com muito pouca diferença relativamente aos dados de 2007 
(40,6%)116. A leitura dos três períodos em estudo revela que aqueles que ingressam pela primeira 
vez no sistema prisional se têm mantido de forma constante à volta dos 60% embora se possa 
considerar também que a reincidência assume valores muito elevados.   

 
Figura 3.4. Reincidência criminal, 2001, 2007, 2014 (%) 

 
 

Quanto ao número de vezes que os reclusos reincidentes declaram ter estado presos, verifica-
se que o valor modal é de uma vez e que a média se mantém em 2,1 vezes (Quadro 3.1). Este 
valor revela uma leve subida relativamente a 2007 (2,01) mas não atingindo o valor máximo até 
à data, de 2,4 em 2001.  

 
Quadro 3.1. Número de detenções anteriores, 2001, 2007, 2014 (%) 

Vezes que esteve preso anteriormente 2001 2007 2014 

1 vez 26,7 42,8 43,6 

2 vezes 38,5 32,6 31,5 

3 vezes 19,7 13,5 12,9 

4 vezes 8,1 6,5 5,6 

5 vezes e mais  7,0 4,6 6,3 

 

                                                           
116 Comparando os valores da reincidência criminal em Portugal com dados de estudos internacionais conclui-se que estes 

oscilam entre os 30% e os 50%, colocando-nos, assim, na média. 
http://www.audit-scotland.gov.uk/docs/central/2012/nr_121107_reducing_reoffending__supp_sccjr.pdf 
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A reincidência analisada mediante o sexo dos reclusos (Figura 3.5) já em 2007 revelara uma 
evolução relativamente a 2001 no que toca às mulheres reincidentes. Apesar de a maioria dos 
reincidentes ser do sexo masculino, o número mantém-se relativamente estável, tendo em 2014 
(40,9%) regressado a números próximos daqueles registados em 2001 (40,6%). Entre 2001 e 2007 a 
reincidência feminina passou dos 17% para os 30%. Em 2014 este número continua a subir 
encontrando-se agora nos 32,5%. A evolução, à semelhança do que se passava em 2007, pode 
estar relacionada com o aumento de mulheres que declaram estar detidas por crimes 
diretamente relacionados com drogas (especialmente o tráfico de drogas). Mais adiante 
aprofundaremos esta temática.  

 
Figura 3.5. Reincidência criminal por sexo dos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%) 

 
 

A análise da reincidência entre 2001 e 2014 segundo a idade dos reclusos também denota 
algumas mudanças. Se em 2007 se sentira uma distribuição mais equitativa pelos diversos escalões 
etários do que em 2001 (Figura 3.6), em 2014 regressa-se, nos escalões mais jovens, a números mais 
próximos de 2001 (na realidade, mais baixos do que em 2001, com 19,3% de reincidência no 
escalão etário dos 16 aos 25 anos). A tendência para a diminuição da reincidência nos mais 
jovens reforça-se no escalão dos 26 aos 35 anos, que também sofreu uma diminuição, atingindo 
igualmente o valor mais baixo dos três momentos em estudo, 35,7%. A partir do escalão dos 36 
aos 45 anos nota-se um aumento da reincidência, com 48,5% nesta faixa, 52,5% no escalão dos 
46 aos 55 anos (representando não apenas o escalão maioritário de reincidentes neste estudo 
como o número mais alto atingido desde 2001) e 41,1% na faixa acima dos 56 anos. Neste último 
caso é de notar um crescendo desde 2001. Os valores com os escalões etários adaptados são 
muito semelhantes (Figura 3.6a).  
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Figura 3.6. Reincidência criminal por escalões etários, 2001, 2007, 2014 (%) 

 
 

Figura 3.6.a Reincidência criminal por escalões etários, 2014 (%)117 

 
 

No caso da distribuição da reincidência criminal face à situação penal já não se notam tantas 
alterações, sendo os números bastante equitativos nos três períodos (Figura 3.7), ou seja, 
mantendo-se os primários com valores mais elevados tanto para preventivos como condenados. 
Os valores para os reclusos preventivos são praticamente idênticos, sendo que os condenados 
descem ligeiramente desde 2007, passando de 43,3% para 42,3%. Por seu lado, os condenados 
primários sobem também ligeiramente, de 56,7% para 57,7%  

  

                                                           
117 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2064 (16-24 anos: 212; 25-34 anos: 713; 35-44 anos; 609; 45-54 anos: 361; 55-64 anos: 

154; 65-74 anos: 38; mais de 75 anos: 4). 
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Figura 3.7. Reincidência criminal por situação penal, 2001, 2007, 2014 (%) 

 
 

A distribuição da reincidência criminal pela dimensão dos estabelecimentos, ao contrário do 
verificado em 2001 e 2007, não é tão equilibrada. Se em 2007 os reclusos primários se 
concentravam mais nos estabelecimentos de pequena dimensão (62,2%), em 2014 verifica-se um 
equilíbrio de distribuição de primários entre os EP de pequena dimensão (62,4%) e os de dimensão 
muito grande (62,3%). Os reincidentes, por consequência, também se encontram 
equitativamente distribuídos, com uma ligeira maioria nos EP de média dimensão (45,1%). 

 

3.1.3. Ligeiro decréscimo do tempo de permanência na prisão 

 

Os tempos de permanência dos reclusos inquiridos, homens e mulheres, correspondem não 
ao tempo definido das condenações mas ao período de tempo passado no interior do 
estabelecimento prisional na medida em que por vários motivos esse tempo pode ser abreviado 
(termo da prisão preventiva, liberdade condicional e outros motivos). 

Por um lado, o número médio encontra-se hoje em 36,4 meses, ligeiramente inferior 
relativamente a 2007 (37,2 meses) mas superior a 2001 (29,5 meses). O mais recente relatório 
emanado do Conselho da Europa aponta para estadias prisionais na ordem dos 14,9 meses em 
2012 (Aebi e Marguet, 2012), colocando Portugal num patamar muito superior de tempos de 
permanência em relação à média europeia. 

Por outro lado, verifica-se a manutenção da tendência geral em 2001 e 2007 nos tempos de 
permanência que se situam nas faixas até aos 11 meses e na faixa dos 3 a 5 anos (Figura 3.8). De 
destacar que valor modal não apenas se mantém no período de 1 a 3 anos desde 2001 como 
sobe em 2014 para 51,0%.  
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Figura 3.8. Tempo de permanência dos reclusos na prisão, 2001, 2007, 2014 (%) 

 
 

O tempo médio de permanência por sexos sofreu uma inversão entre 2001 e 2007, sendo que 
na primeira investigação se constatara que as mulheres tinham um tempo de permanência 
superior ao dos homens e em 2007 os homens passaram a apresentar tempos superiores aos das 
mulheres em 3,7 meses. Em 2014 a tendência de 2007 persiste, com os homens a apresentar 
tempos de permanência superiores aos das mulheres (34,9 meses para homens e 26,6 meses para 
mulheres). A distância entre homens e mulheres é agora de 8,3 meses e os homens aproximam-se 
do tempo médio para o conjunto dos reclusos. 

Os reclusos com mais de 56 anos foram, em 2007, aqueles que afirmavam ter menor tempo 
de permanência (32,5 meses contra os 42 meses em 2001). Em 2014 verifica-se que é precisamente 
esta faixa que apresenta declarações de maior tempo de permanência na prisão (44 meses). 
Mais adiante, os dados acerca das penas ajudarão a compreender esta mudança. Consegue 
ver-se ainda uma gradação nas médias de permanência por escalão etário, sendo os mais jovens 
aqueles que têm menos meses de permanência (20,7 meses). O escalão dos 26 aos 35 anos 
apresenta 33,8 meses de permanência e os seguintes apresentam valores de 36 meses (entre os 
36 e 45 anos) e 37,5 meses (entre os 46 e os 55 anos de idade).  

O tempo de permanência na prisão por situação penal revela a continuação de algumas 
tendências já verificadas em 2001 e 2007, como mostra a Figura 3.9. Desde logo, a tendência 
para a diminuição do número de preventivos, cuja moda em 2001 se situava em tempos inferiores 
a um ano (77,3%), mantendo-se em 2007 nesta faixa (73%) e em 2014 apresentando 58,7% dos 
reclusos inquiridos.  

Relativamente aos condenados verifica-se que os tempos de permanência se encontram 
maioritariamente entre os 1 e os 3 anos (53,3%), tendência que também já se verificara em 2001 
(45,9%), tendo descido em 2007 (37,6%)118.  

                                                           
118 Em 2014 apenas três respondentes declaram encontrar-se simultaneamente condenados e preventivos. Apenas um 

declara integrar-se numa faixa de permanência (1-3 anos).   
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Os tempos médios de permanência anteriormente indicados entre preventivos encontravam-
se em 8 meses em 2001 e 11 meses em 2007; para os condenados tínhamos 37 meses em 2001 e 
43 meses em 2007. Relativamente a 2014, verifica-se que os preventivos encontram-se agora 
numa situação intermédia, ainda que mais próxima a 2007, com 10,5 meses de média. Os 
condenados apresentam tempos mais semelhantes aos de 2001, com 35,5 meses de média de 
permanência.  
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Figura 3.9. Tempo de permanência na prisão segundo a situação penal, 2001, 2007, 2014 (%) 
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3.1.4. Penas aplicadas: aumento da média (7 anos) e subida das penas 
mais pesadas 

 

Em 2014, a partir das declarações dos reclusos conclui-se que a média de duração das penas 
aplicadas excede ligeiramente os 7 anos (88,8 meses), tendo aumentado desde 2007 (84,3 
meses). Entre 2001 e 2007 aumentara meio ano. Uma vez mais reforça-se a ideia que vem sendo 
transmitida desde 2001, de que as penas aplicadas em Portugal são elevadas119. Assim, em 2014 
os reclusos parecem estar a cumprir menos de metade das penas já que, como vimos, a média 
de tempo de permanência é de 36,4 meses. Se acrescentarmos a diferença entre o tempo médio 
de permanência dos condenados (43,1 meses em 2007 e 36,4 meses em 2014) e a duração média 
das penas, em geral, verificamos que apesar das penas mais pesadas, os reclusos parecem estar 
a cumprir efetivamente menos de metade das suas penas, nomeadamente em comparação 
com 2007, onde se constatou que os inquiridos cumpriam pelo menos metade das penas.  

Relativamente à distribuição modal das penas aplicadas nota-se em 2014 uma maior 
prevalência das penas de 5 a 8 anos, com 32%, acima do valor de 2007 (27,3% neste escalão). 
Uma leitura desde 2001 mostra que este valor modal tem sofrido alterações, diminuindo em 2007 
para subir em 2014 (Figura 3.10.). Verifica-se um decréscimo em todos os escalões de pena à 
exceção da subida já referida, dos 5 aos 8 anos, das penas mais curtas (até 11 meses) e das penas 
entre 8 e 12 anos.  

 
Figura 3.10. Penas aplicadas, 2001, 2007, 2014 (%) 

 
 

                                                           
119 Embora não se aplique à população prisional, porque se um recluso ou reclusa está na prisão é porque a sua pena não 

foi suspensa, pelo menos para algum dos crimes cometidos, a verdade é que, como vimos no capítulo 1, há um número 
considerável de condenações em tribunal que não se traduzem em penas de prisão efetiva, porque podem ser 
condenações com penas suspensas. Ora, quando nos comparamos com outros países a duração média maior das penas 
em Portugal também pode dever-se ao facto de nesses países só serem contabilizadas as penas de prisão efetiva.  
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Os dados emanados da DGRSP relativos a 2013 120  oferecem uma imagem em tudo 
semelhante aos resultados obtidos neste estudo, o que confirma a fiabilidade dos nossos 
resultados. Os dados oficiais, apesar de não fornecerem categorias diretamente comparáveis, 
apontam para um crescendo que vai das penas mais curtas com menor expressão, subindo 
exponencialmente até às penas entre 3 e 9 anos e voltando a diminuir daí em diante (seguindo, 
portanto, uma curva semelhante àquela verificada na presente investigação) até se atingir o 
valor mais baixo nas penas acima dos 20 anos.  

No que diz respeito à análise das penas por sexo, no grupo masculino verifica-se que, 
relativamente a 2007, em 2014 há uma subida nas penas mais curtas (Figura 3.11.), 
nomeadamente 1,1% nas penas de menos de um ano, nas penas entre 5 e 8 anos (5,2%) e 1,7% 
nas penas entre 8 e 12 anos. Nas penas seguintes verificam-se descidas relativamente subtis: 0,3 
pontos percentuais naquelas entre 1 e 3 anos; 2,7 pontos nas penas de 3 a 5 anos; 0,1 pontos nas 
penas de 12 a 16 anos; e 4,4 pontos percentuais nas penas superiores a 20 anos.  

O grupo feminino segue uma tendência muito semelhante à dos homens relativamente a 
2007. Neste caso sobem as penas até 1 ano (1,1%), entre 1 e 3 anos (3,3 pontos de diferença) e 
entre 16 e 20 anos (cuja representação era residual em 2007 e em 2014 atingiu os 4%). Nota-se 
uma diminuição nas penas de 3 a 5 anos (com 4,4 pontos percentuais de diferença), de 5 a 8 
anos (0,5 pontos), dos 8 aos 12 anos (1,6 pontos em relação a 2007), dos 12 aos 16 anos (1,2 pontos) 
e, finalmente, nas penas superiores a 20 anos, com 1,1% de descida.  

Em 2007 os homens tinham sempre penas mais elevadas – mesmo que com pouca diferença 
– do que as mulheres em todos os escalões à exceção de dois (em 2001 verificara-se esta 
diferença em três escalões). Em 2014 constata-se novamente que as mulheres estão mais 
representadas nas penas entre 3 e 5 anos (18,8% de homens e 29% de mulheres) e nas penas entre 
5 a 8 anos (32% de homens e 33,9% de mulheres). Em 2007 os escalões de penas nos quais as 
mulheres se destacavam eram aqueles entre os 3 e os 8 anos (com números iguais nos escalões 
de pena de 3 a 5 anos e de 5 a 8 anos), transferindo-se claramente esta maioria em 2014 para o 
escalão dos 5 aos 8 anos.  

O aumento geral das penas mais pesadas e, em particular para as mulheres, reflete-se num 
aumento da média de duração das penas relativamente a 2007. Os homens apresentam agora 
uma média de 89,2 meses (85 meses em 2007) e as mulheres 81,3 meses (79,4 meses em 2007). A 
diferença inter sexos das penas é agora um pouco maior do que em 2007 (7,9 meses).  

                                                           
120 Com base nas estatísticas dos serviços prisionais relativas a 2013, disponível online no site da DGPJ: 
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/Execu%C3%A7%C3%A3o%20de%20penas%20e%20medidas%20de%20interven%C3%A7%

C3%A3o%20social/DGSP.pdf, consultado a 26 de Novembro de 2014. 

http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/Execu%C3%A7%C3%A3o%20de%20penas%20e%20medidas%20de%20interven%C3%A7%C3%A3o%20social/DGSP.pdf
http://www.siej.dgpj.mj.pt/SIEJ/PDFs/Execu%C3%A7%C3%A3o%20de%20penas%20e%20medidas%20de%20interven%C3%A7%C3%A3o%20social/DGSP.pdf
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Figura 3.11. Penas aplicadas segundo o sexo dos inquiridos, 2014 (%) 

 
 

Relativamente à distribuição dos reclusos segundo as penas aplicadas e a idade, em todos 
os escalões etários verifica-se a preponderância das penas dos 5 aos 8 anos, sendo de destacar 
que em todas as faixas etárias se sente aumento em relação a 2007. Destaca-se sobretudo a 
diferença de cerca de 9 pontos percentuais nos reclusos mais jovens e na faixa dos 46-55 anos. 
Já em 2007 se notava esta tendência para a preponderância da faixa modal 5-8 anos de pena. 
Contudo, em 2007 a distribuição era muito mais equilibrada entre as faixas dos 3 aos 5 anos e dos 
5 aos 8 anos; em 2014, a distribuição faz-se maioritariamente entre as faixas dos 5 aos 8 anos, com 
a exceção dos reclusos mais velhos, que se encontram exclusivamente em faixas superiores a 12 
anos. Portanto, são as penas dos 5 aos 8 anos aquelas que absorvem mais de ¼ dos reclusos 
inquiridos (Quadro 3.2).  

 
Quadro 3.2. Penas aplicadas segundo os grupos etários dos inquiridos, 2014 (%)121 

Penas aplicadas 
Grupos etários 

16-24 
anos 

25-34 
anos 

35-44 
anos 

45-54 
anos 

55-64 
anos 

65-74  
anos 

Mais de 
75 anos 

Valores 
médios 

0 a 11 meses  (-1 ano) 7,4 2,3 4,9 6,8 5,0 0,0 0,0 4,5 

12 a 36 meses (1 a 3 anos) 15,3 10,6 13,8 15,3 13,3 20,7 0,0 13,2 

37 a 60 meses (3 a 5 anos) 23,3 21,9 19,3 14,3 20,8 17,2 0,0 19,7 

61 a 96 meses (5 a 8 anos) 34,4 32,3 29,8 36,7 28,3 17,2 0,0 31,9 

97 a 144 meses (8 a 12 anos) 12,3 19,8 15,6 15,3 15,8 13,8 0,0 16,6 

145 a 192 meses (12 a 16 anos) 3,1 8,0 7,6 4,2 3,3 13,8 50,0 6,6 

193 a 240 meses (16 a 20 anos) 2,5 3,5 4,5 3,9 6,7 13,8 25,0 4,2 

241 e + meses (20 anos e + anos) 1,8 1,6 4,7 3,6 6,7 3,4 25,0 3,3 

 

Na análise do Quadro 3.3 compreende-se que, relativamente a 2007, as condenações iniciais 
de mulheres e homens voltam a apresentar a mesma tendência: uma condenação de mulheres 

                                                           
121 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1713 (16-24 anos: 212; 25-34 anos: 713; 35-44 anos; 609; 45-54 anos: 361; 55-64 anos: 

154; 65-74 anos: 38; mais de 75 anos: 4). 
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menos pesada do que a dos homens, situando-se a dos homens nos 5 aos 8 anos (31,9%) e as 
mulheres nos 3 a 5 anos (34,5%).  

No grupo masculino dos primários é notória uma descida em alguns valores, mesmo que em 
alguns casos de uma forma pouco expressiva, nomeadamente nas penas entre 1 a 3 anos (de 
13,2% para 12,4%), 3 e 5 anos (de 24,3% para 19%), 12 a 16 anos (de 8,5% para 7%), 16 a 20 anos 
(6,1% para 4,9%) e nas penas superiores a 20 anos (de 5,5% para 3,8%). Nas restantes nota-se uma 
subida ligeira nas penas até 11 meses (de 4,1% para 4,7%), entre 5 a 8 anos (de 24,7% para 31,9%) 
e entre 8 e 12 anos (de 13,6% para 16,3%). Também no grupo feminino dos primários o cenário 
alterou-se em 2014. Verificam-se descidas nas faixas até um ano (de 4,4% para 3,6%), entre 3 e 5 
anos (de 44% para 34,5%), dos 5 aos 8 anos (de 27,5% para 27,4%), dos 12 aos 16 anos (de 4,4% 
para 1,2%) e nas penas superiores a 20 anos (de 4,4% para 3,6%). As restantes faixas apresentam 
subidas, algumas bastante expressivas: entre 1 e 3 anos (de 6,6% para 10,7%), entre 8 e 12 anos 
(de 8,8% para 13,1%), e entre os 16 e os 20 anos (de 0% para 6%). 

Os homens reincidentes apresentam valores relativamente mais estáveis do que aqueles 
verificados para os primários, mesmo nas penas mais pesadas. Verifica-se uma subida nas penas 
com menos de 1 ano (de 2,7% para 4%), entre 3 e 5 anos (de 17,3% para 18,4%), nas penas 
compreendidas entre 5 e 8 anos (de 29,6% para 32,3%), entre 8 e 12 anos (de 17,4% para 17,6%), 
naquelas entre os 12 e os 16 anos (de 5,1% para 6,6%) e entre os 16 e os 20 anos (de 2,5% para 
3,3%). Verifica-se descida apenas nas penas de 1 a 3 anos (de 15,1% para 15,2%) e nas penas 
superiores a 20 anos (com uma acentuada descida, de 10,3% para 2,6%). Relativamente às 
mulheres reincidentes diminuem as penas de 8 a 12 anos (de 25,5% para 15,5%), entre 16 e 22 anos 
(de 2,1% para 0%) e as penas mais elevadas (de 2,5% para 4,3%). As subidas verificam-se nas 
restantes faixas, nomeadamente nas penas até um ano (de 0% para 5%), entre 1 e 3 anos (de 
8,5% para 10%), entre 3 e 5 anos (de 12,8% para 17,5%), entre 5 e 8 anos (de 44,7% para 47,5%) e 
entre 12 e 16 anos (de 2,1% para 5%).  

Analisando apenas os dados relativos a 2014 constata-se que os homens, tanto primários 
quanto reincidentes, concentram-se nas penas de 5 a 8 anos e as mulheres primárias nas penas 
entre 3 e 5 anos e as reincidentes nas penas entre 5 a 8 anos.  

 
Quadro 3.3. Penas aplicadas por reincidência criminal e por sexo dos inquiridos, 2014 (%)122 

Reincidência criminal 
Sexo dos inquiridos 

Masculino Feminino 

Duração das penas Primários Reincidentes Primários Reincidentes 

0 a 11 meses (-1 de ano) 4,7 4,0 3,6 5,0 

12 a 36 meses (1 a 3 anos) 12,4 15,2 10,7 10,0 

37 a 60 meses (3 a 5 anos) 19,0 18,4 34,5 17,5 

61 a 96 meses (5 a 8 anos) 31,9 32,2 27,4 47,5 

97 a 144 meses (8 a 12 anos) 16,3 17,6 13,1 12,5 

145 a 192 meses (12 a 16 anos) 7,0 6,6 1,2 5,0 

193 a 240 meses (16 a 20 anos) 4,9 3,3 6,0 0,0 

241 e + meses (20 anos e +) 3,8 2,6 3,6 2,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                                           
122 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2123 (Homens primários: 1160; Homens reincidentes: 803; Mulheres primárias: 108; 

Mulheres reincidentes: 52). 
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Relativamente à duração das penas por dimensão de estabelecimento prisional verifica-se 
uma inversão da tendência existente desde 2001: ao aumento do tempo da condenação está 
associada uma maior concentração dos reclusos nos estabelecimentos de grande dimensão. Em 
2007 verificou-se que as penas até 5 anos prevalecem nos EP de pequena e média dimensão. Em 
2014 a leitura é mais correta se se abarcar as penas até 8 anos. Nesse caso, é possível afirmar que 
as penas até 8 anos estão, de facto, mais concentradas nos EP de pequena e média dimensão. 
Contudo, este número é marginal se comparado com os reclusos cujas penas vão até 8 anos em 
todos os outros EP (Figura 3.12). A explicação adiantada em 2007 mantém-se válida (os reclusos 
condenados a penas mais longas tendem a ser concentrados nos estabelecimentos prisionais 
centrais, os de maior dimensão), mas apenas no sentido em que há menos reclusos com penas 
longas em estabelecimentos pequenos e médios, já que na verdade se verifica uma distribuição 
relativamente equitativa de reclusos de todos os escalões de pena em EP grandes e muito 
grandes. Um exemplo deste fenómeno encontra-se nos estabelecimentos prisionais de pequena 
e média dimensão que, como vimos, apresentam uma maior concentração de reclusos cujas 
penas vão até 8 anos, diminuindo progressivamente nos escalões de pena seguintes. 

 
Figura 3.12. Escalões de pena e dimensão do estabelecimento prisional, 2014 (%)123 

 
 

Uma novidade em 2014 foi a inclusão de respondentes em Prisão por Dias Livres (PDL)124, ou 
seja, pessoas condenadas por crimes cuja pena, não superior a um ano, implica passar apenas 
os fins-de-semana ou feriados na prisão, com o objetivo de “…evitar ou pelo menos atenuar, os 
efeitos perniciosos de uma curta detenção de cumprimento continuada”125. A divisão da pena é 
feita em períodos (com uma duração mínima de 36 horas e máxima de quarenta e oito horas), 
equivalentes a cinco dias de prisão contínua. Os condenados por dias livres, neste trabalho, 
representam 1,2% da população inquirida, num total de 24 respondentes, apenas homens. Na 
Figura 3.13 é possível verificar que a maioria dos inquiridos (26,3%) está condenada a 60 períodos.  

                                                           
123 Dados 2014 – Base: 2149; Válidos: 1746. 
124 Artigo 45º do Código Penal. 
125 http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=109&tabela=leis, consultado a 26 de Novembro de 2014. 
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Figura 3.13. Períodos de cumprimento de pena dos PDL, 2014 (%)126 

 
 

Durante a conceção do questionário fora sugerido pela DGRSP e, mais tarde em contactos 
com os Diretores dos EP, que os crimes dos reclusos em regime de PDL estariam maioritariamente 
relacionados com condução de veículos sem habilitação ou em estado de embriaguez ou sob a 
influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Foi possível verificar que os inquiridos 
se dividem igualmente por estes dois crimes (45,8%) e 4,2% declaram outros crimes não 
especificados (Figura 3.14). É, no entanto, interessante constatar que, de facto, se confirma que 
estes crimes estão intimamente relacionados com as condenações a PDL. 

 
Figura 3.14. Crimes dos reclusos em regime de PDL, 2014 (%)127 

 
Impõe-se uma nota final para referir os constrangimentos de inquirir os reclusos em regime de 

Prisão por Dias Livres. Estes reclusos encontram-se no EP, como mencionámos, apenas durante os 
fins-de-semana, o que obrigou desde logo a um esforço suplementar de inquirição. Também se 
verificou que estes reclusos são particularmente resistentes à participação, parcialmente talvez 

                                                           
126 Dados 2014 – Base: 24; Casos válidos: 19. 
127 Dados 2014 – Base: 24; Válidos: 24. 
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por se encontrarem integrados na sociedade durante a restante semana, não sentindo as 
mesmas garantias de anonimato que os restantes reclusos.  

 

3.1.5. Situação de detenção: maioria em regime comum e diminuição 
dos reclusos em regime aberto 

 

Os reclusos inquiridos estão maioritariamente em regime comum (76,1%)128 mantendo-se a 
ligeira descida verificada já em 2007 de reclusos em regime aberto no interior (RAI)129 e também 
uma descida dos reclusos em regime aberto no exterior (RAE) aproximando-se de valores de 2001 
(Figura 3.15). O aumento pouco expressivo dos RAE em 2007 e ligeira diminuição em 2014 pode 
reforçar que, de facto, há um maior fechamento do sistema, reflexo de números 
continuadamente elevados de reincidência e da duração das penas aplicadas aos reclusos. O 
número de reclusos em situação de regime aberto no interior (RAI) também se destaca pela 
descida que tem vindo a sofrer ao longo das aplicações, encontrando-se agora em 14,6%. Pode 
questionar-se se esta diminuição se relacionará de alguma forma com um menor número de 
reclusos que declara trabalhar dentro do EP. 

Nesta aplicação foi ainda possível chegar a 4,9% de reclusos que se encontram em regime 
de segurança, ou seja, pessoas cujo nível de perigosidade não lhes permite estar em regime 
comum. Entre outras situações, o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da 
Liberdade define que devem ser colocados em regime de segurança reclusos envolvidos em 
terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada ou que apresenta perigo sério de 
evasão130. Como vimos anteriormente, também foi possível inquirir 1,2% de reclusos cuja situação 
é de Prisão por Dias Livres.   

                                                           
128 A maioria dos detidos na situação de prisão preventiva enquadra o regime comum (80,2%). Em 2007 este número perfazia 

95,3%, sendo que, em 2014, 7,5% dos inquiridos declara estar em RAI e 11% em regime de segurança. Os condenados (75,4) 
também estão neste regime enquanto não reúnem as condições necessárias, nomeadamente o tempo de pena 
necessário, para aceder aos outros regimes. 

129 Estes regimes alteraram a nomenclatura entre 2007 e 2014, sendo anteriormente conhecidos por RAVI e RAVE. No n.º 3 do 
artigo 12º do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade prevê-se que os reclusos em RAI 
desenvolvam atividades no perímetro do EP ou imediações, com vigilância atenuada; o RAE implica que o recluso possa 
desenvolver atividades de ensino, formação profissional ou trabalho em meio livre, sem vigilância direta.  

130 Artigo 15º do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 
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Figura 3.15. Situação relativamente ao regime de detenção, 2001, 2007, 2014 (%)131 

 
 

O regime de detenção analisado por sexo revela que as mulheres em RAI aumentam 
relativamente a 2007 (17,1%, sendo que em 2001 compreendiam 26,3%), encontrando-se agora 
com 18,8%, prevalecendo sobre os homens (14,3%). No regime comum os homens representam 
76,4% e as mulheres 72,5%. Em RAE há 3,4% de homens e 2% de mulheres, encontrando-se ainda 
4,7% de homens em regime de segurança e 6,7% de mulheres na mesma situação. Os reclusos em 
PDL, como vimos atrás, são exclusivamente homens.  

Relativamente aos grupos etários e sua distribuição pelos regimes de detenção verificamos 
que a esmagadora maioria dos reclusos mantém-se na casa dos 70% e 80% em regime comum 
em 2014, à semelhança do que acontecia em 2007. Em RAI, volta a verificar-se uma proporção 
que aumenta consoante a faixa etária dos reclusos, com os mais jovens a representar 8,3% e a 
faixa dos 46 aos 55 anos, 19,1%. Este número desce ligeiramente para os reclusos com mais de 56 
anos de idade (15,4%). De facto, tal como era sublinhado em 2001, a idade revela ter um peso 
importante no regime comum e nos reclusos em RAI. Em 2014 é possível verificar precisamente a 
mesma tendência nos reclusos em RAE: subida conforme a idade, decrescendo nos reclusos com 
mais de 56 anos. Os reclusos em regime de segurança são maioritariamente jovens (7,1%), 
oscilando as faixas etárias seguintes entre os 3,4% (46-55 anos) e os 5,6% (mais de 56 anos). Os 
reclusos em regime de PDL demonstram também uma tendência de aumento conforme a idade, 
sendo que não existem respondentes entre os 16 e os 25 anos, crescendo o número 
exponencialmente e atingindo a maioria nos reclusos mais velhos (2,5% de inquiridos com mais de 
56 anos). 

Quanto à análise com base nas dimensões dos estabelecimentos prisionais verifica-se 
algumas diferenças relativamente ao regime prisional. Por um lado, os estabelecimentos prisionais 
de pequena e grande dimensão veem uma diminuição dos reclusos em regime comum desde 
2007 (de 74,8% para 66,8% e de 81% para 73,1%, respetivamente), apenas para se verificar que 
aumenta nos EP de média dimensão (de 75,2% para 76,6%). Além disto, em 2014 foi necessário 
acrescentar os estabelecimentos prisionais de dimensão muito grande, com mais de 700 reclusos, 
que nesta amostra têm 82,7% dos reclusos em regime comum, número mais elevado do que 

                                                           
131 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2056. 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1885. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2056. 
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qualquer dos números aferidos em 2007 para este regime. Os reclusos em RAI não apresentam 
uma tendência clara, tendo diminuído 2 pontos percentuais nos EP de pequena dimensão, 6 
pontos nos de média dimensão e aumentado 2 pontos percentuais nos estabelecimentos 
prisionais de grande dimensão. Nos EP de dimensão muito grande os RAI representam 10,5% dos 
reclusos. Seguindo a tendência de diminuição nos EP de pequena dimensão, também aqui os 
RAE diminuem 2 pontos percentuais, mantendo-se os restantes números quase inalterados, na 
casa dos 3,5%. Nos EP de dimensão muito grande os RAE são 4,7%. Os reclusos em regime de 
segurança concentram-se sobretudo, naturalmente, em estabelecimentos de pequena 
dimensão (10,6%), encontrando-se 4,1% em EP de média dimensão, 3,9% em grande dimensão e 
em estabelecimentos com mais de 700 reclusos, 4,7% dos inquiridos em regime de segurança. Os 
reclusos em regime de PDL distribuem-se pelos estabelecimentos prisionais de pequena dimensão 
(1%), de média dimensão (1,2%) e de grande dimensão (2,1%) não se aferindo respondentes deste 
regime em EP de dimensão muito grande. 

 

3.2. Detenções: diminuição mas predomínio 
ainda dos crimes direta e indiretamente 
relacionados com drogas 

 

A relação entre drogas e reclusão foi, em 2001 e 2007, uma questão central para conhecer 
os percursos dos inquiridos. Em 2014 acrescentou-se às drogas a relação entre bebidas alcoólicas, 
jogo “a dinheiro” (ou em troca de outros bens/serviços) e reclusão. A tipologia dos crimes 
constante nas estatísticas do Ministério da Justiça, se bem que importantes para conhecer os 
crimes que conduziram à reclusão, não conseguem captar todas as situações em que a droga e 
o seu consumo podem estar envolvidos nas práticas criminosas da população prisional. 
Formulámos a mesma abordagem para o álcool e para o jogo: muitos crimes podem ter 
subjacente o consumo ou mesmo contrabando de bebidas alcoólicas ou práticas ilícitas de jogo 
a dinheiro. Estas situações, como foi anteriormente constatado, só são passíveis de ser conhecidas 
através de um inquérito. Foi com essa preocupação que, em 2001, numa questão prévia ao tipo 
de crime pelo qual os reclusos se encontravam detidos, replicada em 2007, se procurou 
compreender se esses não tinham qualquer relação com drogas, tinham uma relação direta 
(tráfico, tráfico e consumo e consumo) ou uma relação indireta (outros crimes praticados para 
obtenção de dinheiro para consumo de drogas, como são exemplo disso o roubo ou furto). Em 
2014 esta questão foi estendida para incluir não apenas as questões relativas ao álcool e ao jogo 
mas também alterações ao Código Penal, nomeadamente a despenalização do consumo de 
drogas, fixando-se a questão em apenas tráfico (para a relação direta) e outros crimes para obter 
dinheiro para o consumo de drogas (para estabelecer a relação indireta).  

Na análise dos três períodos de inquirição verifica-se, pela Figura 3.16, que “as drogas, e tudo 
o que está relacionado com o comércio e a circulação dessas substâncias e com o seu consumo, 
dominam o panorama prisional” (Torres e Gomes, 2002: 78). Os crimes associados a drogas, de 
forma direta e indireta, prevalecem com maior peso nos motivos de detenção identificados 
(52,6%). Retoma-se aqui a citação de Negreiros (2002:161) quando conclui que, apesar dos 
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consumidores problemáticos de drogas que entrevistou para a investigação de 2002132 se terem 
envolvido em atividades delituosas de variada ordem, “(...) uma análise do padrão criminal 
parece revelar que essa atividade é sobretudo de natureza aquisitiva, assumindo, desse modo, 
um valor instrumental em termos da obtenção de proventos para a manutenção dos consumos 
de drogas(...)”. Retoma-se também a menção aos trabalhos de Agra (1997) e Matos (2008), que 
têm desenvolvido ao longo dos anos uma problematização da relação entre crimes e drogas, 
através de uma análise biográfica de reclusos consumidores de drogas. Agra (1997) constrói assim 
uma tipologia, em que se distinguem três tipos: o Grupo Delinquentes/Toxicodependentes, o 
Grupo Especialistas Droga/Crime e, por fim, o Grupo Toxicodependentes/Delinquentes. Também 
Joaquim (2005) realiza um estudo no Estabelecimento Prisional da Polícia Judiciária de Lisboa, no 
qual concluiu, entre outros aspetos, que 45,1% dos indivíduos inquiridos haviam cometido crimes 
relacionados com drogas.  

No entanto, de 2001 para 2014, importa sublinhar e dar enfâse ao facto de ter havido um 
acréscimo de declarações de crimes não relacionados com drogas. Se o aumento não foi muito 
expressivo entre 2001 e 2007, em 2014 verifica-se pela primeira vez que a resposta “não teve nada 
a ver com drogas” atinge os 47,4% (Figura 3.16). A descida constante da percentagem dos crimes 
diretamente relacionados com drogas, de 8 pontos percentuais entre 2001 e 2007 e entre 2007 e 
2014 é igualmente relevante. Os crimes indiretamente relacionados com drogas atingem também 
o seu ponto mais baixo desde 2001.  

Este é um resultado muito relevante do estudo que pode indiciar uma mudança do padrão 
de criminalidade associada às drogas. Várias hipóteses se podem colocar cuja tendência se 
poderá, de resto, clarificar no futuro. Podemos reconhecer aqui o efeito direto da 
descriminalização do consumo que tem vindo a retirar do sistema prisional estes consumidores, 
efeito que já se sentia em 2007; também é possível estar perante a descida relativa dos crimes e 
dos comportamentos aditivos relacionados com drogas ilícitas, o que pode significar também 
dependências de substâncias hoje ainda consideradas lícitas ou que não são detectáveis pelos 
sistema judicial; e poderemos considerar igualmente o aumento dos crimes que nada têm a ver 
com drogas, por efeito do desemprego, da crise económica e social e da criminalidade 
associada a busca de alternativas de subsistência. Estes três efeitos conjugados podem contribuir 
para explicar uma certa mudança de padrão, a confirmar-se ou não no futuro, da criminalidade 
em Portugal.  

                                                           
132  O estudo realizado por Jorge Negreiros, em 2002 (consultado no site oficial do SICAD: 

http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/103/Relat%C3%B3rio
_Final.pdf, a 22 de Novembro de 2014), com o objetivo de caracterizar padrões de consumo de substâncias ilícitas, baseia-
se em entrevistas a 166 consumidores problemáticos de drogas, em diversos contextos: moradores em bairros sociais (38), 
frequentadores de um Centro de Apoio à Toxicodependência (57), reclusos (40) ou em tratamento em Comunidades 
Terapêuticas (38). Em 2005 o mesmo autor e Ana Magalhães retomam o estudo, publicado em 2009, baseando-se em 237 
consumidores problemáticos de drogas, uma vez mais em contextos diversos e com métodos de amostragem diversificados.   

(consultado no site oficial do SICAD:   
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/117/Monografia.pdf, 

a 22 de Novembro de 2014) 

http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/103/Relat%C3%B3rio_Final.pdf
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/103/Relat%C3%B3rio_Final.pdf
http://www.sicad.pt/BK/EstatisticaInvestigacao/EstudosConcluidos/Lists/SICAD_ESTUDOS/Attachments/117/Monografia.pdf
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Figura 3.16. Situações que motivaram a detenção, 2001, 2007, 2014 (%)133 

 
 

Relativamente à distribuição por sexos na situação que motivou a detenção, mantêm-se as 
discrepâncias entre homens e mulheres que já se verificavam em 2001 e se acentuaram em 2007. 
Como se pode ver na Figura 3.17, apesar de se notar uma diminuição desde 2007, a grande fatia 
das mulheres reclusas continua a concentrar-se nos crimes que estavam diretamente associados 
a drogas (54,3%) distanciando-se dos homens que em 2014 já não mostram predominância nessa 
categoria (que agora compreende 28,9% dos homens) e declaram agora maioritariamente que 
o crime cometido não teve nada a ver com drogas (48,5%). Esta categoria ganha também nova 
expressão no grupo das mulheres (35%) quando em 2007 representava apenas 17,7%. Nos homens 
os crimes praticados para obter dinheiro para as drogas mantêm a expressividade constatada 
em 2007, com 22,5%, apenas a 3 pontos percentuais de diferença de 2007. Nas mulheres sobe 
ligeiramente, de 7,3% para 10,7%. 

A predominância no caso masculino dos crimes que não têm nada a ver com drogas, dado 
o peso que esta categoria tem no conjunto da população reclusa, reforça ainda mais a hipótese 
colocada atrás de se estar perante uma mudança de padrão da criminalidade relacionada com 
drogas e de um aumento de outro tipo de crimes.   

                                                           
133 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1985. 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1737. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1813. 
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Figura 3.17. Situações que motivaram a detenção por sexo dos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%)134 

 
 

Quando agregamos por idades as situações que motivaram a detenção, as informações 
atrás mencionadas tornam-se ainda mais evidentes (Figura 3.18). Tal como em 2001 e 2007, os 
crimes relacionados com drogas assumem supremacia para todos os escalões etários, à exceção 
dos reclusos mais velhos, com 56 ou mais anos. A novidade em 2014 é que também o grupo entre 
os 16 e os 25 anos declara maioritariamente que o crime cometido não esteve relacionado com 
drogas. 

De facto, no grupo etário acima dos 56 anos, os crimes em nada relacionados com drogas 
ganham peso elevado, registando-se em 68,5% dos reclusos nesta faixa etária, correspondendo 
a um aumento de 11 pontos percentuais relativamente a 2007. Junto dos jovens dos 16 aos 25 
anos verifica-se uma inversão das declarações, agora com 55,8% de “não tem nada a ver com 
drogas”, em comparação com os 36,9% de 2007 (já entre 2001 e 2007 se notara uma descida, se 
bem que residual). As faixas etárias entre os 26 e os 35 anos e entre os 36 e os 45 anos apresentam 
tendências semelhantes a 2001 e 2007, com uma maioria de declarações de relação direta ou 
indireta de drogas no(s) crime(s) cometido(s), ainda que seja de ressalvar que o intervalo é muito 
mais diminuto do que em 2007. O escalão dos 46 aos 55 anos apresenta 50% de declarações para 
ambos os casos, demonstrando uma vez mais que a tendência junto dos mais velhos parece estar 
a sofrer alguma inversão.  

Apesar dos números totais se apresentarem mais baixos, continua a ser no grupo dos reclusos 
entre os 26-35 anos e no dos 36-45 anos que os valores são mais elevados para os crimes 
relacionados com drogas (60,4% e 53,5% respetivamente).   

                                                           
134 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1927. 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1730. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1805 (Homens: 1665; Mulheres: 140). 
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Figura 3.18. Situações que motivaram a detenção e relação com drogas por grupos etários, 2014 (%)135 

 
 

Relativamente à distribuição das situações que levaram à detenção segundo a situação 
penal, há que sublinhar algumas alterações face a 2001 e a 2007. Se no primeiro momento de 
análise se verificava alguma homogeneidade, e em 2007 o grupo dos preventivos revelava 
valores aproximados para os crimes diretamente ligados a drogas (de 47,9% passou para 51,3%), 
em 2014 este número diminui para 38,8%. E se no passado houve um ligeiro aumento também nos 
crimes não associados a drogas (de 33,3% para 36,8%), os dados de 2014 indicam que o grupo 
dos preventivos declara maioritariamente não estar relacionado com drogas (48,8%). 

Também no caso dos condenados, como é percetível na Figura 3.19, as declarações de 
crimes não relacionados com drogas aumenta para 47,2%, representando um aumento de 15,7 
pontos percentuais. As declarações de crimes relacionados diretamente com drogas veem, 
proporcionalmente, um decréscimo de 12,5 pontos percentuais relativamente a 2007. Resta 
acrescentar que se em 2001 era mais elevada a percentagem daqueles que haviam cometido 
crimes diretamente relacionados com drogas nos reclusos condenados (48,9% contra 47,9%), é 
em 2007 mais expressiva nos preventivos com uma diferença significativa (52,2% contra 41,8% nos 
condenados), mantendo-se em 2014 essa tendência, com 38,8% nos preventivos e 29,3% nos 
condenados.    

                                                           
135 Dados 2014 – Base 2149; Casos válidos: 1772 (16-25 anos: 251; 26-35 anos: 628; 36-45 anos: 499; 46-55 anos: 264; mais de 56 

anos: 130). 
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Figura 3.19. Situações que motivaram a detenção por situação penal, 2001, 2007, 2014 (%)136 

 
 

A Figura 3.20 permite-nos compreender que os reincidentes apresentam mais ligações a 
crimes relacionados com drogas (62,1%) e os primários declaram maioritariamente que não 
tiveram nada a ver com drogas (54,1%). A tendência geral relativamente à distribuição das 
situações que motivaram a detenção face à reincidência criminal mantém-se entre 2001 e 2014, 
ou seja, são os crimes direta e indiretamente relacionados com drogas que prevalecem (80,3% 
em 2001 e 77,8% em 2007), registando-se apesar disso um decréscimo tanto para primários como 
reincidentes. Da mesma forma, os crimes que nada tiveram a ver com drogas, bastante mais 
reduzidos denotam um ligeiro aumento em ambos os grupos de reclusos, verificando-se um salto 
mais expressivo em 2014 (19,7% em 2001 e 22,2 em 2007). 

Figura 3.20. Situações que motivaram a detenção e relação com drogas por reincidência 
criminal, 2014 (%)137 

 
                                                           

136 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1909. 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1733. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1803 
137 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 1925. 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1727. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1807. 

Não teve nada a
ver com drogas

Preventivo

Crimes
relacionados

diretamente com
drogas

Crimes
relacionados

indiretamente com
drogas

Não teve nada a
ver com drogas

Condenado

Crimes
relacionados

diretamente com
drogas

Crimes
relacionados

indiretamente com
drogas

33,3

47,9

15,2

23,6

48,9

24,6

36,8

52,2

11

31,5

41,8

26,7

48,8

38,8

12,5

47,2

29,3

23,4

2001 2007 2014

0
20
40
60
80

Não teve nada a ver com drogas Teve a ver com tráfico de drogas e
outros crimes para obter dinheiro

para drogas

54,1
37,946

62,1

Primários Reincidentes



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

120 120 

Dados de outras fontes permitem confirmar as mesmas tendências noutros países. Com efeito, 
a associação entre drogas e crimes continua forte tal como já se havia destacado em 2001 e 
2007. Verificou-se um aumento no número de detenções por crimes de drogas em quase todos 
os países da Europa, com exceção da Grécia, Itália, Malta, Roménia, e Eslovénia. Segundo dados 
do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, e só para nomear alguns exemplos, 
em França, em 2001, 84.533 pessoas foram acusadas de crimes relacionados com drogas, número 
que subiu para 134.320 em 2007 e em 2010 encontrava-se nos 157.341. Em Espanha, passou-se de 
129.650 ofensas criminais relacionadas com drogas em 2001 para 415.354 em 2010. No Reino 
Unido, foi visível também um aumento, passando de 122.459 ofensas criminais relacionadas com 
substâncias ilícitas em 2005 para 152.406 em 2010. No entanto, em Portugal, o valor permanece 
relativamente estável, embora também se verifique uma subida, mesmo que ligeira, em que se 
passou de 11.102 pessoas detidas por crimes relacionados com as drogas em 2001, para 11.946 
em 2007 e para 13.076 em 2011138.  

Em 2014, através do nosso inquérito, foi possível questionar também se as situações prisionais 
estariam relacionadas com bebidas alcoólicas, de uma forma direta (consumo e/ ou 
contrabando) ou indireta (outros crimes relacionados com o álcool)139. Um estudo da Direção 
Geral da Saúde (2010) indicava já a existência da relação entre consumo de bebidas alcoólicas 
e a população criminal (com grande destaque para os reclusos por furto) e o envolvimento de 
doentes alcoólicos em crimes, destacando-se genericamente a violência e os acidentes. Em 
Portugal, desde logo, a prática de crime sob o efeito de álcool (ou drogas) é um elemento 
agravante da pena. Mais especificamente, o Código Penal prevê como crimes a condução de 
veículo em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes ou substâncias 
psicotrópicas (artigo 292º) e no artigo 295º está previsto que “quem, pelo menos por negligência 
se colocar em estado de inimputabilidade derivado da ingestão ou consumo de bebida 
alcoólica ou de substância tóxica e, nesse estado, praticar um facto ilícito típico é punido com 
pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias”.   

A Organização Mundial da Saúde (2012) aponta para uma relação entre o consumo de 
bebidas alcoólicas e alguns tipos de crime, nomeadamente o crime violento e crimes contra o 
património e relacionados com a condução de veículos. As comparações entre países são difíceis 
e portanto aponta-se apenas alguns números: por exemplo, na Bélgica, em 2001, 20% dos crimes 
(em geral) e 40% dos crimes violentos estavam relacionados com álcool. No Reino Unido, em 2003, 
estes números ascendiam a 25% e 48%, respetivamente.   

Na Figura 3.21 é possível verificar que 79,8% das situações não estão relacionadas com álcool, 
6,5% são crimes relacionados diretamente com o tráfico/ contrabando de álcool e 13,7% dos 
inquiridos declaram estar detidos por crimes indiretamente relacionados com bebidas alcoólicas 
(tendo declarado ligação a outros crimes relacionados com o álcool, dos quais pode ser exemplo 
a condução em estado de embriaguez).   

                                                           
138  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, consulta de dados no sítio oficial na Internet: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats13#display:/stats13/dlotab1b, à data de 22 de Novembro de 2014. 
139 Note-se que as perguntas relativas às situações que motivaram a prisão não eram mutuamente exclusivas, sendo que um 

respondente devia declarar se havia ou não relação com drogas, álcool e jogo, cumulativamente. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats13#display:/stats13/dlotab1b
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Figura 3.21. Situações que motivaram a detenção e relação com bebidas alcoólicas, 2014 (%)140 

 
 

As mulheres declaram uma menor relação entre o crime praticado e as bebidas alcoólicas 
(87,4%), relativamente à declaração de 79,5% dos homens (Figura 3.22). Nos crimes relacionados 
diretamente com o álcool encontra-se uma proporção mais equilibrada entre homens e mulheres 
(6,5% e 6,3%, respetivamente) e, finalmente 14% dos homens e 6,3% das mulheres declaram estar 
detidos por crimes relacionados indiretamente com álcool. 

 
Figura 3.22. Situações que motivaram a detenção e relação com bebidas alcoólicas por sexo 

dos inquiridos, 2014 (%)141 

 
 

Relativamente à distribuição por grupos etários, é possível verificar na Figura 3.23 que os 
inquiridos mais jovens são aqueles que apresentam menor relação entre crime cometido e 
bebidas alcoólicas (82,8%), aumentando o número consoante a idade, culminando em 26% de 
detidos entre os 55 e os 64 anos que declaram ter cometido crimes direta ou indiretamente 
relacionados com álcool. O número volta a diminuir nas faixas seguintes.  

                                                           
140 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1567. 
141 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1562 (Homens: 1451; Mulheres: 111). 
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Figura 3.23. Situações que motivaram a detenção e relação com bebidas alcoólicas por grupos 
etários, 2014 (%)142 

 
 

É possível ainda relacionar os crimes ligados direta ou indiretamente ao álcool com a situação 
penal. Pode constatar-se na Figura 3.24 que existem menos presos preventivos e mais condenados 
por crimes relacionados com álcool, verificando-se valores muito semelhantes para o 
tráfico/contrabando nos dois grupos (6,5% para os preventivos e 6,4% para os condenados), 
afastando-se um pouco mais no que toca a outros crimes (10% de preventivos e 14,3% de 
condenados). 

Figura 3.24. Situações que motivaram a detenção e relação com bebidas alcoólicas por 
situação penal, 2014 (%)143 

 
 

                                                           
142 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1536 (16-24 anos: 212; 25-34 anos: 713; 35-44 anos; 609; 45-54 anos: 361; 55-64 anos: 

154; 65-74 anos: 38; mais de 75 anos: 4). 
143 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1556. 
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A Figura 3.25 é elucidativa da relação entre reincidência e crimes relacionados direta ou 
indiretamente com bebidas alcoólicas, ficando claro que a maioria dos reincidentes não se 
encontra detida por estes motivos (78,6%). Ainda assim, é de destacar os 21,3% de reincidentes 
que declaram estar detidos por crimes relacionados com o álcool.  

 
Figura 3.25. Situações que motivaram a detenção e relação com bebidas alcoólicas por 

reincidência criminal, 2014 (%)144 

 
 

Em 2014 também foi possível questionar acerca da relação entre a detenção atual e os 
crimes direta ou indiretamente relacionados com jogo. O jogo ilícito é regulado originalmente 
pelo Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de Dezembro, já alterado em aspetos parciais por uma 
diversidade de diplomas 145, sendo que em 2014 vigora o Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de 
Novembro. A tutela dos jogos de fortuna ou azar pertence ao Governo (pela figura responsável 
pelo setor do turismo) e a prática do jogo só pode ser realizada em zonas geográficas específicas, 
previstas na lei. A lei regula especificamente os casinos, estando os jogos explorados pela Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa regulados atualmente por Portaria n.º 216/2012, de 18 de Julho. 
Quaisquer outras formas de jogo não previstas são punidas legalmente.  

Na Figura 3.26 é possível verificar que os crimes relacionados com jogo são minoritários, com 
1,4% dos respondentes a declarar relação direta com exploração ilícita de jogo e 3,4% com outros 
crimes relacionados com o jogo (uma vez mais a declaração foi de outros crimes relacionados 
com o jogo, sem especificação).  

                                                           
144 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1561. 
145 Decreto-Lei nº 422/89, de 2 de Dezembro  alterado por  Decreto-Lei nº 10/95, de 19 de Janeiro; Lei nº 28/2004, de 16 de 

Julho;  Decreto-Lei nº 40/2005, de 17 de Fevereiro; Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro;  Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de 
Novembro.  
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Figura 3.26. Situações que motivaram a detenção e relação com jogo, 2014 (%)146 

 
 

As mulheres encontram-se numa situação minoritária no que concerne ao jogo (Figura 3.27), 
com 99% de respondentes a declarar não existir relação entre a sua detenção e crimes 
relacionados com jogo. As restantes inquiridas não declaram uma relação direta. Já 1,5% dos 
homens declaram uma relação direta com exploração ilícita de jogo e 3,5% outros crimes 
relacionados indiretamente. 

 
Figura 3.27. Situações que motivaram a detenção e relação com jogo por sexo dos inquiridos, 

2014 (%)147 

 
 

Uma decomposição por grupo etário (Figura 3.28) permite apurar que, à exceção dos 
respondentes com 56 anos ou mais, que não apresentam relação com os crimes relacionados 
direta ou indiretamente com jogo, os restantes distribuem-se de um modo bastante uniforme, 
verificando-se menos prevalência nas faixas dos respondentes mais jovens (4%), apresentando as 

                                                           
146 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1398. 
147 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1395 (Homens: 1292; Mulheres: 103). 

Não teve nada a ver com
o jogo

Crimes relacionados com
a exploração ilícita de

jogo

Outros crimes
relacionados

indiretaemnte com o jogo

95,2

1,4 3,4

Não teve nada a ver com o
jogo

Crimes relacionados com a
exploração ilícita de jogo

Outros crimes relacionados
indiretamente com o jogo

95,0

1,5 3,5

99,0

0,0 1,0

Masculino Feminino



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

125 

restantes faixas valores muito semelhantes, oscilando entre os 4,6% (45-54 anos) e os 4,9% (35-44 
anos). As faixas acima dos 65 anos apresentam valores de 100% sem relação com o jogo. 

Figura 3.28. Situações que motivaram a detenção e relação com jogo por grupos etários, 2014 
(%)148 

 
 

Uma análise da situação que motivou a detenção e sua relação com o jogo por situação 
penal (Figura 3.29) revela que condenados e preventivos apresentam os mesmos valores nos 
crimes relacionados diretamente com jogo (1,4%). Nos crimes relacionados indiretamente, os 
preventivos são em menor número (2,4% para 3,6% de condenados).  

 
Figura 3.29. Situações que motivaram a detenção e relação com jogo por situação penal, 2014 

(%)149 

 
 

Em termos de reincidência, 6,2% dos respondentes cujos crimes estão relacionados de alguma 
forma com o jogo afirmam não ser a primeira vez que se encontram detidos (Figura 3.30).  

                                                           
148 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1368 (16-24 anos: 212; 25-34 anos: 713; 35-44 anos; 609; 45-54 anos: 361; 55-64 anos: 

154; 65-74 anos: 38; mais de 75 anos: 4). 
149 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1392. 
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Figura 3.30. Situações que motivaram a detenção e relação com jogo por reincidência criminal, 
2014 (%)150 

 
 

3.3. Crimes: predomínio do tráfico de drogas e 
aumento dos crimes de roubo e de ofensas à 
integridade física  

 

No inquérito aplicado em 2014 assistimos ao maior número de crimes declarados até à data, 
3448, não só porque o universo dos reclusos a que se referia a amostra inquirida em 2014 foi o 
maior, como o número de crimes declarados é invariavelmente superior ao número de inquiridos 
já que a população prisional pode estar detida por mais do que um crime.151  

O tipo de crimes praticados em 2014 difere ligeiramente dos que se verificaram nos anos 
anteriores. Antes de mais importa destacar que foi possível manter a comparabilidade para a 
maioria das classificações de crimes tal como registadas pelo Ministério da Justiça. Desde 2001 o 
consumo de drogas deixa de ser considerado crime152 e apesar da pertinência da sua inclusão 
tanto em 2001 quanto em 2007, notou-se que em 2007 era já um crime com uma importância 
relativa (não esquecendo que apesar de não se ser preso apenas por consumo pode verificar-se 
crime se a aquisição ou detenção de algumas substâncias excederem a quantidade necessária 
para um consumo médio individual durante um período de dez dias; ou se existir um agravamento 
de pena devido à reincidência). Em 2014 o consumo já não representa números significativos e, 

                                                           
150 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1395. 
151 Em 2001 o número de respondentes ao inquérito foi de 2057 com 2528 crimes declarados; em 2007, 1986 declararam 2783 

crimes; dos três períodos em análise foi em 2014 que se registou também maior número de respondentes (2149, para um 
universo de população reclusa também superior) e de crimes (3448).   

152 Artigo n.º 40 do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, revogado pela Lei nº 30/2000, de 29 de Novembro, com entrada 
em vigor a 1 de Julho de 2001. O consumo é despenalizado e ‘a aquisição e a detenção para consumo próprio’ de 
substâncias ilícitas em quantidade superior à necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias 
ainda é punido com prisão até 1 ano ou multa até 120 dias tráfico (de acordo com Acórdão Uniformizador da 
Jurisprudência n.º 8 de 2008, de 25 de Junho). 

Primário Reincidente

96,1 93,8

3,9 6,2%

Não teve nada a ver com o jogo

Teve a ver com a exploração ilícita de jogo e outros crimes relacionados com o jogo
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por isso, todas as menções a consumo de drogas enquanto crime foram retiradas deste 
questionário.  

O Ministério da Justiça, nos últimos anos, alterou a tipologia de crimes para compreender 
outras situações. Saiu da tipologia o “consumo de drogas”, alterando-se a nomenclatura do 
“tráfico e consumo de drogas” para “tráfico para consumo de drogas”. Também se alterou a 
nomenclatura das “ofensas corporais” para “ofensas à integridade física”. Foi também retirado o 
“assalto à mão armada” que passou a deixar de existir na tipologia dos crimes. Estas mudanças 
implicaram também alguma adaptação para efeito de comparabilidade com as anteriores 
aplicações. O âmbito mais alargado do presente estudo, abarcando não só as problemáticas 
das drogas, como a das bebidas alcoólicas e do jogo, implicou a especificação de categorias 
como “outros crimes relacionados com a Lei da Droga”, “crimes de jogo”, “condução sem 
habilitação legal” e “condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de 
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas” e a “violência doméstica”153.  

Relativamente aos dados apresentados na Figura 3.31, percebemos que se mantém uma 
maior concentração dos crimes relacionados com drogas, apesar de se registar um decréscimo 
desde 2007. O tráfico representa assim 16% dos crimes (em 2007 representava 19,7%), o tráfico 
para consumo 7% (9% em 2007) e outros crimes relacionados com a Lei da Droga perfazem 2,6%, 
num total de 25,6% de crimes relacionados com drogas, ou seja, ainda a maioria apesar do 
decréscimo do tráfico. Importa sublinhar a tendência para a descida gradual dos crimes de 
tráfico de drogas, que havia caído 1 ponto percentual entre 2001 e 2007 e agora decresce 3,7 
pontos.  

Como em anos anteriores, para além do tráfico de drogas, mantém-se o destaque para os 
crimes de roubo (com 18%, aumentando 0,8 pontos percentuais relativamente a 2007 e 
mantendo uma trajetória ascendente desde 2001) e furto (que em 2007 atingia os 17,3 e em 2014 
diminuiu para 15,9%). O homicídio também diminui de 7,1% em 2007 para 5,7% em 2014 e a 
falsificação atinge o seu valor mais baixo desde 2001, 0,6%. Já as ofensas à integridade física 
sobem 3,7 pontos percentuais desde 2007, encontrando-se em 2014 com 8,8%, potencialmente 
associadas a outros crimes (homicídios, roubos, etc.).  

Dentro dos crimes acrescentados em 2014 destacamos a condução sem habilitação legal, 
que atinge números expressivos (9,6%), a condução em estado de embriaguez ou sob a influência 
de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas (2,7%) e a violência doméstica que chega aos 
2,6%. Os crimes de jogo têm uma expressão residual no total, 0,4%. 

                                                           
153 Dentro dos “Outro crimes” inclui-se a resposta “outros crimes sem especificação” e também aqueles escritos manualmente 

pelos respondentes mas cuja expressão é residual. A saber: posse ilegal de arma, sequestro/rapto, desrespeito à autoridade, 
fogo posto e fraude fiscal. Também é de notar que 0,2% dos respondentes declaram-se inocentes. 
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Figura 3.31. Tipo de crimes praticados, 2001, 2007, 2014 (%)154 

 
                                                           

 154 Neste gráfico, a proporção de cada tipo de crime é feita em relação ao conjunto dos crimes e não ao total dos inquiridos. Vale a pena acrescentar que quando realizada esta análise 
ao tipo de crime praticado não em relação ao total de crimes, mas sim ao conjunto de inquiridos, os valores de cada categoria sobem com uma variação tanto maior quanto maior a 
proporção de crimes declarados. 

Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 2528. 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 2783. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 3448. 
Note-se que o número total de crimes é superior ao número de reclusos visto que um indivíduo pode estar detido por mais do que um crime. 
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No Quadro 3.4. podemos ler estes valores referentes a 2014 e já não em proporção mas em 
valores absolutos, tal como declarados pelos inquiridos e inquiridas. Compreendendo-se de um 
modo mais claro que o roubo (28,9%), o tráfico de drogas (25,6%) e o furto (25,5%) representam 
metade dos crimes declarados. De uma forma muito expressiva destaca-se ainda a presença de 
condução sem habilitação legal (15,4%) e ofensas à integridade física (14,1%).  

 
Quadro 3.4. Tipos de crimes praticados, 2014 (%)155 

 
2014 

N % 

Roubo 622 28,9 

Tráfico de drogas 551 25,6 

Furto 549 25,5 

Condução sem habilitação legal 331 15,4 

Ofensas à integridade física 304 14,1 

Tráfico para consumo de drogas 242 11,3 

Homicídio 195 9,1 

Burla 155 7,2 

Condução de veículo em estado de embriaguez 
ou sob a influência de estupefacientes ou 
substâncias psicotrópicas 

93 4,3 

Violência doméstica 89 4,1 

Outros crimes relacionados com a Lei da Droga 88 4,1 

Crimes sexuais 68 3,2 

Outro crime 45 2,1 

Posse ilegal de arma  25 1,2 

Falsificação 21 1,0 

Sequestro/ rapto 18 0,8 

Desrespeito à autoridade 15 0,7 

Crimes de jogo 14 0,7 

Fogo posto 12 0,6 

Fraude fiscal 11 0,5 

Inocente (sem especificar o crime) 5 0,2 

 

Quando decomposta esta informação por grupos etários (Quadro 3.4a), compreende-se 
desde logo que nas faixas etárias mais elevadas, a partir dos 65 anos, concentram-se os crimes 
de ofensas à integridade física e homicídio. Por outro lado, as ofensas à integridade física também 
encontram valores elevados na faixa mais jovem (22,6%). O roubo e o furto apresentam valores 
expressivos até à faixa dos 35-44 anos. Já o tráfico de drogas, atingindo os números mais elevados 
na faixa entre os 25 e os 34 anos (25,9%), é bastante prevalente em todas as faixas à exceção das 
duas mais elevadas. A condução sem habilitação legal atinge valores mais elevados nas três 
primeiras faixas etárias. Já a violência doméstica apresenta valores exponencialmente mais 
elevados conforme sobem as idades. 

                                                           
155 Relembramos que o total percentual deste quadro não soma 100% (somando na realidade 160,6%), já que corresponde 

a 3884 crimes declarados para uma base de respondentes de 2149.  
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Quadro 3.4.a Reclusos detidos por tipo de crime segundo os grupos etários, 2014 (%) 

Crimes praticados 

Grupos etários 

16-24 
anos 

25-34 
anos 

35-44 
anos 

45-54 
anos 

55-64 
anos 

65-74 
anos 

Mais de 
75 anos 

Ofensas à integridade física 22,6 18,8 10,3 7,8 6,5 18,4 25,0 

Roubo 53,8 39,8 24,3 13,9 5,8 2,6 0,0 

Furto 38,7 32,7 24,5 15,8 8,4 2,6 0,0 

Falsificação 0,0 ,4 2,0 ,8 1,9 0,0 0,0 

Burla 4,7 4,8 8,7 9,4 10,4 10,5 0,0 

Tráfico de drogas 20,8 30,2 25,9 21,1 23,4 13,2 0,0 

Tráfico para consumo de drogas 6,6 11,5 13,6 12,5 5,8 5,3 0,0 

Homicídio 7,1 6,9 10,0 10,2 12,3 23,7 50,0 

Crimes sexuais 1,9 1,4 3,3 4,7 7,8 5,3 0,0 

Outros crimes relacionados com a Lei 
da Droga 3,8 6,6 3,8 1,1 1,9 0,0 0,0 

Crimes de jogo 0.9 ,4 ,5 ,6 1,3 0,0 0,0 

Condução sem habilitação legal 17,9 19,1 16,6 8,9 7,8 7,9 0,0 

Condução de veículo em estado de 
embriaguez 3,3 3,4 5,3 5,8 4,5 2,6 0,0 

Violência doméstica 2,4 2,2 2,8 8,6 7,8 13,2 0,0 

Outro crime 5,2 3,8 6,9 7,2 8,4 13,2 ,0 

 

Na análise da distribuição dos crimes pelo sexo dos inquiridos (Figura 3.32) destaca-se, uma 
vez mais, a elevada percentagem de mulheres que está detida por crime de tráfico de drogas. 
Desde 2001 que esta tendência é clara, tendo-se agravado em 2007 (atingindo o máximo até ao 
presente, 57,1%) e em 2014 recuando 15,7 pontos percentuais (41,4%) mas revelando ainda 
valores expressivos. A relevância deste dado acentua-se se pensarmos que as mulheres 
representam apenas 7,6% da população reclusa inquirida, em 2014. Isto repete a tendência 
registada em anos anteriores, onde se revelava que a fatia de mulheres que estão detidas por 
drogas é ainda mais significativa em 2014 do que em 2001 e em 2007. 

Nos restantes crimes, ainda no que se refere às mulheres reclusas resta referir que na 
generalidade dos crimes os valores permanecem estáveis, com subidas no roubo (16%) e no furto 
(14,8%) e uma ligeira descida no crime de tráfico para consumo (8,6%). Dos crimes acrescentados 
em 2014 destaca-se a presença da condução sem habilitação legal (7,4%), de outros crimes 
relacionados com a Lei da Droga (4,9%) e da violência doméstica (2,5%). 

No que diz respeito aos homens salientam-se, tal como em 2007, os crimes de roubo (30%), 
furto (26,4%) e tráfico de drogas (24,4%). Em todos se regista um aumento desde 2001 sendo o 
roubo o mais expressivo, na ordem dos 7 pontos percentuais entre 2007 e 2014. A falsificação volta 
a decrescer e os restantes crimes ou aumentam ou se mantêm tendencialmente semelhantes. 
Dos novos crimes destaca-se largamente a condução sem habilitação legal (16,1%), a condução 
de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes ou substâncias 
psicotrópicas (4,6%), a violência doméstica (4,3%) e de outros crimes relacionados com a Lei da 
Droga (4%). Para ambos os sexos os crimes de jogo atingem números residuais.  
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Comparando homens e mulheres percebe-se que em dois tipos de crimes relacionados com 
drogas (tráfico de drogas e outros crimes relacionados com a Lei da Droga) as mulheres se 
evidenciam, ano após ano, não obstante em 2014 se tem verificado uma subida nos crimes de 
roubo e furto. Em 2007 os homens apresentavam uma distribuição mais equilibrada mas em 2014 
é notório o destaque dos três crimes principais: roubo, furto e tráfico de drogas. As mulheres 
apresentam valores mais equilibrados na distribuição dos restantes crimes. As mulheres aparecem, 
como em 2001 e 2007, com um perfil associado ao crime de tráfico de drogas, porque as redes 
de tráfico utilizam muitas vezes mulheres para transporte de droga, mas também porque estas 
atividades podem surgir em contexto familiar como alternativas a outras formas de subsistência 
menos arriscadas mas também menos “rentáveis” (Torres et. al, 2007:121) Esta hipótese também 
se prendia com o facto de as práticas de consumo no feminino ou mesmo de tráfico e consumo 
serem bastante baixas. Destaca-se ainda que, não existindo crimes de consumo, em 2014, o crime 
de “tráfico para consumo” é mais prevalente junto dos homens. Contudo, é importante salientar 
que o perfil das mulheres se alterou, sendo agora ligeiramente maior a percentagem de mulheres 
consumidoras, como mais à frente se poderá verificar pelos dados apresentados. 

 
Figura 3.32. Reclusos detidos por tipo de crime segundo o sexo, 2014 (%)156 

 
 

Se atentarmos ao Quadro 3.5 verificamos que relativamente ao tipo de crime praticado 
consoante o grupo etário as diferenças em 2014 são mais vincadas do que em 2007. Salientam-
se desde logo os crimes de ofensas à integridade física, que aumentam muito nas faixas mais 
jovens, especialmente dos 16 aos 25 anos, aumentando 17,7 pontos percentuais. Também nos 
crimes de roubo e furto se verifica um retorno às faixas mais jovens, com especial prevalência na 
dos 16-25 anos mas com expressividade nas duas primeiras faixas (ou seja, entre os 16 e os 35 

                                                           
156 Neste gráfico, os valores percentuais não somam 100% dado que se trata da prática de crimes por homens e mulheres 

tendo em conta o total dos crimes cometidos (2783) e não o total dos reclusos (1986). 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2135 (Homens: 1973; Mulheres: 162). 
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anos). A falsificação vê uma diminuição muito acentuada desde 2001, apresentando em 2014 
um número residual.  

Os crimes de tráfico de droga mantêm-se ainda expressivos na faixa etária dos 16-25 anos e 
dos 26-35 anos, tendo aumentado cerca de 3 pontos percentuais em cada faixa. O homicídio 
volta a diminuir para números mais próximos de 2001, à exceção da faixa dos mais velhos, agora 
com 16,4%, 4 pontos percentuais acima de 2007 mas ainda longe dos 35,7% de 2001. 

O crime de tráfico de drogas é transversalmente presente mas torna-se mais significativo nas 
faixas etárias dos 16-25 anos (23,3%) e dos 26-35 anos (29,9%), escalões que, apesar da ligeira 
diminuição global deste crime, apresentam subidas relativamente aos valores de 2007. O tráfico 
para consumo sobe apenas na faixa dos 46-55 anos (11,8%), revelando descidas ligeiras em todas 
as restantes faixas.  

Também é nos escalões mais jovens que sobe o roubo (54,2% na faixa dos 16-25 anos e 37,7% 
na faixa dos 26-35 anos). Em todas as faixas sobe o furto e as ofensas à integridade física, uma vez 
mais com valores mais elevados no escalão dos mais jovens. Solidifica-se assim a tendência de 
2007 onde já se mostrava que os reclusos mais jovens estão a cometer crimes com molduras 
penais mais elevadas. 

Na faixa dos reclusos com 56 anos ou mais sobem crimes cuja expressão diminuiu no conjunto, 
como o homicídio (16,4%); e os crimes sexuais, com 6,8%, encontrando-se hoje num patamar 
intermédio entre os 10,5% de 2001 e os 3,3% de 2007.  

Relativamente aos novos crimes introduzidos no questionário de 2014, a categoria outros 
crimes relacionados com a Lei da Droga apresentam uma maioria de respondentes na faixa dos 
26-35 anos (6,8%), os crimes de jogo, sendo à partida muito pouco expressivos no total, são 
obviamente mais prevalentes na faixa acima dos 56 anos (1,1%). A condução sem habilitação 
legal, como vimos, é um crime prevalente, ganhando aqui expressão nas faixas dos 16-26 anos 
(18,5%), dos 26-35 anos (19,3%) e dos 36-45 anos (15,3%). A condução em estado de embriaguez 
é relativamente transversal a todas as faixas, oscilando entre os 3,1% (faixa 26-35 anos) e os 5,9% 
(nos respondentes entre 46-55 anos). A violência doméstica atinge valores mais baixos nas faixas 
mais jovens, triplicando a partir da faixa dos 46-55 anos, com 9,1% de respondentes a declarar 
este crime, comprovando que a violência doméstica é na sua esmagadora maioria uma 
violência de género, estando detidos por este crime 84 homens para apenas 4 mulheres. 
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Quadro 3.5. Reclusos detidos por tipo de crime segundo os grupos etários, 2001, 2007, 2014 (%)157 

Crimes praticados 

      Grupos etários 

16-25 anos 26-35 anos 36-45 anos 46-55 anos + de 56 anos 

2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 

Ofensas à integridade física 6,5 7,0 24,7 3,6 5,8 17,2 4,4 6,3 10,3 6,4 11,2 6,5 6,0 6,7 10,2 

Roubo 30,0 21,2 54,2 16,6 25,5 37,7 9,0 25,6 23,2 6,9 17,0 12,6 2,4 18,9 5,6 

Furto 30,7 24,5 39,6 21,9 27,8 31,9 14,5 25,0 23,4 6,4 13,9 14,4 1,2 6,7 7,3 

Falsificação 3,1 3,6 0,0 5,6 5,8 0,4 4,8 6,7 2,2 7,5 7,3 0,9 3,6 7,8 1,1 

Burla 2,7 3,0 4,0 4,9 6,1 5,2 3,8 6,1 9,3 7,5 8,1 8,8 3,6 3,3 10,2 

Tráfico de drogas 17,7 20,0 23,3 22,6 27,1 29,9 28,4 32,0 24,9 31,2 30,9 22,6 21,4 12,2 19,2 

Consumo de drogas 8,7 6,7 -- 11,3 9,3 -- 9,2 10,7 -- 4,6 7,3 -- 3,6 3,3 -- 

Tráfico para consumo de drogas 12,6 11,8 8,4 22,6 11,2 11,0 21,8 15,2 14,1 12,1 8,9 11,8 3,6 13,3 6,2 

Homicídio 5,2 12,4 6,5 6,6 8,9 6,8 8,6 7,1 10,5 9,8 12,0 10,3 35,7 12,2 16,4 

Crimes sexuais 1,1 3,9 2,2 1,2 3,3 1,3 2,9 2,2 3,4 2,9 4,2 5,3 9,5 3,3 6,8 

Assalto à mão armada 7,4 13,0 -- 4,0 7,1 -- 3,1 6,5 -- 1,2 5,4 -- 0,0 5,6 -- 

Outros crimes relacionados com a Lei da Droga -- -- 3,6 -- -- 6,8 -- -- 3,4 -- -- 1,2 -- -- 1,7 

Crimes de jogo -- -- 0,7 -- -- 0,4 -- -- 0,7 -- -- 0,3 -- -- 1,1 

Condução sem habilitação legal -- -- 18,5 -- -- 19,3 --  15,3 --  9,1 -- -- 7,3 

Condução de veículo em estado de embriaguez -- -- 4,0 -- -- 3,1 --  5,4 --  5,9 -- -- 4,0 

Violência doméstica -- -- 2,5 -- -- 2,1 --  3,1 --  9,1 -- -- 8,5 

Outro crime 8,1 13,6 4,4 5,2 8,4 3,0 6,3 10,5 4,2 11,0 10,0 4,1 13,1 21,1 4,5 

                                                           
157 Base 2014: 2149; Casos válidos: 2091 (16-25 anos: 275; 26-35 anos: 709; 36-45 anos: 590; 46-55 anos: 340; 56 anos e mais: 177). 
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Cruzando as penas aplicadas com o tipo de crime praticado verifica-se o predomínio das 
penas de 5 a 8 anos para a generalidade dos crimes. O crime com a penalização mais pesada 
é o homicídio. Não admira, assim, que em 2014 seja neste crime que se concentram a maioria 
dos reclusos com penas superiores a 20 anos (22,5%). Em 2007 também já representava a pena 
mais pesada mas no escalão dos 12 aos 16 anos, com 26,3%. 

É ainda de destacar o tráfico de drogas, encontrando-se maioritariamente nas penas dos 5 
aos 8 anos (40,5%), o tráfico para consumo de drogas com 41,5% na mesma faixa e a violência 
doméstica que, ainda nesta faixa, apresenta 30,3%. Os novos crimes adicionados em 2014 
revelam que os crimes de jogo, apesar de residuais, estão 37,5% na faixa modal dos 5 aos 8 anos. 
A condução sem habilitação legal é condenada também entre os 5 e os 8 anos (23,3%) e a 
condução em estado de embriaguez tem penas mais leves.   

 
Quadro 3.6. Duração das penas aplicadas por tipo de crime praticado, 2014 (%) 

Crimes praticados 

Duração das penas aplicadas 

0 a 1 
anos 

1 a 3 
anos 

3 a 5 
anos 

5 a 8 
anos 

8 a 12 
anos 

12 a 
16 

anos 

16 a 
20 

anos 

+ 20 
anos 

Ofensas à integridade física 1,9 10,2 18,2 28,4 22,7 10,2 3,0 5,3 

Roubo 1,7 8,6 15,7 30,2 23,7 12,3 4,7 3,2 

Furto 1,7 11,6 16,4 29,1 25,5 9,5 3,4 2,9 

Falsificação 4,8 0,0 23,8 33,3 23,8 4,8 9,5 0,0 

Burla 2,4 11,2 13,6 29,6 22,4 8,0 7,2 5,6 

Tráfico de drogas 1,1 7,2 26,7 40,5 16,7 4,1 2,0 1,6 

Tráfico para consumo de 
drogas 

2,0 8,5 17,1 41,7 19,6 7,0 2,5 1,5 

Homicídio 1,2 3,5 2,9 19,7 16,2 13,9 20,2 22,5 

Crimes sexuais 8,0 21,2 13,9 23,3 18,4 10,1 2,4 2,8 

Outros crimes relacionados 
com a Lei da Droga 

2,9 7,1 20,0 34,3 21,4 10,0 1,4 2,9 

Crimes de jogo 0,0 25,0 12,5 37,5 0,0 12,5 0,0 12,5 

Condução sem habilitação 
legal 

8,0 21,2 13,9 23,3 18,4 10,1 2,4 2,8 

Condução de veículo em 
estado de embriaguez 

21,5 21,5 8,9 20,3 16,5 7,6 0,0 3,8 

Violência doméstica 1,3 22,4 25,0 30,3 17,1 2,6 1,3 0,0 

Outro crime 15,8 18,4 13,2 23,7 18,4 5,3 5,3 0,0 

Percentagens por duração da 
pena  

4,4 13,3 19,5 32,0 16,7 6,5 4,2 3,4 

 

Focalizando a nossa atenção nos crimes relacionados com drogas e o consumo de 
substâncias ilícitas, como aparece na Figura 3.33, verifica-se que, de entre aqueles reclusos que 
declaram já ter consumido drogas alguma vez na vida, 27% estão presos por tráfico de drogas, 
15,3% estão presos por tráfico para consumo de drogas e 5,5% por outros crimes relacionados com 
a Lei da Droga.  
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Figura 3.33. Crimes relacionados com drogas e declarações de consumos alguma vez na vida, 
2014 (%)158 

 
 

A análise do Quadro 3.6 evidencia a relação entre o consumo de substâncias como a 
cannabis, heroína e cocaína e a prática de alguns crimes em concreto. Relativamente a 2001 e 
2007 percebe-se que a associação entre roubo e consumo de cannabis (38,3%), heroína (40,6%) 
e cocaína (40,4%) se mantém forte e em 2014 com valores mais elevados do que nos anos 
anteriores. O mesmo acontece com a relação com o crime de furto, com 34,6%, 43,6% e 40%, 
respetivamente. A relação com os consumos de cannabis (27,5%), heroína (25,8%) e cocaína 
(27,7%) faz igualmente do crime de tráfico de drogas um dos que claramente denuncia que são 
muitos os traficantes consumidores e, em 2014, num número mais elevado do que nos anos 
anteriores, na casa dos 7/8 pontos percentuais. Comparativamente a 2007, o tráfico para 
consumo apresenta valores mais baixos para 2014 em relação à cannabis (19,2% em 2007 para 
17% em 2014) mas sobe na relação com a heroína (22,3% em 2007 e 26,3% em 2014), mantendo 
uma relativa estabilidade no que concerne à cocaína (22,9% em 2007 para 22,6% em 2014). 

  

                                                           
158 Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos tráfico de drogas: 551; tráfico para consumo de drogas: 242; Outros crimes 

relacionados com a Lei da Droga: 88. 
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Quadro 3.7. Declarações de substâncias consumidas alguma vez na vida por tipos de crime, 
2014 (%)159 

Tipos de crime 
Declarações de consumos alguma vez na vida 

Cannabis Heroína Cocaína 

Ofensas à integridade física 16,9 16,1 16,9 

Roubo 38,3 40,6 40,4 

Furto 34,6 43,6 40,0 

Falsificação 0,9 1,1 1,0 

Burla 5,8 6,7 5,8 

Tráfico de drogas 27,5 25,8 27,7 

Tráfico para consumo de drogas 17,0 26,3 22,6 

Homicídio 6,6 4,6 5,3 

Crimes sexuais 1,6 0,9 0,8 

Outros crimes relacionados com a Lei da Droga 5,7 7,6 7,6 

Crimes de jogo 0,5 0,4 0,5 

Condução sem habilitação legal 17,4 16,8 16,5 

Condução de veículo em estado de embriaguez 4,5 5,8 5,5 

Violência doméstica 2,5 2,5 2,5 

Outro crime 5,1 4,0 4,5 

  

3.4. A prática de crimes sob o efeito de drogas e 
bebidas alcoólicas 

 

Ainda no que concerne aos consumos de drogas e bebidas alcoólicas e sua relação com a 
prática de crimes, em 2014 o questionário incluiu uma pergunta nova aos reclusos, que entre 
outros aspetos inquiria se o crime pelo qual estavam presos foi realizado sob o efeito de drogas 
e/ou álcool. Relembramos que a prática de crime sob o efeito de bebidas alcoólicas ou de 
estupefacientes constituem elementos agravantes da pena, de acordo com os artigos 86º a 88º 
do Código Penal. 

Verificou-se que 41,7% dos inquiridos afirma ter estado sob o efeito de drogas e 27,7% sob o 
efeito de bebidas alcoólicas quando cometeram o/os crime/s que motivaram a atual reclusão 
(Figura 3.34). Um conjunto de 145 inquiridos (13,3%) afirma ainda ter estado sob o efeito de ambas 
as substâncias.  

                                                           
159 A leitura deste quadro é feita com base nos indivíduos que declararam ter consumido cada uma das substâncias 

(cannabis, heroína e cocaína) alguma vez na vida. Dado que os tipos de crime constituíam uma resposta múltipla, havendo 
mais crimes que indivíduos, a soma das percentagens não dará 100%. Assim, devem ler-se os dados tendo como pressuposto 
que se trata do peso de determinado crime nos consumidores de cada uma dada substância (ex.: 40,6% dos indivíduos 
que declararam ter consumido heroína alguma vez na vida cometeram o crime de roubo). 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

153 

Figura 3.34. Crimes cometidos sob o efeito de drogas e bebidas alcoólicas, 2014 (%)160 

 
 

Uma análise desta declaração por crime cometido revela que, no conjunto dos inquiridos 
que estavam sob o efeito de drogas no momento do crime, 45,8% praticaram furto, valor 
semelhante em relação àqueles que praticaram o crime de roubo (44,6%) (Figura 3.35)161. De 
seguida surgem os crimes relacionados com as drogas, o tráfico (32,8%) e o tráfico para consumo 
(25,9%). Ainda com grande expressão surgem aqueles que cometeram o crime de ofensa à 
integridade física (19,5% declarando estar sob o efeito de drogas) e a condução sem habilitação 
legal (18,5%). Os outros crimes relacionados com a Lei da Droga ainda surgem com 8,6%.  

 
Figura 3.35. Crimes cometidos sob o efeito de drogas, 2014 (%)162 

 
 

                                                           
160 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos drogas: 1674; Casos válidos álcool: 1432. 
161 Como nos dados anteriormente trabalhados relacionados com os crimes, estes valores no total somam mais de 100%, já 

que são baseados na declaração de consumos por crime e não por indivíduo, já que os crimes são mais do que a base de 
2149 respondentes. 

162 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1674. 
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Pode verificar-se na Figura 3.36 que, do conjunto de inquiridos que se encontrava sob o efeito 
de bebidas alcoólicas, 37,4% cometeram o crime de roubo. Encontram-se valores ainda elevados 
relativamente ao furto (30,1%) e às ofensas à integridade física (26,5%). Os crimes de condução 
sem habilitação legal, condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de 
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, homicídio e tráfico de drogas surgem logo de 
seguida, com uma expressividade semelhante entre si, oscilando entre os 16,7% e os 14,1% de 
respondentes que declaram ter estado sob o efeito do álcool no momento do crime.  

Comparando os crimes cometidos sob o efeito de bebidas alcoólicas com aqueles cometidos 
sob o efeito de drogas nota-se que os primeiros estão associados a crimes mais violentos e com 
penas mais pesadas.  

 
Figura 3.36. Crimes cometidos sob o efeito de bebidas alcoólicas, 2014 (%)163 

 
 

Torna-se ainda interessante constatar que, de entre aqueles que cometeram crimes de 
condução sem habilitação legal (N=331), 88,2% já consumiram bebidas alcoólicas alguma vez na 

                                                           
163 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1432. 
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vida. Naturalmente, os praticantes de crime de condução de veículo em estado de embriaguez 
ou sob a influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas (N=93), têm um valor mais 
elevado de declaração de consumo alguma vez na vida (94,6%). No caso dos detidos por este 
crime compreendemos ainda que 71% declara já ter consumido drogas e três reclusos presos por 
este crime declaram nunca ter consumido drogas ou bebidas alcoólicas alguma vez na vida. 
68,8% declara já ter consumido drogas e bebidas alcoólicas alguma vez na vida. Importa uma 
breve nota ainda relativa aos crimes de jogo (N=14), com 78,6% de detidos por estes crimes a 
declarar já ter jogado alguma vez na vida.  

 

Remetendo-nos agora ao Quadro 3.8, podemos verificar quantos reclusos inquiridos 
declaram ter estado sob o efeito de drogas ou álcool no momento da detenção por crime 
praticado.  

Compreende-se assim que, do conjunto dos respondentes que declararam ter praticado 
roubo ou furto, 60% e 67,5% respetivamente, declara ter estado sob o efeito de drogas quando 
praticou o crime. O tráfico de drogas apresenta um valor elevado de respondentes que declaram 
estar sob o efeito de drogas no momento do crime (48,5%) mas não tão expressivo como os 82,6% 
de reclusos inquiridos que estão presos pelo crime de tráfico para consumo de drogas ou os 71,4% 
que foram detidos por outros crimes relacionados com a Lei da Droga. 

Destaca-se ainda neste quadro que 66,7% dos respondentes que declararam crimes de jogo 
declaram também estar sob o efeito de álcool aquando da detenção. O fogo posto e a violência 
doméstica também apresentam valores expressivos (50% e 45,1%) na sua relação com estar sob 
o efeito de bebidas alcoólicas.  

Com valores elevados em ambos os casos, nota-se que 55,5% daqueles que declararam ter 
cometido o crime de ofensas à integridade física declararam estar sob o efeito de drogas e 47,5% 
declararam estar sob o efeito de bebidas alcoólicas. O sequestro/ rapto apresenta valores de 
47,6% para a relação com as drogas e 46,2% para a relação com o álcool. Finalmente, o destaque 
para a condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes 
ou substâncias psicotrópicas, que apresenta valores de 66,1% de respondentes que se 
encontravam sob o efeito de drogas no momento da detenção e 85,9% que se encontravam sob 
o efeito de álcool.   
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Quadro 3.8. Crimes cometidos sob o efeito de drogas e de bebidas alcoólicas164 

  

Praticou crime e 
estava sob o 

efeito de drogas 

Praticou crime e 
estava sob o efeito 

de álcool 

N % N % 

Ofensas à integridade física 136 55,5 105 47,5 

Roubo 311 60,0 148 38,1 

Furto 320 67,5 119 37,3 

Burla 44 34,6 19 17,4 

Tráfico de drogas 229 48,5 56 16,7 

Tráfico para consumo de drogas 181 82,6 27 27,3 

Outros crimes relacionados com a Lei da Droga 60 71,4 19 36,5 

Crimes de jogo 4 44,4 6 66,7 

Homicídio 24 17,5 58 36,5 

Crimes sexuais 7 14,6 18 32,1 

Condução sem habilitação legal 129 47,8 66 30,6 

Condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a 
influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas 39 66,1 61 85,9 

Fogo posto 0 0,0 5 50,0 

Violência doméstica 13 22,0 32 45,1 

Falsificação 3 17,6 1 6,7 

Fraude fiscal 0 0,0 0 0,0 

Posse ilegal de arma 7 31,8 4 22,2 

Sequestro/ rapto 7 47,6 6 46,2 

Desrespeito à autoridade 3 30,0 4 33,3 

Outro crime 6 17,6 8 22,2 

Inocente (sem especificar o crime) 0 0,0 0 0,0 

 

  

                                                           
164 Este quadro deve ser lido da seguinte forma: por exemplo, dentro daqueles que praticaram os crimes de ofensas à 

integridade física, 136 (55,5%) declararam estar sob o efeito de drogas e 105 (47,5%) estavam sob o efeito de bebidas 
alcoólicas. Este quadro deve ainda ser lido tendo em atenção que os respondentes podem ter dito que estavam sob o 
efeito de ambas as substâncias. 
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3.5. Situações prisionais e penais, motivos da 
detenção e crimes praticados: elementos de 
síntese 

 

Nesta terceira edição do estudo acerca de comportamentos aditivos em meio prisional, 
verificaram-se algumas continuidades e algumas ruturas em relação a 2001 e a 2007 no que se 
refere às situações prisionais. Em dois dos pontos anteriormente destacados revela-se uma 
continuidade: continuam a prevalecer os crimes direta e indiretamente relacionados com drogas, 
tal como nos dois primeiros diagnósticos e também se mantem a tendência para a associação 
entre drogas e reincidência criminal, sendo elevados os números de reincidentes que declaram 
que os crimes pelos quais estão detidos se relacionam com o tráfico de substâncias ilícitas e com 
o tráfico para consumo. Em ambos os casos, no entanto, verificam-se quedas relativamente a 
2007: no primeiro caso sente-se uma subida de crimes mais violentos como o roubo e as ofensas 
à integridade física e um recuo do tráfico de drogas (apesar de, na totalidade, os crimes 
relacionados com drogas continuem a representar a maioria) e no segundo caso, os reincidentes 
apresentam uma quebra de 15,7 pontos percentuais na relação entre drogas e reingresso no 
sistema prisional.  

A relação entre reincidência criminal, motivo da detenção e o sexo conduz à constatação 
de que o tráfico de drogas decresce ligeiramente relativamente aos homens mas para as 
mulheres mantém-se como o crime predominante. 

No mesmo sentido do que já havia sido constatado em 2007, as penas continuam a agravar-
se. Portugal mantém a tendência para durações de tempo de permanência na prisão elevadas 
e penas mais severas do que a média europeia, ao mesmo tempo que o número de condenados 
a prisão efetiva também aumentou.    
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4. Consumos de substâncias 
ilícitas165 (2001, 2007, 2014) 

 

O questionário aplicado à população prisional em 2014, no que se refere a práticas de 
consumo de substâncias ilícitas, como se sabe um dos principais objetos de análise da pesquisa, 
foi parcialmente reformulado integrando novas perguntas relativamente às anteriores aplicações 
de 2001 e 2007. Estas reformulações impuseram-se não só pela necessidade de adaptação às 
constantes e rápidas mudanças no “mercado de oferta” das substâncias consumidas, mas 
também por ser necessária a comparabilidade com estudos europeus. Sendo também 
importante manter a comparação com os anos anteriores, e não perder uma perspetiva 
longitudinal essencial para a compreensão da evolução do fenómeno no país, procurou-se 
compatibilizar estes diferentes objetivos. Esta compatibilização implicou alguns problemas que se 
traduziram, por exemplo, na maior extensão e complexidade das perguntas do questionário166. 
Dificuldades acrescidas, tendo em consideração as características da população prisional, que 
se procuraram, no entanto, superar.  

 

Como se pode observar no Quadro 4.1, das 7 substâncias referidas nas perguntas sobre 
consumos nas anteriores aplicações, passámos a incluir 18. Mesmo assim, foi possível apresentar 
valores comparáveis aos resultados obtidos em 2001 e 2007167.   

                                                           
165 Esta designação, utilizada de forma genérica, inclui também as substâncias lícitas cujo consumo se faz de forma ilícita 

(como a metadona ou hipnóticos consumidos sem receita médica) e as novas substâncias lícitas ou ilícitas cujo consumo 
visa imitar o efeito de drogas ilícitas. 

166 O questionário foi ainda “alongado”, recorde-se, pela introdução de perguntas referentes às práticas de consumo de 
álcool e de jogo.  

167 Ressalva-se, metodologicamente, que esta comparação foi construída mediante os resultados já recolhidos e não através 
da declaração de consumo direto de cada substância, como aconteceu em 2001 e 2007. 
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Quadro 4.1. Compatibilidade das substâncias consumidas 2001, 2007, 2014 

2014 2001, 2007 

Cannabis (chamôn, haxe, passas, erva) Cannabis 

Cocaínas 

Coca, Branca 

Cocaína Crack/Base 

Outras 

Outros estimulantes 
que não cocaína 

Anfetaminas (speeds,..) Anfetaminas 

Ecstasy (pastilhas,…) Ecstasy 

Outros (ice, cristal…) -- 

Alucinogénios 

Cogumelos (cogumelos mágicos,…) 

-- LSD (ácidos, trips,…) 

Outros (pó de anjo, Ketamina) 

Opiáceos 

Heroína (castanha, cavalo,…) Heroína 

Metadona (sem receita médica) -- 

Buprenorfina (sem receita médica) (subutex, suboxone,…) -- 

Outros opiáceos (morfina, ópio…) -- 

Hipnóticos/sedativos: (sem receita médica) (drunfos, alprazolam, midazolam, xanax, 
valium, fenobarbital, GHB/GBL) Fármacos 

Novas substâncias a imitar o efeito de drogas ilícitas: (legal highs, bloom, blow, spice, 
gorby mix, fidel mix,…) -- 

Esteróides anabolizantes -- 

Outras (Solventes, colas…) Outras substâncias 

 

Foram pois incluídas novas substâncias psicoativas (NSP), nomeadamente da família dos 
alucinogénios e das novas substâncias que imitam o efeito de drogas ilícitas. Também foram 
detalhadas outras sustâncias da família das cocaínas e outros estimulantes que não cocaína e 
opiáceos. 

 

4.1. Evolução dos consumos na população entre 
os 15-64 anos e na população prisional 

 

Os dados de 2014 refletem uma tendência já identificada anteriormente. No conjunto dos 
reclusos e reclusas, são muito mais os/as que alguma vez consumiram alguma substância ilícita 
do que os/as que nunca o fizeram (Figura 4.1.). 

Também se verificou um aumento do número daqueles/as que declararam ter consumido 
alguma substância ilícita alguma vez na vida 168  (69,1%) em comparação com os valores 
equivalentes para 2001 (65,7%) e para 2007 (63,6%). 

                                                           
168 No inquérito à população prisional as perguntas foram formuladas usando a terminologia “consumos alguma vez na vida”. 

No entanto, vários estudos usam “consumo ao longo da vida”, o que poderia ter sido usado neste relatório a propósito das 
substâncias ilícitas, na medida em que se pergunta à população reclusa sobre consumos em vários momentos da vida 
(dentro e fora da prisão). Optámos, no entanto, por utilizar em todo o capítulo 4 o indicador “consumo alguma vez na vida” 
uma vez que foi assim que a pergunta foi formulada quer em 2014, quer nos 2 inquéritos anteriores. 
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Contudo, como teremos oportunidade de detalhar mais à frente, este aumento faz-se 
sobretudo “à custa” do aumento dos consumos das novas substâncias psicoativas integradas 
neste estudo (Quadro 4.1), uma vez que os consumos das substâncias cuja comparação com os 
estudos anteriores é possível (cannabis; cocaína; anfetaminas, ecstasy, heroína; fármacos 
consumidos sem receita médica e outras substâncias) apresentam um decréscimo nos consumos 
em 2014. 

Declarações de consumos tão elevadas deste tipo de substâncias na população reclusa não 
constituem, no entanto, especificidade nacional. Com efeito, estudos comparando países 
europeus169 mostram que cerca de 50% da população prisional já consumiu pelo menos uma 
substância ilícita alguma vez na vida (EMCDDA, 2012: 9), sendo na Roménia que se encontrou um 
valor mais baixo (16% dos reclusos) e no País de Gales e na Holanda a maior percentagem de 
consumos alguma vez na vida (79%). Importa ainda referir que 9 dos 15 países em comparação 
apresentam uma percentagem de reclusos/as que já consumiu alguma substância alguma vez 
na vida acima dos 50%, entre os quais Portugal (EMCDDA, 2012: 9-10). 

 
Figura 4.1. Declarações de consumos de drogas alguma vez na vida, 2001, 2007, 2014 (%)170 

 
 

Já em 2001 era clara a existência de uma forte relação entre o consumo de drogas e a 
detenção, sendo as declarações de consumo de 65,7% junto dos/as reclusos/as enquanto na 
população entre os 15-64 anos este número era apenas de 7,8%171. Esta assimetria volta a ser 
encontrada em 2007, com 63,6% de consumidores/as de substâncias ilícitas na população 
prisional em contraste com os 12,0% registados na população entre os 15-64 anos (Balsa et al, 
2008).  

                                                           
169 Os estudos foram desenvolvidos nos seguintes países: 2000 (Grécia), 2001 (Finlândia, Portugal), 2003 (Itália, Lituânia, 

Holanda), 2005/6 (Reino Unido), 2006 (Espanha, Roménia), 2007 (Polónia, Portugal), 2008 (Eslovénia), 2009 (Hungria) e 2010 
(Bélgica, Bulgária, República Checa, Letónia, Croácia). 

170 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: 2021 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: 1973 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 2149, dos quais 1486 indivíduos declararam consumir.  
171  Valor foi retirado de: Balsa, Casimiro (coord), Clara Vital, Cláudia Urbano, Liliana Pascueiro (2008), II Inquérito Nacional ao 

Consumo de Substâncias Psicoativas na população portuguesa – Portugal 2007, CEOS – Investigações Sociológicas, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Consultado, a 28 de Fevereiro de 2009, no sítio 
oficial do IDT: http://www.idt.pt/PT/Investigacao/Documents/2008/12/inquerito_nacional_2.pdf. 
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Reforçando a tendência da discrepância de consumos declarados na população reclusa e 
na população até aos 64 anos, em 2014, os resultados indicam que 69,1% dos/as reclusos/as 
afirmou já ter consumido uma substância ilícita pelo menos uma vez na vida, enquanto na 
população até aos 64 anos este valor é de 9,5% (Balsa, Vital e Urbano, 2014:100). Pode verificar-
se na Figura 4.2 a distribuição dos consumos ao longo da vida na população entre os 15-64 anos 
e na população prisional inquirida, pelas principais substâncias. 

 
Figura 4.2. Prevalência de consumos de substâncias dos/as reclusos/as inquiridos/as (2014) e na 

População entre os 15-64 anos (2012)* 

 
* Fonte: Dados INCAMP (2014) e dados Balsa (2014). 

 

Importa ainda conhecer melhor os reclusos e as reclusas, tanto ao nível das suas 
características sociodemográficas, como ao nível dos aspetos relacionados com as suas práticas 
de consumo (inícios, substâncias, modalidades de consumo, tratamentos, entre outros), para 
além da relação entre consumo de drogas, tipos de crimes e situação penal. 

Deve ser salientado que a maioria dos homens declara consumos de substâncias ilícitas 
alguma vez na vida (71,2%), enquanto menos de metade das mulheres faz a mesma afirmação 
(45,1%). (Figura 4.3).  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cannabis Cocaínas Anfetami
nas

Ecstasy Cogumel
os

LSD Heroína

Ao longo da vida 2012 8,3 1 0,4 1,1 0,5 0,5 0,5
Ao longo da vida 2014 55,5 38,9 13,5 19,1 11,7 15,4 26,3

8,3
1 0,4 1,1 0,5 0,5 0,5

55,5

38,9

13,5
19,1

11,7 15,4

26,3



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

162 162 

Figura 4.3. Declarações de consumo de drogas alguma vez na vida por sexo dos inquiridos, 
2001, 2007, 2014 (%) 172 

 
 

Esta diferença de género no consumo de drogas na população reclusa, tal como já havia 
sido referido em 2001 e 2007, acompanha a realidade da população entre os 15-64 anos, que 
contava em 2012 com 13,4% de indivíduos do sexo masculino a declarar ter consumido qualquer 
tipo de substância ilícita alguma vez na vida (18,6% em 2007173) e apenas com 3,9% de mulheres 
(em 2007 eram 5,4%) (Balsa, 2014: 103). 

Contudo, se entre 2001 e 2007 já tinha sido identificado um ligeiro aumento das mulheres 
reclusas consumidoras (de 33,9% para 37,4%), de 2007 para 2014, o tímido aumento de 3,5 pontos 
percentuais verificados em 2007, passou para 7,7 pontos percentuais em relação a 2007, ou para 
11,2 por comparação a 2001 já que se situa em 2014 em 45,1%) 

Assim, mais uma vez, ao contrário da tendência nacional, em meio prisional estamos perante 
um aumento de consumos em geral, mas em particular dos consumos na população feminina. 

Importa ainda referir que se os consumos masculinos em 2007, por referência a 2001, tinham 
apresentado um ligeiro decréscimo, os valores de 2014 são os mais elevados de sempre, 
indicando um aumento de 5 pontos percentuais em relação a 2007 e de 1,7 em relação a 2001. 

A partir da análise da Figura 4.4 verificam-se algumas alterações de 2001 para 2007 e 2014 
relativamente às prevalências de consumo de drogas por idades. Em 2001, verifica-se a 
prevalência de consumos nas camadas mais jovens, até aos 45 anos, sendo que a categoria 
modal se situa no grupo dos 16-25 anos (77,6%), descendo muito acentuadamente a prevalência 
de consumos a partir dos 46 anos de idade. Em 2007, continuam a prevalecer os consumidores 
mais jovens, até aos 45 anos, verificando-se no entanto que sobem bastante, relativamente ao 
ano anterior, os consumos nas camadas mais velhas, a partir dos 46 anos (passam de valores na 
ordem dos 31% e 12% para mais de 50%)174. Em 2014, acentua-se o número dos consumidores 

                                                           
172 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: Homens – 1790; Mulheres – 224 

  Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: Homens – 1786; Mulheres – 179 
  Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Homens – 1973; Mulheres – 162 

173 Cf. Balsa, Casimiro (coord), Clara Vital, Cláudia Urbano, Liliana Pascueiro (2008), II Inquérito Nacional ao Consumo de 
Substâncias Psicoativas na população portuguesa – Portugal 2007, CEOS – Investigações Sociológicas, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, pág. 37. Consultado, a 28 de Fevereiro de 2009, no sítio oficial 
do IDT: http://www.idt.pt/PT/Investigacao/Documents/2008/12/inquerito_nacional_2.pdf. 

174 Se, nestes grupos etários, em 2001, havia uma maioria acentuada (87,7%) que declarava nunca ter consumido drogas na 
vida, em 2007 este valor decresce para os 48,9%, subindo exponencialmente aqueles que, na faixa etária mais elevada 
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jovens, continuando a ser no grupo 16-25 anos que se concentra a moda (80%) e decresce 
ligeiramente, relativamente a 2007, o grupo dos consumidores mais velhos (de 51,1% para 40,1%). 

 
Figura 4.4. Declarações de consumos alguma vez na vida por grupos etários, 2001, 2007, 2014 

(%) 175 

 
 

Quanto à relação entre consumos de drogas e situação penal, verificam-se apenas ligeiras 
alterações entre 2001, 2007 e 2014 (Figura 4.5). Na verdade, continua a identificar-se uma 
predominância dos/as consumidores/as tanto no grupo dos/as preventivos/as como no dos/as 
condenados/as. 

Contudo, se entre os dois primeiros inquéritos se observava que os consumos de drogas eram 
diferentes entre os/as preventivos/as e os/as condenados/as, consumindo os/as primeiros/as 
ligeiramente menos do que os/as segundos/as, em 2014, esta diferença parece estar a esbater-
se, uma vez que estes dois grupos de reclusos/as apesentam consumos perto dos 70%.   

                                                           
(mais de 56 anos), confessam ter consumido drogas (51,1%), que em 2001 não ultrapassavam os 12,3%. Este facto, pode 
relacionar-se com o envelhecimento dos consumidores problemáticos de drogas, nomeadamente heroína, visto o boom 
do seu consumo ter-se dado nos finais da década de 70 e inícios da década de 80, efeitos que se fazem sentir claramente 
em 2007 mas também ainda e 2014, com consumos acentuados nos grupos etários mais elevados. 

175 Dados 2001 – Base: 2057; Casos Válidos: 1947 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos Válidos: 1938 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 2091 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

16-25 anos 26-35 anos 36-45 anos 46-55 anos 56 anos ou+

77,6 75,2

60,7

31,1

12,3

65,9 65,4 64,8
57,1

51,1

80,0 78,6

70,3

54,1

40,1

2001 2007 2014



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

164 164 

Figura 4.5. Declarações de consumo de drogas alguma vez na vida por situação penal, 2001, 
2007, 2014 (%) 176 

 
 

Quando atentamos aos dados relativos às declarações de consumo de drogas por 
situação na reclusão, a realidade revela-se bastante próxima daquela encontrada em 2001 e em 
2007 (Figura 4.6). 

Continuam a ser os reincidentes aqueles que declararam maioritariamente ter consumido 
drogas alguma vez na vida (78,3%) contra 62,8% dos que estão reclusos pela primeira vez. Não se 
tendo alterado a tendência verificada em 2001 e em 2007, tal como vem sendo observado nas 
análises anteriores, também aqui se nota uma ligeira subida na declaração de consumos nos dois 
grupos (no primeiro grupo, de 53,9% em 2007 passou para 62,8% em 2014 e nos reincidentes, 
passou de 77,4% em 2007 para 78,3% em 2014).  

Deste modo, tal como em 2001 e 2007, verificamos uma presença preponderante do 
consumo de substâncias ilícitas, sendo uma tendência transversal ao facto de se estar preso pela 
primeira vez ou de já o ter sido no passado, embora a reincidência se revele ainda mais associada 
às práticas de consumo, nas três aplicações do inquérito realizadas.  

 
Figura 4.6. Declarações de consumos alguma vez na vida segundo a reincidência criminal, 2001, 

2007, 2014 (%) 177 

 

                                                           
176 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: Preventivos – 550; Condenados – 1433; Condenados + Preventivos – 7. 

Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: Preventivos – 371; Condenados – 1592; Condenados + Preventivos – 4. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Preventivos – 335; Condenados – 1780; Condenados + Preventivos – 3. 

177 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: Primários – 1242; Reincidentes – 765 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: Primários – 1148; Reincidentes – 789 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Primários – 1278; Reincidentes – 858 
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Procedemos ainda à análise da prevalência dos consumos de drogas por dimensão de 
estabelecimento prisional. No Quadro 4.2 relativo às declarações de consumo de drogas alguma 
vez na vida, podemos observar que, de 2001 para 2007, os valores não se alteraram de forma 
significativa, embora fosse nos estabelecimentos prisionais de média dimensão que se 
concentrava o maior número de consumidores de drogas em 2007, quando em 2001 esse valor 
se concentrava mais nos de maior dimensão. 

Em 2014, tendo aumentado o número de consumidores em todos os estabelecimentos 
prisionais, verifica-se que seria nos de média dimensão que se poderia sentir uma maior 
prevalência de consumos, sendo esta, aparentemente, a classe modal (concentrando 75,1% das 
declarações de consumo). Contudo, importa referir que, dado o aumento da população reclusa 
em cada EP, decidiu-se no plano metodológico acrescentar a categoria “Muito Grande” de 
forma a distinguir as instituições com mais de 300 reclusos e reclusas daquelas que têm uma 
população acima dos 700.178 Esta alteração, que em nada afeta as categorias anteriores, implica 
maior atenção aquando da leitura comparativa da categoria atual “Grande” (300 a 699 reclusos) 
com a sua homóloga das aplicações anteriores, onde era composta apenas pelos EP com 300 
ou mais reclusos.  

Assim, se, em 2014, numa leitura mais desatenta, parece ser entre os EP de média 
dimensão que se concentram mais indivíduos consumidores, na verdade é na junção das 
categorias “300 a 699 reclusos (Grande) e “+ de 700 reclusos (Muito Grande)” que se encontra o 
maior número de indivíduos com consumos declarados. 

Desta forma, se, em 2007, era nos EP de média dimensão que se concentrava o maior 
número de indivíduos consumidores, em 2014, os maiores consumos declarados passaram a 
encontrar-se, tal como em 2001, nos estabelecimentos prisionais classificados como Grandes 
(com 300 ou mais reclusos).  

 
Quadro 4.2. Declarações de consumos de drogas alguma vez na vida por dimensão de EP, 2001, 

2007, 2014 (%)179 

  Declarações de consumos 

Dimensão da prisão 

Nunca consumiram drogas Já consumiram drogas pelo menos 
uma vez na vida 

2001 2007 2014 2001 2007 2014 

+ de 700 reclusos (Mt Grande) -- -- 29,4 -- -- 70,6 

300 a 699 reclusos (Grande)  32 37,2 35 68 62,8 65 

100 a 299 reclusos (Média) 36 33,9 24,9 64 66,1 75,1 

até 99 reclusos (Pequena) 42 35,6 33,3 58 64,4 66,7 

 

                                                           
178 Sempre com o cuidado de não criar variáveis que permitissem, ao ser cruzadas com outras (como o distrito judicial, por 

exemplo), identificar o EP do respondente. 
179 Dados 2001 – Base: 2057; Casos válidos: Pequena – 207; Média – 549; Grande – 1265. 
Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: Pequena – 247; Média – 381; Grande – 1345. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Pequena – 205; Média – 507; Grande – 799; Mt Grande – 618. 
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A mesma ressalva deve ser considerada na leitura do Quadro 4.3, relativamente à situação 
que conduziu à detenção, tanto para os crimes não relacionados com drogas, como para 
aqueles que se prendem com tráfico e/ou consumo. 

De facto, continua a ser nos estabelecimentos de menor dimensão que se concentram os 
reclusos cujos crimes não tiveram nada a ver com drogas, tendo até aumentado ligeiramente, 
nestas instituições, o número de indivíduos que está recluso por uma razão alheia às drogas. 

Aliás, os crimes relacionados com as drogas, direta ou indiretamente, confirmando uma 
tendência já referida, apresentam um decréscimo em todos os estabelecimentos prisionais, 
independentemente da sua dimensão.  

 

Quadro 4.3 Situação relativamente à detenção por dimensão de EP, 2001, 2007, 2014 (%) 

Declarações de consumos 

Dimensão da prisão 

Não teve nada a ver 
com drogas 

Teve a ver com tráfico 
e/ou consumos de drogas 

Teve a ver com outros 
crimes para obter dinheiro 
para o consumo de drogas 

 2001 2007 2014 2001 2007 2014 2001 2007 2014 

+ de 700 reclusos (Mt Grande) -- -- 48,7 -- -- 27,5 -- -- 23,8 

300 a 699 reclusos (Grande)  25,0 30,7 45,8 52,0 43,5 35,7 23,0 23,8 18,5 

100 a 299 reclusos (Média) 29,0 35,5 46,2 49,0 38,3 29,3 22,0 25,0 24,5 

até 99 reclusos (Pequena) 33,0 38,2 52,7 46,0 39,2 26,6 21,0 20,7 20,7 
 

4.1.1. Consumos: padrões de consumo da população prisional, por 
substância, ao longo da vida 

 

Neste ponto será analisada a evolução relativa às declarações de consumo por substância 
no conjunto dos inquiridos que declararam ter consumido drogas pelo menos uma vez na vida e 
no total dos reclusos inquiridos. 

Como se pode ver no Quadro 4.4 e no Quadro 4.4a, no que se refere aos consumos alguma 
vez na vida por substância na generalidade das substâncias comparáveis verifica-se um ligeiro 
decréscimo, o que denota uma alteração dos padrões de consumo a que importa dar atenção. 

Ainda assim, a cannabis mantém-se como a droga mais consumida nos três períodos de 
análise. Em 2001 e 2007 do subconjunto dos indivíduos que declararam já ter consumido algum 
tipo de droga cerca de 87,9% e 87,3%, respetivamente, já tinha consumido cannabis, enquanto 
no total dos reclusos inquiridos nestes dois períodos, o valor passa para 56,5% e 55,2% para 2001 e 
2007. 

Em 2014, o valor do consumo da cannabis alguma vez na vida é de 80,2% em relação aos 
consumidores de alguma substância, e no conjunto dos reclusos assume um peso de 55,5%, o que 
indica que há ligeiramente menos indivíduos a declarar consumos de cannabis alguma vez na 
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vida no conjunto dos que declaram consumos, em relação aos estudos anteriores, mas 
paralelamente um ligeiríssimo aumento quando se considera o total da população reclusa. 

Quadro 4.4. Prevalência de consumos alguma vez na vida no total dos reclusos inquiridos e 
proporção no total dos que declaram ter consumido drogas alguma vez na vida, por substância, 

2001, 2007, 2014 

 

 
Proporção de declarações de consumos 

alguma vez na vida no total dos que 
afirmaram ter consumido drogas alguma vez 

na vida 

 
Prevalência de declarações 
de consumos alguma vez na 

vida no total dos reclusos 
inquiridos 

2001 2007 2014 2001 2007 2014 

N=1322 N=1256 N=1486 N=2057 N=1986 N=2149 

n % n % n % % % % 

Cannabis 1162 87,9 1097 87,3 1192 80,2 56,5 55,2 55,5 

Cocaínas 937 70,9 798 63,5 835 56,2 45,6 40,2 38,9 

Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas  394 29,8 311 24,8 290 19,5 19,2 15,7 13,5 

Ecstasy  349 26,4 388 30,9 410 27,6 17,0 19,9 19,1 

Outros (ice, 
cristal…) -- -- -- -- 199 13,4 -- -- 9,3 

Alucinogénios 

Cogumelos  -- -- -- -- 251 16,9 -- -- 11,7 

LSD  -- -- -- -- 331 22,3 -- -- 15,4 

Outros  -- -- -- -- 136 9,2 -- -- 6,3 

Opiáceos 

Heroína  964 72,9 683 54,4 566 38,1 46,9 34,4 26,3 

Metadona (s/ 
receita médica) -- -- -- -- 215 14,5 -- -- 10,0 

Buprenorfina (s/ 
receita médica) -- -- -- -- 190 12,8 -- -- 8,8 

Outros opiáceos 
(morfina, ópio…) -- -- -- -- 136 9,2 -- -- 6,3 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita 
médica) 660 49,9 480 38,2 352 23,7 32,1 24,2 16,4 

Novas substâncias a imitar o efeito 
de drogas ilícitas: (legal highs, bloom, 
blow, spice, gorby mix, fidel mix,…) 

-- -- -- -- 88 5,9 -- -- 4,1 

Esteróides anabolizantes -- -- -- -- 104 7,0 -- -- 4,8 

Outras (Solventes, colas…) 174 13,2 117 9,3 79 5,3 8,5 5,9 3,7 

 

Quadro 4.4a Prevalência de consumos alguma vez na vida de cocaína, por tipo de substâncias 
no total dos reclusos inquiridos e proporção no total dos que declaram ter consumido cocaína 

alguma vez na vida, por tipo de substância, 2001, 2007, 2014 

 
 

Proporção de declarações de 
consumos alguma vez na vida 
no total dos que afirmaram ter 
consumido drogas alguma vez 

na vida 

Prevalência de 
declarações de 

consumos alguma vez 
na vida no total dos 
reclusos inquiridos 

n N=1486 (%) N=2149 (%) 

Cocaínas 

Coca, Branca 793 53,4 36,9 

Crack/Base 355 23,9 16,5 

Outras 186 12,5 8,7 
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Confirma-se a queda de consumos de heroína já verificada em 2007 (de 72,9% em 2001, para 
54,4% em 2007 e para 38,1%, em 2014, no total dos consumidores). Parece haver uma tendência 
idêntica nos consumos de cocaínas uma vez que, no subconjunto dos indivíduos que referiram ter 
consumido drogas alguma vez na vida em 2001, 70,9% declararam ter consumido cocaína, tendo 
recuado esse valor para 63,5% em 2007 e para 56,2% em 2014. Observa-se ainda que em 2014 há 
mais consumos de cocaína do que de heroína, ao contrário do que acontecia em 2001. 

Como se pode observar no Quadro 4.4a, os consumos decompostos de cocaína revelam que 
os consumidores desta substância a consomem de várias formas, muitas vezes e em simultâneo180, 
verificando-se que 53,4% consumiram coca, 23,0% crack e 12,5% outro tipo de cocaínas dentro 
do total dos consumidores, correspondendo a 36,9%, 16,5% e 8,7% no total dos reclusos inquiridos, 
respetivamente para cada substância. 

Salienta-se ainda que, no conjunto dos consumidores, reforçando a tendência identificada 
em 2007, também em 2014 o ecstasy apresenta mais declarações de consumo do que as 
anfetaminas. No entanto, relativamente a 2014, diminuem os consumos destas substâncias, nos 
dois casos. Quanto ao ecstasy passou de 30,9% (2007) para 27,6% (2014) e as anfetaminas 
passaram de 24,8% (2007) para 19,5% (2014). 

Importa acrescentar que esta mudança na população reclusa relativamente à proporção 
de declarações no consumo das diversas substâncias ilícitas é reflexo do panorama observado 
na população entre os 15-64 anos (Balsa et al, 2008 e Balsa, Vital e Urbano, 2014), ainda que com 
algumas nuances que importa considerar. 

Nos estudos realizados à população em meio livre, em 2007, 11,7% dos portugueses inquiridos 
declararam já ter consumido cannabis alguma vez na vida, sendo esta a substância 
preponderante. Em 2012, o consumo preponderante de cannabis sobre todas as outras sustâncias 
mantém-se, mas as declarações de consumo diminuem para 9,4% (Balsa, 2014: 182). 

Tal como já havia sido realçado, estes valores são em muito inferiores aos que se verificam em 
meio prisional, uma vez que 55,2% (em 2007) e 55,5% (em 2014) dos reclusos inquiridos fizeram a 
mesma afirmação. Assim ainda que seja idêntica a predominância de consumo de cannabis, os 
estudos para a população nacional apontam para um decréscimo nos consumos que não é 
verificado em meio prisional. 

Em 2012 o ecstasy revelou ser a segunda substância mais consumida entre os portugueses em 
meio livre, com 1,1% de declarações de consumo, mais 0,1% do que a cocaína. Esta tímida 
diferença face a 2007 parece indiciar uma alteração nos padrões de consumos nacionais, uma 
vez que em 2007 era a cocaína a segunda substância mais consumida em meio livre 
(Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, 2007: 14). 

No conjunto dos reclusos inquiridos também se verifica o aumento das declarações do 
consumo de ecstasy, passando de 17,0% em 2001 para 19,9% em 2007, descendo ligeiramente 
para 19,1% em 2014. No entanto, ainda não é o ecstasy a segunda substância mais consumida 
em meio prisional, continuando esta a ser a cocaína, seguindo-se a heroína. 

Voltando aos consumos da população em meio livre, a heroína, o LSD e o consumo de 
cogumelos mágicos e de anfetaminas, surgem em 2014 como as substâncias mais consumidas 

                                                           
180 Note-se que o número total de consumidores de cocaína em geral é inferior ao número total de consumos observados 

por tipo de cocaína, o que indicia que há tipos de cocaínas consumidas de forma agregada.  
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em quarto lugar, reunindo cada uma das três primeiras 0,5%, logo seguidas das anfetaminas com 
0,4% (Balsa, 2013:37).   

Quanto à população prisional, a heroína, apesar de apresentar valores muito superiores aos 
que se verificam em meio livre estava claramente em queda. Assim, em 2001 as declarações de 
consumo desta substância no total dos reclusos inquiridos eram de 46,9%, em 2007 de 34,4% e em 
2014 de 26,3%, sendo a heroína a terceira substância com mais declarações de consumos em 
2014. O decréscimo nas declarações de consumos desta substância parece também verificar-se 
em todas as outras substâncias opiáceas. 

Os consumos de LSD e de cogumelos mágicos concentram 15,4% e 11,7%, respetivamente, 
das declarações de consumo alguma vez na vida da população prisional inquirida, revelando 
valores muito acima das declarações de consumo destas substâncias em meio livre, reforçando 
mais uma vez as especificidades desta população.  

Considerando agora o consumo de substâncias ilícitas alguma vez na vida, na aplicação de 
2014 foram questionados os consumos fora da prisão nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias 
antes da reclusão atual. As prevalências de consumo relativamente aos indivíduos consumidores 
encontram-se abaixo, nos quadros 4.5. e 4.5a e as proporções podem ser apuradas nos quadros 
4.6 e 4.6a. 

Destacamos as três substâncias mais declaradas, com a cannabis a apresentar consumos de 
55,8% nos últimos 12 meses antes da reclusão atual e 53% nos últimos 30 dias (prevalência de 38,6% 
e de 36,7%, respetivamente). As cocaínas apresentam proporções de consumo na casa dos 36,6% 
(12 meses) e de 33,6% (30 dias), com prevalências de 25,3% e de 23,2%, respetivamente. 
Finalmente, a heroína apresenta valores de 24,2% na sua proporção nos últimos 12 meses e 21,7% 
nos últimos 30 dias antes da reclusão atual, para uma prevalência de 16,8% e de 15% 
respetivamente. 

Finalmente, é possível ainda verificar abaixo que substâncias como o Ecstasy, o LSD ou os 
hipnóticos/ sedativos sem receita médica também apresentam valores elevados de consumo.  
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Quadro 4.5. Prevalências de consumo fora da prisão, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias 
antes da atual reclusão no conjunto dos reclusos inquiridos, 2014 

 

Consumos fora da 
prisão, antes da 
reclusão atual 

Consumos nos 
últimos 12 meses 

fora da atual 
reclusão 

Consumos nos últimos 
30 dias fora da atual 

reclusão 

N=2149 N=2149 N=2149 

n % n % n % 

Cannabis 1071 49,8 829 38,6 788 36,7 

Cocaína 701 32,6 544 25,3 499 23,2 

Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas  228 10,6 156 7,3 135 6,3 

Ecstasy  316 14,7 211 9,8 183 8,5 

Outros (ice, cristal…) 163 7,6 128 6,0 106 4,9 

Alucinogénios 

Cogumelos  205 9,5 144 6,7 123 5,7 

LSD  246 11,4 206 9,6 150 7,0 

Outros  131 6,1 102 4,7 84 3,9 

Opiáceos  

Heroína  454 21,1 360 16,8 323 15,0 

Metadona (s/ 
receita médica) 183 8,5 143 6,7 124 5,8 

Buprenorfina (s/ 
receita médica) 172 8,0 130 6,0 111 5,2 

Outros opiáceos 
(morfina, ópio) 115 5,4 93 4,3 79 3,7 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita 
médica) 212 9,9 170 7,9 154 7,2 

Novas substâncias a imitar o efeito de 
drogas ilícitas: (legal highs, bloom, 
blow, spice, gorby mix, fidel mix,…) 

109 5,1 96 4,5 86 4,0 

Esteróides anabolizantes 99 4,6 89 4,1 78 3,6 

Outras (Solventes, colas…) 83 3,9 73 3,4 63 2,9 
 

Quadro 4.5a Prevalências de consumo de cocaínas fora da prisão, nos últimos 12 meses e 
últimos 30 dias antes da atual reclusão no conjunto dos reclusos inquiridos, 2014 

  

Consumos fora da prisão, 
antes da reclusão atual 

Consumi nos últimos 12 
meses fora da atual 

reclusão 

Consumi nos últimos 30 dias 
fora da atual reclusão 

N=2149 N=2149 N=2149 

n % n % n % 

Coca, Branca 663 30,9 511 23,8 467 21,7 

Crack/Base 307 14,3 234 10,9 212 9,9 

Outras 148 6,9 111 5,2 96 4,5 
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Quadro 4.6. Proporções de consumo fora da prisão, nos últimos 12 meses e últimos 30 dias antes 
da atual reclusão no conjunto dos reclusos consumidores, 2014 

  

Consumos fora 
da prisão, antes 

da reclusão 
atual 

Consumos nos 
últimos 12 

meses fora da 
atual reclusão 

Consumos nos 
últimos 30 dias fora 
da atual reclusão 

N=1486 N=1486 N=1486 

n % n % n % 

Cannabis 1071 72,1 829 55,8 788 53,0 

Cocaína 701 47,2 544 36,6 499 33,6 

Outros estimulantes que 
não cocaína 

Anfetaminas  228 15,3 156 10,5 135 9,1 

Ecstasy  316 21,3 211 14,2 183 12,3 

Outros (ice, cristal…) 163 11,0 128 8,6 106 7,1 

Alucinogénios 

Cogumelos  205 13,8 144 9,7 123 8,3 

LSD  246 16,6 206 13,9 150 10,1 

Outros  131 8,8 102 6,9 84 5,7 

Opiáceos  

Heroína  454 30,6 360 24,2 323 21,7 

Metadona (s/ receita 
médica) 183 12,3 143 9,6 124 8,3 

Buprenorfina (s/ receita 
médica) 172 11,6 130 8,7 111 7,5 

Outros opiáceos 
(morfina, ópio) 115 7,7 93 6,3 79 5,3 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita médica) 212 14,3 170 11,4 154 10,4 

Novas substâncias a imitar o efeito de drogas 
ilícitas: (legal highs, bloom, blow, spice, gorby mix, 
fidel mix,…) 

109 7,3 96 6,5 86 5,8 

Esteróides anabolizantes 99 6,7 89 6,0 78 5,2 

Outras (Solventes, colas…) 83 5,6 73 4,9 63 4,2 

 

Quadro 4.6a Proporções de consumo de cocaínas fora da prisão, nos últimos 12 meses e últimos 
30 dias antes da atual reclusão no conjunto dos reclusos consumidores, 2014 

  

Consumos fora da prisão, 
antes da reclusão atual 

Consumi nos últimos 12 meses 
fora da atual reclusão 

Consumi nos últimos 30 
dias fora da atual reclusão 

N=1486 N=1486 N=1486 

n % n % n % 

Coca, Branca 663 44,6 511 34,4 467 31,4 

Crack/Base 307 20,7 234 15,7 212 14,3 

Outras 148 10,0 111 7,5 96 6,5 
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Em 2014 procurou-se ainda perceber melhor a frequência dos consumos antes da reclusão 
(Quadro 4.7). Como se pode observar pela mancha do sombreado das células que 
correspondem a uma maior concentração de respostas em cada uma das hipóteses de resposta 
– cada uma destas alternativas era mutuamente exclusiva em relação às restantes, pelo que a 
soma de todas reporta aos 100% em cada substância – as substâncias ilícitas mais consumidas nos 
últimos 30 dias antes da reclusão têm uma frequência diária de consumo. 

A heroína é a substância que apresenta uma maior frequência de consumos diários (72,6% 
dos que a consomem). O consumo dos restantes opiáceos também se faz sobretudo numa base 
diária e o mesmo acontece com a cannabis (61,5%), a cocaína (49,2%) e os hipnóticos e sedativos 
(42,9%). 

A maioria dos consumidores de estimulantes que não cocaína apresenta uma frequência de 
consumo sensivelmente semanal – ecstasy (52,1%) e anfetaminas (54,0%) – o que acontece 
também para os alucinogénios (59,6% consome cogumelos, 58,9% consome LSD e 51,3% consome 
outros alucinogénios).   

 

Quadro 4.7. Frequência dos consumos nos últimos 30 dias antes da reclusão, no total dos que 
declararam ter consumido drogas alguma vez na vida 2014 

 

Diariamente 
ou quase 

diariamente 

Várias vezes 
por semana 

Uma/duas 
vezes por 
semana 

Menos de 
uma vez por 

semana 
Total 

n % n % n % n % n % 

Cannabis 471 61,5 80 10,4 89 11,6 126 16,4 766 100,0 

Cocaínas 237 49,2 65 13,5 55 11,4 125 25,9 482 100,0 

Outros 
estimulantes Anfetaminas  27 21,8 18 14,5 12 9,7 67 54 124 100,0 

que não 
cocaína Ecstasy  28 17 20 12,1 31 18,8 86 52,1 165 100,0 

  Outros (ice, 
cristal…) 25 26 9 9,4 13 13,5 49 51 96 100,0 

Alucinogénios 

Cogumelos  22 19,3 10 8,8 14 12,3 68 59,6 114 100,0 

LSD  28 19,9 14 9,9 16 11,3 83 58,9 141 100,0 

Outros  19 25 5 6,6 13 17,1 39 51,3 76 100,0 

Opiáceos 

Heroína  223 72,6 25 8,1 20 6,5 39 12,7 307 100,0 

Metadona 
(s/ receita 
médica) 

59 54,6 5 4,6 9 8,3 35 32,4 108 100,0 

Buprenorfina 
(s/ receita 
médica) 

36 36,7 13 13,3 12 12,2 37 37,8 98 100,0 

Outros 
opiáceos 
(morfina, 
ópio…) 

23 34,3 55 7,5 5 7,5 34 50,7 117 100,0 

Hipnóticos/sedativos (s/ 
receita médica) 60 42,9 5 10 22 15,7 44 31,4 131 100,0 

Novas substâncias a imitar o 
efeito de drogas ilícitas: 
(legal highs, bloom, blow, 
spice, gorby mix, fidel mix,…) 

28 38,9 14 9,7 9 12,5 28 38,9 79 100,0 

Esteróides anabolizantes 17 25,8 7 15,2 14 21,2 25 37,9 63 100,0 

Outras (Solventes, colas…) 16 30,8 10 13,5 5 9,6 24 46,2 55 100,0 
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Quadro 4.7a Frequência dos consumos nos últimos 30 dias antes da reclusão 2014 

 

Diariamente ou 
quase 

diariamente 

Várias vezes 
por semana 

Uma/duas vezes 
por semana 

Menos de uma 
vez por semana 

n % n % n % n % 

Cocaínas 

Coca, Branca 228 50,6 55 12,2 54 12,0 114 25,3 

Crack/Base 116 58,9 21 10,7 19 9,6 41 20,8 

Outras 49 55,7 9 10,2 7 8,0 23 26,1 

 

Para compreender a proporção de reclusos que declarou práticas de policonsumos alguma 
vez na vida foram analisadas todas as declarações de consumo simultâneo de pelo menos duas 
das dezoito substâncias em análise. 

Encontraram-se 690 combinações e dos 1486 reclusos que afirmaram consumos de substância 
ilícitas, 933 afirmou consumir duas ou mais substâncias ao mesmo tempo, o que corresponde a 
43,4% do total dos reclusos em estudo e a 62,8% dos reclusos consumidores. 

As combinações mais encontradas, no seguimento das aplicações anteriores, foram as que 
integram o consumo de heroína, cocaína e cannabis (Quadro 4.8). 

Ainda que a comparação seja dificultada pela decomposição das cocaínas, os dados de 
2014 reforçam o padrão de policonsumos de 2007, por contraponto ao que se sucedeu em 2001.  

Assim, em 2014 destaca-se a conjugação dos consumos de cannabis com os vários tipos de 
cocaínas (coca e cannabis, com 49,3%, crack e cannabis, com 22,7% e outras cocas e cannabis, 
com 11,5%) tal como acontece em 2007, onde há 59,6% de declarações de policonsumos destas 
substâncias. 

Todos os policonsumos que envolvem a heroína parecem convergir com a tendência 
nacional de decréscimo, o que se nota de forma muito evidente, nomeadamente, quando se 
refere a mistura de cannabis com a heroína: este policonsumo passa de 65,9% em 2001, para 
49,8% em 2007 baixando ainda para 35,8% em 2014. 
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Quadro 4.8. Policonsumos alguma vez na vida, por substância, 2001, 2007, 2014 

Substâncias 

Proporção das declarações de policonsumos ao 
longo da vida no total dos que declararam 
alguma vez na vida ter consumido drogas 

Prevalência de policonsumos 
ao longo da vida no total dos 

reclusos inquiridos 

2001 
N=1322 

2007 
N=1256 

2014 
N=1486 

2001 
N=2057 

2007 
N=1986 

2014 
N=2149 

N % N % N % % % % 

Cannabis, Cocaína e Heroína 784 59,3 586 46,7 -- -- 38,1 29,5 -- 

Cannabis, Coca e Heroína -- -- -- -- 494 33,2 -- -- 23,0 

Cannabis, Crack e Heroína -- -- -- -- 268 18,0 -- -- 12,5 

Cannabis, outras cocaínas e 
Heroína -- -- -- -- 138 9,3 -- -- 6,4 

Heroína e Cocaína 834 63,0 624 49,7 -- -- 40,5 31,4 -- 

Coca e Heroína -- -- -- -- 520 35,0 -- -- 24,2 

Crack e Heroína -- -- -- -- 277 18,6 -- -- 12,9 

Outras cocaínas e Heroína -- -- -- -- 146 9,8 -- -- 6,8 

Cocaína e Cannabis 861 65,1 749 59,6 -- -- 41,9 37,7 -- 

Coca e Cannabis -- -- -- -- 732 49,3 -- -- 34,1 

Crack e Cannabis -- -- -- -- 338 22,7 -- -- 15,7 

Outras cocaínas e Cannabis -- -- -- -- 171 11,5 -- -- 8,0 

Heroína e Cannabis 872 65,9 625 49,8 532 35,8 42,4 31,5 24,8 
 

4.1.2. Consumos: idades de início por substância 

 

Procurando relacionar a distribuição das declarações de consumos por escalão etário na 
população reclusa e na população entre os 15-64 anos, compararam-se os resultados publicados 
no III Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na população portuguesa – 
Portugal 2012, com os obtidos no nosso estudo (Quadro 4.2), adequando os escalões etários para 
que os intervalos fossem compatíveis. 

Como se pode observar, a população reclusa apresenta em todas as substâncias, um número 
bastante mais elevado de consumo ao longo da vida em todos os escalões etários, ou seja a 
discrepância verificada em todas as categorias reforça a especificidade da população prisional, 
com uma dinâmica mais intensa de consumo de drogas. Note-se que há substâncias e escalões 
etários em que os consumos dos reclusos e reclusas são 30 vezes superiores aos da população até 
aos 64 anos (como é o caso do consumo de cannabis independentemente das idades, da 
cocaína, principalmente dos 25 aos 54 anos, ou da heroína sobretudo entre os 35 e os 54 anos, 
como se pode ver nos quadros 4.9 a 4.15).  
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Quadros 4.9.-4.15 Prevalência de consumos alguma vez na vida, na população entre os 15-64 
anos e na população prisional, por escalões etários (2014) (%)181182 

Quadro 4.9 Cannabis (chamôn, haxe, passas, 
erva)  Quadro 4.10 

Cocaínas 

Coca, 
Branca Crack Outras 

15-24 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 12,6  

15-24 
anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 0,9 

INCAMP 
2014 

66,5  
INCAMP 

2014 
25,0 8,0 4,7 

   

25-34 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 15,8  

25-34 
anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 1,7 

INCAMP 
2014 

67,5  
INCAMP 

2014 
43,9 19,1 9,3 

   

35-44 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 14,8  

35-44 
anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 1,8 

INCAMP 
2014 

58,6  
INCAMP 

2014 
44,5 21,8 10,2 

   

45-54 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 7,1  

45-54 
anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 1,1 

INCAMP 
2014 

42,7  
INCAMP 

2014 
33,5 15,0 10,0 

   

55-64 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 1,4  

55-64 
anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 0,2 

INCAMP 
2014 

20,1  
INCAMP 

2014 
11,7 4,5 4,5 

   

65-74 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) -  

65-74 
anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) - 

INCAMP 
2014 

5,3  
INCAMP 

2014 
2,6 2,6 2,6 

         

                                                           
181 Balsa, Casimiro (coord), Vital, Clara, Urbano, Cláudia e Liliana Pascueiro (2014), III Inquérito Nacional ao Consumo de 

Substâncias Psicoativas na população portuguesa – Portugal 2012, Lisboa, SICAD, pp. 109-111. 
182 Dados 2014 – Base: dos 15 aos 24 anos: 212; Casos válidos: Cannabis – 141; Coca –53; Crack – 17; Outras cocas – 10; 

Anfetaminas – 27; Ecstasy – 39; Outros estimulantes – 23; Cogumelos – 25; LSD – 36; Outros alucinogénios – 7; Heroína – 20; 
Metadona – 6; Buprenorfina –9; Outros opiáceos – 3; Hipnóticos sedativos – 19; Novas substâncias – 13; Esteróides 
anabolizantes – 8; Outras substâncias – 3. Dos 25 aos 34 anos: 713; Casos válidos: Cannabis – 481; Coca –313; Crack – 136; 
Outras cocas – 66; Anfetaminas – 138; Ecstasy – 218; Outros estimulantes – 95; Cogumelos – 123; LSD – 152; Outros 
alucinogénios – 72; Heroína – 185; Metadona – 78; Buprenorfina –72; Outros opiáceos – 47; Hipnóticos sedativos – 119; Novas 
substâncias – 42; Esteróides anabolizantes – 48; Outras substâncias – 40. Dos 35 aos 44 anos: 609; Casos válidos: Cannabis – 
357; Coca –271; Crack – 133; Outras cocas – 62; Anfetaminas – 74; Ecstasy – 117; Outros estimulantes – 57; Cogumelos – 73; 
LSD – 97; Outros alucinogénios – 45; Heroína – 227; Metadona – 89; Buprenorfina –72; Outros opiáceos – 48; Hipnóticos 
sedativos – 132; Novas substâncias – 22; Esteróides anabolizantes – 39; Outras substâncias – 26. Dos 45 aos 54 anos: 361; Casos 
válidos: Cannabis – 154; Coca –121; Crack – 54; Outras cocas – 36; Anfetaminas – 35; Ecstasy – 24; Outros estimulantes – 17; 
Cogumelos – 22; LSD – 31; Outros alucinogénios – 10; Heroína – 109; Metadona 4.– 32; Buprenorfina –29; Outros opiáceos – 
34; Hipnóticos sedativos – 66; Novas substâncias – 6; Esteróides anabolizantes – 7; Outras substâncias – 7. Dos 55 aos 64 anos: 
154; Casos válidos: Cannabis – 31; Coca –18; Crack – 7; Outras cocas – 7; Anfetaminas – 7; Ecstasy – 2; Outros estimulantes – 
1; Cogumelos – 1; LSD – 5; Outros alucinogénios – 0; Heroína – 14; Metadona – 6; Buprenorfina –3; Outros opiáceos – 3; 
Hipnóticos sedativos – 7; Novas substâncias – 0; Esteróides anabolizantes – 0; Outras substâncias – 1. Dos 65 aos 74 anos: 38; 
Casos válidos: Cannabis –2; Coca –1; Crack – 1; Outras cocas – 1; Anfetaminas – 1; Ecstasy – 1; Outros estimulantes – 0; 
Cogumelos – 0; LSD – 1; Outros alucinogénios – 0; Heroína – 1; Metadona – 0; Buprenorfina –0; Outros opiáceos – 0; Hipnóticos 
sedativos – 3; Novas substâncias – 0; Esteróides anabolizantes – 0; Outras substâncias – 0. 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

176 176 

Quadro 4.12 

Outros estimulantes 
(não cocaína) 

 

Quadro 4.12 

Alucinogénios 

Anfetaminas 
(speeds) 

Ecstasy 
(pastilhas) 

Outro
s (ice, 
cristal

) 

 Cogum
elos 

LSD 
(ácidos, 
trips,…) 

Outros 
(pó de 
anjo, 

Ketami
na) 

15-24 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

0,2 1,8 --  
15-24 
anos 

Pop. 15-64 anos, 
2012 (Balsa et al, 

2014) 
1,0 0,8 -- 

INCAMP 
2014 

12,7 18,4 10,8  
INCAMP 

2014 
11,8 17,0 3,3 

   

25-34 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

0,8 2,7 --  
25-34 
anos 

Pop. 15-64 anos, 
2012 (Balsa et al, 

2014) 
1,3 0,9 -- 

INCAMP 
2014 

19,4 30,6 13,3  
INCAMP 

2014 
17,3 21,3 10,1 

   

35-44 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

0,9 1,3 --  
35-44 
anos 

Pop. 15-64 anos, 
2012 (Balsa et al, 

2014) 
0,4 0,4 -- 

INCAMP 
2014 

12,2 19,2 9,4  
INCAMP 

2014 
12,0 15,9 7,4 

   

45-54 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

0,7 0,7 --  
45-54 
anos 

Pop. 15-64 anos, 
2012 (Balsa et al, 

2014) 
0,3 0,5 -- 

INCAMP 
2014 

9,7 6,6 4,7  
INCAMP 

2014 
6,1 8,6 2,8 

   

55-64 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

0,2 0,0 --  
55-64 
anos 

Pop. 15-64 anos, 
2012 (Balsa et al, 

2014) 
0,0 0,2 -- 

INCAMP 
2014 

4,5 1,3 0,6  
INCAMP 

2014 
0,6 3,2 0,0 

   

65-74 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

- -   
65-74 
anos 

Pop. 15-64 anos, 
2012 (Balsa et al, 

2014) 
- - -- 

INCAMP 
2014 

2,6 2,6 0,0  
INCAMP 

2014 
0,0 2,6 0,0 
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Quadro 4.13 

Opiáceos  

Quadro 4.14 

Hipnóticos/sedativos:183(s
/ receita médica) 

(drunfos, alprazolam, 
midazolam, 

xanax,valium, 
fenobarbital, GHB/GBL) 

Heroína Metadona Buprenorfina Outros 
opiáceos  

15-24 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

0,2 -- -- --  
15-24 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

2,0 

INCAMP 
2014 

9,4 2,8 4,2 1,4  
INCAMP 

2014 
9,0 

   

25-34 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

0,4 -- -- --  
25-34 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

15,6 

INCAMP 
2014 

25,9 10,9 10,1 6,6  
INCAMP 

2014 
16,7 

   

35-44 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 
2012 

(Balsa et 
al, 2014) 

1,4 -- -- --  
35-44 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

20,0 

INCAMP 
2014 

37,3 14,6 11,8 9,4  
INCAMP 

2014 
21,7 

   

45-54 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 
2012 

(Balsa et 
al, 2014) 

0,7 -- -- --  
45-54 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

26,5 

INCAMP 
2014 

30,2 8,9 8,0 1,9  
INCAMP 

2014 
18,3 

   

55-64 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 
2012 

(Balsa et 
al, 2014) 

0,0 -- -- --  
55-64 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

30,3 

INCAMP 
2014 

9,1 3,9 1,9 16,3  
INCAMP 

2014 
4,5 

   

65-74 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 
2012 

(Balsa et 
al, 2014) 

- -- -- --  
65-74 
anos 

Pop. 15-64 
anos, 2012 
(Balsa et 
al, 2014) 

- 

INCAMP 
2014 

2,6 0,0 0,0 0,0  
INCAMP 

2014 
7,9 

  

                                                           
183 A categoria de utilizada no II Inquérito ao Consumo de substâncias psicoativas na população Portuguesa 2012, refere-se 

a “medicamentos sem receita médica”. 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

178 178 

Quadro 4.15 Novas substâncias a imitar o 
efeito de drogas ilícitas 

Esteróides 
anabolizantes 

Outras (Solventes, 
colas…) 

15-24 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 1,0 -- -- 

INCAMP 
2014 

6,1 3,8 1,4 

 

25-34 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 0,8 -- -- 

INCAMP 
2014 

5,9 6,7 5,6 

 

35-44 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 0,3 -- -- 

INCAMP 
2014 

3,6 6,4 4,3 

 

45-54 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 0,2 -- -- 

INCAMP 
2014 

1,7 1,9 1,9 

 

55-64 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) 0,1 -- -- 

INCAMP 
2014 

0,0 0,0 0,6 

 

65-74 anos 

Pop. 15-64 anos, 2012 
(Balsa et al, 2014) - -- -- 

INCAMP 
2014 

0,0 0,0 0,0 

 

Iniciando a análise comparativa relativamente às idades de início de consumos de 
substâncias da população prisional, para cada substância, podemos observar que, em 2014, os 
escalões onde se concentram os inícios de consumos de uma forma geral são muito semelhantes 
aos encontrados na aplicação de 2007. 

Assim, os inícios de consumo de cannabis e de cocaína situam-se acima de 40% nos escalões 
etários dos 15 aos 19 anos em 2007, tal como em 2014 (Quadros 4.16 e Quadro 4.17). 

Quanto ao consumo de heroína, confirmando os valores de 2007, em 2014, é também nos 
escalões etários dos 15 aos 24 anos que se concentram os inícios dos consumos. Em 2007, 45,9% 
dos consumidores de heroína iniciaram-se nos consumos entre os 15 e os 19 anos de idade e 25,3% 
entre os 20 e os 24 anos; em 2014 observou-se que, para os mesmos grupos etários, foram, 
respetivamente, 42,6% e 26,2% os indivíduos que se iniciaram nesses consumos.  

No entanto, é ainda de ressalvar o facto de haver um ligeiríssimo envelhecimento dos 
indivíduos que iniciam o consumo de fármacos/hipnóticos, de ecstasy e anfetaminas.  
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Quadro 4.16 a 4.23. Idades de início dos consumos de drogas, por substância, 2007-2014 (%)184 

Quadro 4.16 Cannabis (chamôn, haxe, 
passas, erva)  Quadro 4.17 Cocaínas 

5-9 anos 
2007 3,3  

5-9 anos 
2007 0,5 

INCAMP 2014 4,1  INCAMP 2014 0,3 

   

10-14 anos 
2007 39,9  

10-14 anos 
2007 10,4 

INCAMP 2014 34,5  INCAMP 2014 9,8 

   

15-19 anos 
2007 47,5  

15-19 anos 
2007 47,0 

2014 46,2  INCAMP 2014 44,2 

   

20-24 anos 
2007 5,5  

20-24 anos 
2007 25,1 

2014 9,3  INCAMP 2014 26,9 

   

25-29 anos 
2007 2,3  

25-29 anos 
2007 10,3 

2014 2,4  INCAMP 2014 9,3 

   

30-34 anos 
2007 0,7  

30-34 anos 
2007 3,9 

2014 1,9  INCAMP 2014 5,9 

   

+ 35 anos 
2007 0,7  

+ 35 anos 
2007 2,7 

2014 1,6  INCAMP 2014 3,5 
 

Quadro 4.18 

Outros estimulantes 
(não cocaína) 

 

Quadro 4.19 

Alucinogénios 

Anfetaminas 
(speeds,..) 

Ecstasy 
(pastilhas,…

) 

Outros 
(ice, 

cristal…) 
 Cogumelos 

LSD 
(ácidos, 
trips,…) 

Outros (pó 
de anjo, 

Ketamina) 

5-9 
anos 

2007 0 0 --  
5-9 

anos 

2007 -- -- -- 

INCAMP 
20142014 0 0 0  INCAMP 

2014 0 0,5 0 

   

10-14 
anos 

2007 10,4 7,8 --  
10-14 
anos 

2007 -- -- -- 

INCAMP 
20142014 5,0 6,5 4,9  INCAMP 

2014 4,9 6,8 7,2 

   

15-19 
anos 

2007 46,1 61,0 --  
15-19 
anos 

2007 -- -- -- 

INCAMP 
2014 56,5 58,5 57,4  INCAMP 

2014 57,4 52,9 42,2 

   

20-24 
anos 

2007 24,8 21,0 --  
20-24 
anos 

2007 -- -- -- 

INCAMP 
2014 27,5 26,0 29,5  INCAMP 

2014 29,5 32,1 39,4 

                                                           
184 Dados 2007 – Base: 1986. Casos válidos: Cannabis – 997; Heroína – 307; Cocaína – 408; Fármacos - 647; Anfetaminas – 328; 

Ecstasy – 398; Outras substâncias – 111. 
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Cannabis – 910; Cocaínas – 579; Anfetaminas – 200; Ecstasy – 277; Outros estimulantes 
– 122; Cogumelos – 166; LSD – 221; Outros alucinogénios – 83; Heroína – 390; Metadona – 109; Buprenorfina –111; Outros 
opiáceos – 67; Hipnóticos sedativos – 189; Novas substâncias – 45; Esteróides anabolizantes – 62; Outras substâncias – 54. 
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Quadro 4.18 

Outros estimulantes 
(não cocaína) 

 

Quadro 4.19 

Alucinogénios 

Anfetaminas 
(speeds,..) 

Ecstasy 
(pastilhas,…

) 

Outros 
(ice, 

cristal…) 
 Cogumelos 

LSD 
(ácidos, 
trips,…) 

Outros (pó 
de anjo, 

Ketamina) 

   

25-29 
anos 

2007 7,6 5,5 --  
25-29 
anos 

2007 -- -- -- 

INCAMP 
2014 6,0 4,7 4,9  INCAMP 

2014 4,9 4,5 8,4 

   

30-34 
anos 

2007 3,2 1,2 --  
30-34 
anos 

2007 -- -- -- 

INCAMP 
2014 4,0 3,6 3,3  INCAMP 

2014 3,3 2,3 4,8 

   

+ 35 
anos 

2007 1,2 0,9 --  
+ 35 
anos 

2007 -- -- -- 

INCAMP 
2014 1,0 0,7 0  INCAMP 

2014 0 0,9 2,4 

 

Quadro 4.20 

Opiáceos  

Quadro 4.21 

Hipnóticos/sedativos:(s/ 
receita médica) (drunfos, 
alprazolam, midazolam, 

xanax,valium, 
fenobarbital, GHB/GBL) 

Heroína Metadona Buprenorfina Outros 
opiáceos  

5-9 
anos 

2007 0,8 -- -- --  
5-9 

anos 

2007 1,0 

INCAMP 
2014 0,5 0 0 0  INCAMP 

2014 0,5 

   

10-14 
anos 

2007 11,0 -- -- --  
10-14 
anos 

2007 16,2 

INCAMP 
2014 12,6 3,7 2,7 7,5  INCAMP 

2014 6,9 

   

15-19 
anos 

2007 45,9 -- -- --  
15-19 
anos 

2007 46,1 

INCAMP 
2014 42,6 15,6 21,6 37,3  INCAMP 

2014 40,2 

   

20-24 
anos 

2007 25,3 -- -- --  
20-24 
anos 

2007 24,8 

INCAMP 
2014 26,2 25,7 22,5 35,8  INCAMP 

2014 24,9 

   

25-29 
anos 

2007 9,7 -- -- --  
25-29 
anos 

2007 7,6 

INCAMP 
2014 9,2 22,9 23,4 11,9  INCAMP 

2014 11,6 

   

30-34 
anos 

2007 4,5 -- -- 7,5  
30-34 
anos 

2007 3,2 

INCAMP 
2014 6,4 22,0 17,1 54,4  INCAMP 

2014 10,6 

   

+ 35 
anos 

2007 2,8 -- -- --  
+ 35 
anos 

2007 1,2 

INCAMP 
2014 2,6 10,1 12,6 0  INCAMP 

2014 5,3 
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Quadro 4.22 Novas substâncias a imitar o 
efeito de drogas ilícitas 

Esteróides 
anabolizantes 

Outras (Solventes, 
colas…) 

5-9 anos 
2007 -- -- 9,9 

INCAMP 2014 0 0 14,8 

 

10-14 anos 
2007 -- -- 36,9 

INCAMP 2014 8,9 4,8 46,3 

 

15-19 anos 
2007 -- -- 31,5 

INCAMP 2014 28,9 24,2 25,9 

 

20-24 anos 
2007 -- -- 18,0 

INCAMP 2014 24,4 35,5 3,7 

     

25-29 anos 
2007 0 0 3,6 

INCAMP 2014 17,8 27,4 7,4 

 

30-34 anos 
2007 -- -- 1,9 

INCAMP 2014 8,9 4,8 32,9 

 

+ 35 anos 
2007 -- -- 0 

INCAMP 2014 11,1 3,2 0 

 

Quadro 4.23a Idades de início dos consumos de cocaínas, por substância, 2014 (%)185 

Quadro 4.22 
Cocaínas 

Coca, Branca Crack Outras 

5-9 anos 
2007 0,5 

INCAMP 2014 0,4 0 0 

 

10-14 anos 
2007 10,4 

INCAMP 2014 11,2 7,9 53,2 

 

15-19 anos 
2007 47,0 

INCAMP 2014 45,2 44,4 16,5 

 

20-24 anos 
2007 25,1 

INCAMP 2014 25,4 30,5 8,9 

 

25-29 anos 
2007 10,3 

INCAMP 2014 8,9 9,6 9,6 

 

30-34 anos 
2007 3,9 

INCAMP 2014 5,9 5,4 5,1 

 

+ 35 anos 2007 2,7 

                                                           
Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos; Coca – 564; Crack – 239; Outras cocas – 79. 
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Quadro 4.22 
Cocaínas 

Coca, Branca Crack Outras 

INCAMP 2014 3,2 2,1 2,5 

 

A análise das médias de idades de início de consumos mostra-nos ainda que esses inícios na 
população reclusa aumentaram ligeiramente em 2014, ou seja, os reclusos afirmaram ter 
começado os seus consumos um pouco mais tarde do que os reclusos em 2007, à exceção do 
consumo de ecstasy, que em 2007 tinha uma média de idade de início de consumo situada nos 
19,7 anos e em 2014 apresenta uma média de início nos 18,9 anos (Figuras 4.7 a 4.13). 

Importa ainda salientar que são os consumos de medicamentos tomados sem receita médica 
(metadona, buprenorfina, hipnóticos, sedativos, etc.) que concentram os inícios de consumos 
mais tardios, isto é, depois dos 22 anos. 

Figuras 4.7 a 4.13. Médias de idade de início de consumos por substância, 2007-2014 186 

 

 
 

                                                           
186 Idade Mediana Cannabis – 15 anos; Cocaínas – 19 anos; Anfetaminas – 18 anos; Ecstasy – 18 anos; Outros estimulantes – 

18 anos; Cogumelos – 18 anos; LSD – 18 anos; Outros alucinogénios – 20 anos; Heroína – 18 anos; Metadona – 25 anos; 
Buprenorfina – 25 anos; Outros opiáceos – 20 anos; Hipnóticos sedativos – 20 anos; Novas substâncias – 21 anos; Esteroides 
anabolizantes – 22 anos; Outras substâncias – 13,5 anos. 
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17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

Anfetaminas
(speeds,..)

Ecstasy (pastilhas,…) Outros (ice, cristal…)

Outros estimulantes que não cocaínas

18,3

19,7

19,4

18,9 19,0

2007 2014

18

18,5

19

19,5

20

20,5

Cogumelos (cogumelos 
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18,9 18,9

20,4
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Médias de idade início de consumo de cocaínas, por substância, 2014187 

 

  

                                                           
187 Idade Mediana: Coca – 18 anos ; Crack – 19 anos; Outras cocas – 18 anos. 
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4.1.3. Consumos por via endovenosa: diminuição e inícios mais tardios 

 

Atentemos agora nas declarações de consumos por via endovenosa e nas idades de início 
destas práticas na população prisional e no conjunto daqueles que afirmaram já ter consumido 
drogas alguma vez na vida. 

Em 2007, foi notória a descida dos valores de consumo de drogas por via injetável alguma vez 
na vida relativamente a 2001. Em 2014 este decréscimo continua a ser expressivo (Quadro 4.24), 
uma vez que há mais uma quebra das declarações destas práticas. Assim, no subconjunto dos 
consumidores de drogas alguma vez na vida, as declarações de consumos por via injetável 
desceram de 35,2% em 2007 para 19,9% em 2014; e no total dos reclusos inquiridos passou-se de 
20,6% de declarações para 14,0%. 

 
 Quadro 4.24. Prevalência de consumo de drogas por via injetável alguma vez na vida no 

conjunto da população prisional inquirida que declarou alguma vez na vida ter consumido 
drogas e no conjunto de reclusos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%)188 

 
Prevalência de consumos por via injetável no 
total dos que afirmaram ter consumido drogas 

alguma vez na vida 

Prevalência de consumos por via 
injetável no total dos reclusos 

inquiridos 

 
2001 

N=1322 
2007 

N=1256 
2014 

N=1486 
2001 

N=2057 
2007 

N=1986 
2014 

N=2149 

 n % n % n % % % % 

Alguma vez na vida 665 51,7 409 35,2 296 19,9 32,3 20,6 13,8 

 

A análise da Figura 4.14 revela as idades de início dos consumos por via endovenosa, 
evidenciando a precocidade desse início por parte da população reclusa. A idade modal 
mantém-se na faixa etária dos 15-19 anos, continuando a média de idade dos inícios dos 
consumos por via endovenosa a aumentar. Assim, se em 2007 a média de idade de início de 
consumos por via endovenosa se situava nos 20 anos, em 2014 passou para os 21,4 anos, 
reforçando a tendência já verificada anteriormente. 

A par desta tendência, verificam-se valores ainda expressivos de consumos por via injetável 
em idades de início precoces (faixa etária dos 10-14 anos), que embora tenham sofrido um ligeiro 
decréscimo evidenciam infâncias e adolescências com trajetórias de consumos problemáticas. 
Registe-se também um aumento no escalão etário dos 30 aos 34 anos, indicando que bastantes 
indivíduos iniciam os consumos por via endovenosa em idades mais tardias.  

                                                           
188 Em 2001, utilizou-se como dado comparativo no que diz respeito aos consumos injetáveis, nesta parte do livro, a questão 

33.1 ‘Injetava-se antes de ser preso’. Neste quadro, apesar de se usar o mesmo raciocínio, utilizou-se uma pergunta diferente 
‘Nos seus consumos de drogas alguma vez se injetou?’, o que explica a diferença nos valores apresentados. 

Dados 2001 – Base: 1322; Casos válidos: alguma vez na vida: 1286 
Dados 2007 – Base: 1256; Casos válidos: alguma vez na vida: 1162 
Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos: 1202 
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Figura 4.14. Idades de início de consumos por via endovenosa, no conjunto dos reclusos que 
declararam ter consumido drogas alguma vez na vida, 2001, 2007, 2014 (%) 189 

 
 

4.2. Consumos de drogas nas prisões diminuem, 
mas continuam e emergem novas substâncias 

 

Conhecer as características da população reclusa constituiu objetivo fundamental do 
questionário aplicado pela primeira vez em 2001, replicado em 2007 e agora em 2014. Parte 
importante das perguntas do inquérito dizia respeito aos consumos de drogas dentro das prisões 
portuguesas, ao tipo de substâncias, às modalidades de consumo, à frequência de uso, entre 
outros aspetos. 

Tal como seria de esperar, e já acontecera em 2001 e em 2007, com a entrada no sistema 
prisional o acesso às substâncias ilícitas fica dificultado, refletindo-se num decréscimo do 
consumo, como é visível no Quadro 4.25. Em 2014, enquanto 69,1 % dos reclusos e reclusas 
inquiridos/as, relativamente ao período anterior à reclusão, declararam ter consumido pelo 
menos uma substância ilícita alguma vez na vida, durante a reclusão o valor desce para os 34%. 

Estudos europeus sobre o consumo de drogas nas prisões, desenvolvidos em 15 países, desde 
2000 (EMCDDA), estimam que 2% a 56% dos reclusos já consumiu drogas na prisão, sendo que em 
9 países este consumo se situa entre os 20% e os 40% (EMCDDA 2012: 10). Com 34% de 
declarações, Portugal encontra-se assim na média dos países europeus. 

                                                           
189 Os casos válidos apresentados para esta variável não se referem apenas aos indivíduos que declaram ter-se injetado 

antes da prisão, mas sim aos que indicaram idade de início de consumos por via injetável. 
Dados 2001 – Base: 1322; Casos válidos: 572 
Dados 2007 – Base: 1256; Casos válidos: 380 
Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos: 296 
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Quadro 4.25. Prevalências de consumos de pelo menos uma substância ilícita alguma vez na 
vida e na prisão no total dos reclusos inquiridos, 2001, 2007, 2014 (%) 

Alguma vez na vida Na prisão 

2001 2007 2014 2001 2007 2014 

65,7 63,6 69,1 47,4 35,7 34,0190 

 

4.2.1. Consumos na prisão: novos padrões nas trajetórias de consumo  

 

Apesar de os valores de consumos na prisão serem inferiores aos consumos declarados 
alguma vez na vida, tal como acabou de se referir, a cannabis, a heroína, a cocaína e ecstasy 
mantêm-se como as substâncias mais consumidas no contexto prisional. 

Podemos analisar os efeitos da trajetória de consumo quando comparamos as declarações 
de reclusos e reclusas que declararam ter consumido drogas alguma vez na vida com as 
declarações de consumo dentro do estabelecimento prisional (Quadro 4.26). 

Deste modo, dos 1162 indivíduos que, em 2001, declararam ter consumido cannabis antes da 
reclusão (87,9% dos consumidores da amostra inquirida), 60,3% continuaram a consumir cannabis 
na prisão. No que se refere à heroína a quebra foi para o valor de 42,1% que continuaram a 
consumir na prisão e no que diz respeito à cocaína o valor desceu para 31,3%. O consumo de 
fármacos revelou uma quebra de cerca de 11 pontos percentuais nos inquiridos que declararam 
consumos de fármacos antes da reclusão. 

Em 2007 as quebras foram mais acentuadas. Apenas 47,1% dos consumidores permaneceram 
a consumir cannabis no interior da prisão. Valor que desce para os 21,4% no caso da heroína e 
para os 15,7% no caso da cocaína.  

A análise de 2014 confirma a quebra verificada em 2007, acentuando-se uma vez mais, ao 
evidenciar um decréscimo nos consumos na prisão de cannabis (de 80,2% para 41,1%) cocaína 
(de 56,2% para 12%) e heroína (de 38,1% para 10,9%)191. 

Porém, o somatório das substâncias que foram incluídas no inquérito em 2014, que não o 
foram nos Inquéritos de 2001 e 2007, apresenta valores na casa dos 20% de consumos, o que pode 
indiciar uma transferência de consumos das substâncias mais tradicionais para substâncias como 
os esteroides anabolizantes ou as novas substâncias a imitar o efeito de drogas ilícitas192.   

                                                           
190 730 Indivíduos afirmaram ter consumido pelo menos uma substância ilícita na prisão. 
191 Note–se que estas quebras de declaração, em 2014, também se podem dever a menores taxas de resposta dos reclusos 

e reclusas nesta pergunta por dificuldades de preenchimento do questionário devido ao facto, já referido, de os quadros 
a preencher relativamente às substâncias ilícitas serem mais extensos e exaustivos, relativamente aos anos anteriores. 

192 Proporção de consumidores na prisão nas declarações de consumo alguma vez na vida por substância. 
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Quadro 4.26. Proporção de consumos alguma vez na vida e na prisão, no total dos reclusos que 
declaram ter consumido drogas alguma vez na vida, 2001, 2007, 2014193 

 

Consumos substâncias alguma vez na 
vida 

Consumos substâncias na prisão, na 
atual reclusão 

2001 2007 2014 2001 
(N=1322) 

2007 
(N=1256) 

2014 
(N=1486) (N=1322) (N=1256) (N=1486) 

N % N % N % N % N % N % 

Cannabis 1162 87,9 1097 87,3 1192 80,2 797 60,3 592 47,1 611 41,1 

Cocaínas 937 70,9 798 63,5 835 56,2 414 31,3 197 15,7 179 12,0 

Outros 
estimulantes Anfetaminas 394 29,8 311 24,8 290 19,5 145 11,0 46 3,7 45 3,0 

que não 
cocaína Ecstasy 349 26,4 388 30,9 410 27,6 132 10,0 54 4,3 47 3,2 

 Outros (ice, 
cristal…) -- -- -- -- 199 13,4 -- -- -- -- 34 2,3 

Alucinogénios 

Cogumelos -- -- -- -- 251 16,9 -- -- -- -- 38 2,6 

LSD -- -- -- -- 331 22,3 -- -- -- -- 44 3,0 

Outros -- -- -- -- 136 9,2 -- -- -- -- 30 2,0 

Opiáceos 

Heroína 964 72,9 683 54,4 566 38,1 556 42,1 269 21,4 162 10,9 

Metadona (s/ 
receita 

médica) 
-- -- -- -- 215 14,5 -- -- -- -- 57 3,8 

Buprenorfina 
(s/ receita 
médica) 

-- -- -- -- 190 12,8 -- -- -- -- 53 3,6 

Outros 
opiáceos 
(morfina, 
ópio…) 

-- -- -- -- 136 9,2 -- -- -- -- 32 2,2 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita 
médica) 660 49,9 480 38,2 352 23,7 505 38,2 323 25,7 87 5,9 

Novas substâncias a imitar o 
efeito de drogas ilícitas: (legal 
highs, bloom, blow, spice, gorby 
mix, …) 

-- -- -- -- 88 5,9 -- -- -- -- 35 2,4 

Esteróides anabolizantes -- -- -- -- 104 7 -- -- -- -- 40 2,7 

Outras (Solventes, colas…) 174 13,2 117 9,3 79 5,3 92 7,0 29 2,3 34 2,3 

 
Quadro 4.26a Declarações de consumos de cocaína, por substâncias, antes da prisão e na 

prisão no total dos reclusos consumidores, 2014194 

 

Consumos substâncias alguma vez na vida Consumos substâncias na prisão 

N=1486 N=1486 

N % n % 

Cocaínas 

Coca, Branca 793 53,4 108 7,3 

Crack/Base 355 23,9 60 4,0 

Outras 186 12,5 46 3,1 

 

                                                           
193 Na medida em que apenas se perguntava “nesta ou noutra reclusão” ou os consumos relativos aos 12 meses ou 30 dias, 

por uma questão de comparabilidade com os anos anteriores, os valores para a reclusão atual foram calculados a partir 
daqueles que declararam consumos nos últimos 12 meses na atual reclusão. 

194 Dados 2014 – Base: 1029; Casos válidos: Coca – 793; Crack – 355; Outras cocas – 186. 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

189 

Em função do total dos reclusos inquiridos, o consumo de cannabis na prisão, na atual 
reclusão, tem uma representação de 28,4%, a cocaína de 8,3% e a heroína de 7,5%, sendo, 
conjuntamente com os hipnóticos e sedativos sem receita médica (4%), as substâncias com maior 
proporção de declarações no total dos inquiridos (Quadro 4.27 e 4.27a).  

Seguindo a tendência do que sucede nas prevalências de consumo ao longo da vida, 
também na prisão, a heroína evidencia um forte decréscimo quando se comparam os consumos 
observados em 2007 e 2001.   

 
Quadro 4.27. Prevalência de consumos na prisão na atual reclusão, no total dos reclusos 

inquiridos, 2001, 2007, 2014 

 

Consumos substâncias na prisão, na atual reclusão 

2001 2007 2014 

N=2057 N=1986 N=2149 

N % n % n % 

Cannabis 797 38,7 592 29,8 611 28,4 

Cocaínas 414 20,1 197 9,9 179 8,3 

Outros 
estimulantes Anfetaminas 145 7 46 2,3 45 2,1 

que não cocaína Ecstasy 132 6,4 54 2,7 47 2,2 

 Outros (ice, 
cristal…) -- -- -- -- 34 1,6 

Alucinogénios 

Cogumelos -- -- -- -- 38 1,8 

LSD -- -- -- -- 44 2,0 

Outros -- -- -- -- 30 1,4 

Opiáceos 

Heroína 556 27 269 13,5 162 7,5 

Metadona (s/ 
receita médica) -- -- -- -- 57 2,7 

Buprenorfina (s/ 
receita médica) -- -- -- -- 53 2,5 

Outros opiáceos 
(morfina, 
ópio…) 

-- -- -- -- 32 1,5 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita 
médica) 505 24,6 323 16,3 87 4,0 

Novas substâncias a imitar o efeito 
de drogas ilícitas: (legal highs, bloom, 
blow, spice, gorby mix, fidel mix,…) 

-- -- -- -- 35 1,6 

Esteróides anabolizantes -- -- -- -- 40 1,9 

Outras (Solventes, colas…) 92 4,5 29 1,5 34 1,6 

 
Quadro 4.27a Declarações de consumos de cocaína, por substâncias, alguma vez na prisão no 

total dos reclusos inquiridos, 2014 

 
Consumos substâncias na prisão 

N=2149 

N % 

Cocaínas 

Coca, Branca 108 5,0 

Crack/Base 60 2,8 

Outras 46 2,1 
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Para melhor compreender a prevalência dos consumos na prisão subdividimos as respostas 
dadas relativamente a diferentes momentos da reclusão (Quadro 4.28). Compreendemos assim 
que na prisão, nesta ou noutra reclusão, a cannabis é a substância mais consumida (31,3%), 
seguida das cocaínas (11,4%) e da heroína (9,4%). Este valor decresce ligeiramente quando os 
reclusos e as reclusas se remetem ao período da reclusão atual mantendo-se, no entanto, a 
prevalência das mesmas substâncias (28,4% de consumo de cannabis, 8,3% de cocaínas e 7,5% 
de heroína). Confinando ainda mais o período temporal, no que concerne aos últimos 12 meses 
e 30 dias da reclusão atual, mantêm-se as substâncias prevalentes e decrescem sempre de uma 
forma constante. Pode exemplificar-se com a cannabis, que decresce assim para os 23,5% nos 
últimos 12 meses e para 21,5% nos últimos 30 dias da reclusão atual. Apresenta-se um cenário 
muito idêntico para todas as restantes substâncias. 

Ainda é de destacar os valores dos hipnóticos/sedativos, que apresentam números na casa 
dos 6,1% na prisão (nesta ou noutra reclusão), 4% na atual reclusão, 4% nos últimos 12 meses e 
3,9% nos últimos 30 dias.   

 
Quadro 4.28. Prevalência de consumos alguma vez na prisão, no total dos reclusos inquiridos, 

2014 

 

Prevalência dos 
consumos na 

prisão, nesta ou 
noutra reclusão 

Prevalência 
dos consumos 

na atual 
reclusão 

Prevalência dos 
consumos nos 

últimos 12 meses 
na reclusão atual 

Prevalência dos 
consumos nos 

últimos 30 dias na 
reclusão atual 

(N=2149) (N=2149) (N=2149) (N=2149) 

N % N % n % n % 

Cannabis 673 31,3 611 28,4 505 23,5 463 21,5 

Cocaínas 245 11,4 179 8,3 119 5,5 103 4,8 

Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas 49 2,3 45 2,1 34 1,6 31 1,4 

Ecstasy 57 2,7 47 2,2 41 1,9 34 1,6 

Outros (ice, 
cristal…) 39 1,8 34 1,6 34 1,6 32 1,5 

Alucinogénios 

Cogumelos 41 1,9 38 1,8 37 1,7 34 1,6 

LSD 50 2,3 44 2,0 38 1,8 35 1,6 

Outros 38 1,8 30 1,4 28 1,3 28 1,3 

Opiáceos 

Heroína 201 9,4 162 7,5 98 4,6 85 4,0 

Metadona 
(s/ receita 
médica) 

69 3,2 57 2,7 51 2,4 48 2,2 

Buprenorfina 
(s/ receita 
médica) 

66 3,1 53 2,5 44 2,0 39 1,8 

Outros 
opiáceos 
(morfina, 
ópio…) 

38 1,8 31 1,4 32 1,5 29 1,3 

Hipnóticos/sedativos (s/ 
receita médica) 131 6,1 87 4,0 87 4,0 84 3,9 

Novas substâncias a imitar o 
efeito de drogas ilícitas: 
(legal highs, bloom, blow, 
spice, gorby mix, fidel…) 

35 1,6 35 1,6 35 1,6 30 1,4 

Esteróides anabolizantes 49 2,3 40 1,9 37 1,7 33 1,5 

Outras (Solventes, colas…) 37 1,7 34 1,6 34 1,6 31 1,4 
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Procurando saber ainda um pouco mais sobre as temporalidades quanto aos consumos dos 
reclusos, quisemos saber quais os consumos dos últimos 30 dias e dos últimos 12 meses na prisão 
por referência a 2007 (Quadro 4.29 e Quadro 4.29a)195. Verifica-se que, mais uma vez, a substância 
mais consumida é a cannabis, quer nos últimos 30 dias (21,5%) como nos últimos 12 meses (23,5%), 
tal como o consumo de cocaína (4,8% e 5,5%), heroína (4% e 4,6%) e hipnóticos e sedativos (3,9% 
e 4,7%). 

Relativamente a 2007, há descidas de sensivelmente mais de metade dos consumos em todas 
as substâncias, à exceção da heroína que desce de 18,2% para 4,6% nos últimos 12 meses 
(Quadro 4.27). 

Comparativamente, os valores para os consumos no último mês e último ano por substância 
ilícita na população entre os 15-64 anos revelam-se mais uma vez muito inferiores aos declarados 
pela população reclusa (Balsa, Vital e Urbano, 2014). Contudo, a cannabis permanece como a 
substância mais consumida, aglomerando 1,7% de declarações de consumo no último mês e 2,4% 
no último ano na população nacional. A cocaína na população entre os 15-64 anos, distinguindo-
se do que sucede em meio prisional, surge como a segunda substância mais consumida com 0,1% 
de declarações de consumo no último mês e 0,2% no último ano. E, por fim, a heroína regista 
valores ainda inferiores aos referidos (Balsa, 2014: 101). 

 

Quadro 4.29. Declarações de consumos na prisão nos 30 dias e nos últimos 12 meses 
relativamente a cada substância no total dos reclusos consumidores, 2007, 2014196197 

 

Proporção dos 
consumos nos 

últimos 12 
meses na 

reclusão atual 

Proporção dos 
consumos nos 
últimos 30 dias 

na reclusão 
atual 

Proporção dos 
consumos nos 

últimos 12 
meses na 

reclusão atual 

Proporção dos 
consumos nos 
últimos 30 dias 

na reclusão 
atual 

2007 2007 2014 2014 

(N=1256) (N=1256) (N=1486) (N=1486) 

% % n % n % 

Cannabis 45,9 36,9 505 34,0 463 31,2 

Cocaínas 11,9 6,1 119 8,0 103 6,9 

Outros 
estimulantes que 

não cocaína 

Anfetaminas 3,3 1,1 34 2,3 31 2,1 

Ecstasy 3,3 1,2 41 2,8 34 2,3 

Outros (ice, 
cristal…) -- -- 34 2,3 32 31,2 

Alucinogénios 

Cogumelos -- -- 37 2,5 34 2,3 

LSD -- -- 38 2,6 35 2,4 

Outros -- -- 28 1,9 28 1,9 

Opiáceos Heroína 18,2 11,5 98 6,6 85 5,7 

                                                           
195 A partir dos “n” apresentados foram calculadas proporções em função do número de consumidores na prisão em cada 

uma das diferentes substâncias. A leitura de cada célula deve ser, usando o exemplo das cannabis: “do total dos reclusos 
com consumos de cannabis na prisão (dentro dos que declaram consumos alguma vez na vida) x% afirmou consumir 
cannabis nos últimos 12 meses”. 

196 Dados 2007 – Base: 1986; Casos válidos: Cannabis – 809; Heroína – 389; Cocaína – 355; Fármacos – 312; Anfetaminas – 114; 
Ecstasy – 134; Outras substâncias – 46 

197 Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos: Cannabis – 404; Cocaínas – 110; Anfetaminas – 33; Ecstasy – 38; Outros estimulantes 
– 31Cogumelos – 32; LSD – 35; Outros alucinogénios – 32; Heroína – 113; Metadona – 70; Buprenorfina – 54; Outros opiáceos 
– 38; Hipnóticos sedativos – 138; Novas substâncias – 36; Esteróides anabolizantes – 53; Outras substâncias – 30. 
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Metadona (s/ 
receita médica) -- -- 51 2,3 48 31,2 

Buprenorfina (s/ 
receita médica) -- -- 44 2,3 39 31,2 

Outros opiáceos 
(morfina, 
ópio…) 

-- -- 32 2,3 29 31,2 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita 
médica) 19,3 15,3 87 5,9 84 5,7 

Novas substâncias a imitar o efeito 
de drogas ilícitas: (legal highs, 
bloom, blow, spice, gorby mix, 

fidel…) 

-- -- 35 2,3 30 31,2 

Esteróides anabolizantes --  37 2,5 33 2,2 

Outras (Solventes, colas…) 1,6 0,6 34 2,3 31 2,1 

 

Quadro 4.29a Declarações de consumos na prisão nos 30 dias e nos últimos 12 meses 
relativamente a cada substância no total dos reclusos consumidores, 2014 

 

Consumi nos últimos 12 meses 
na atual reclusão 

Consumi nos últimos 30 dias na 
atual reclusão 

N=1486 N=1486 

n % n % 

Coca, Branca 108 7,3 94 6,3 

Crack/Base 60 4,0 53 3,6 

Outras 46 3,1 44 3,0 

 

Para além do consumo das várias substâncias na reclusão atual, a aplicação de 2014 permitiu 
ainda apurar os consumos das várias substâncias que, sendo feitos em meio prisional, possam ter 
ocorrido nesta ou noutra(s) reclusão(ões) anterior(es) (Quadro 4.30). 

Considerando que a diferença entre estes dois valores indica a continuidade dos consumos 
ao longo do percurso prisional dos reclusos, observa-se que são sobretudo os consumos de 
cannabis, de opiáceos (heroína, metadona, buprenorfina sem receita médica) e de hipnóticos e 
sedativos consumidos sem receita médica. Apesar do decréscimo do consumo em todas as 
substâncias, estes valores são particularmente expressivos relativamente ao consumo de 
anfetaminas, ecstasy ou LSD.  
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Quadro 4.30. Proporção de declarações de consumos alguma vez na vida, nesta reclusão ou 
em reclusões anteriores e na atual reclusão, no total dos reclusos consumidores, 2014 

 

Consumos 
substâncias 

alguma vez na 
vida 

(N=1486) 

Consumos nesta 
reclusão ou 
anteriores 
(N=1486) 

Consumos 
nesta 

reclusão 
(N=1486) 

N % n % n % 

Cannabis 1192 80,2 673 45,3 611 41,1 

Cocaínas 835 56,2 204 13,7 179 12,0 

Outros estimulantes 
que não cocaína 

 

Anfetaminas 290 19,5 42 2,8 45 3,0 

Ecstasy 410 27,6 57 3,8 47 3,2 

Outros (ice, cristal…) 199 13,4 39 2,6 34 2,3 

Alucinogénios 

Cogumelos 251 16,9 41 2,8 38 2,6 

LSD 331 22,3 50 3,4 44 3,0 

Outros 136 9,2 38 2,6 30 2,0 

Opiáceos 

Heroína 566 38,1 201 13,5 162 10,9 

Metadona (s/ receita 
médica) 215 14,5 69 4,6 57 3,8 

Buprenorfina (s/ receita 
médica) 190 12,8 66 4,4 53 3,6 

Outros opiáceos 
(morfina, ópio…) 136 9,2 38 2,6 31 2,1 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita médica) 352 23,7 131 8,8 87 5,9 

Novas substâncias a imitar o efeito de drogas 
ilícitas: (legal highs, bloom, blow, spice, gorby mix, 

fidel mix,…) 
88 5,9 35 2,4 35 2,4 

Esteróides anabolizantes 104 7,0 49 3,3 40 2,7 

Outras (Solventes, colas…) 79 5,3 37 2,5 34 2,3 

 

Quadro 4.30a Declarações de consumos de cocaína, por substâncias, na prisão no total dos 
reclusos inquiridos, 2014 

 

Consumos 
substâncias alguma 

vez na vida 

Consumos nesta 
reclusão ou 
anteriores 

Consumos 
substâncias na prisão 

N % n % n % 

Cocaína
s 

Coca, Branca 793 36,9 184 8,6 108 5,0 

Crack/Base 355 16,5 97 4,5 60 2,8 

Outras 186 8,7 51 2,4 46 2,1 

 

Quanto à frequência de consumos observados na prisão quase todos se concentram no 
consumo diário (40% a 70%), como se pode ver nos quadros 4.31 e Quadro 4.30a. Na cocaína e 
na heroína também se encontram valores elevados de consumo menos de uma vez por semana 
(35,6% e 34,6% respetivamente). Substâncias como o ecstasy, anfetaminas, LSD ou cogumelos, na 
prisão, tendem a ser consumidas diariamente, o que revela uma tendência inversa àquela que 
se verifica no exterior da prisão. De seguida, a periodicidade de consumos mais referida é de 
menos de uma vez por semana.  



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

194 194 

Quadro 4.31. Frequência dos consumos nos últimos 30 dias na atual reclusão (dentro da 
prisão)198 

 
Diariamente 

ou quase 
diariamente 

Várias 
vezes por 
semana 

Uma/duas vezes 
por semana 

Menos de 
uma vez por 

semana 
Total 

 n % n % n % n % n % 

Cannabis 212 47,1 52 11,6 80 17,8 106 23,6 450 100,0 

Cocaínas 40 44,4 4 4,4 14 15,6 32 35,6 90 100,0 

Outros 
estimulantes 

que não 
cocaína 

Anfetaminas 16 59,3 2 7,4 2 7,4 7 25,9 27 100,0 

Ecstasy 18 62,1 4 13,8 0 0 7 24,1 29 100,0 

 Outros (ice, 
cristal…) 15 53,6 5 17,9 8 0 0 28,6 28 100,0 

Alucinogénios 

Cogumelos 13 44,8 5 17,2 3 10,3 8 27,6 29 100,0 

LSD 17 46,4 5 17,9 1 3,6 7 32,1 30 100,0 

Outros 14 50 3 10,7 4 14,3 7 25 28 100,0 

Opiáceos 

Heroína 35 44,9 4 5,1 12 15,4 27 34,6 78 100,0 

Metadona (s/ 
receita 

médica) 
30 69,8 3 7 3 7 7 16,3 43 100,0 

Buprenorfina 
(s/ receita 
médica) 

21 60 3 8,6 4 11,4 7 20 35 100,0 

Outros 
opiáceos 
(morfina, 
ópio…) 

13 52 3 12 1 4 8 32 25 100,0 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita 
médica) 50 68,5 6 8,2 5 6,8 12 16,4 73 100,0 

Novas substâncias a imitar o 
efeito de drogas ilícitas: (legal 

highs, bloom, blow, spice, gorby 
mix, fidel mix,…) 

17 63 2 7,4 1 3,7 7 25,9 27 100,0 

Esteroides anabolizantes 15 51,7 5 17,2 1 3,4 8 27,6 29 100,0 

Outras (Solventes, colas…) 13 46,4 5 17,9 1 3,6 9 32,1 28 100,0 
 

Quadro 4.31a Frequência dos consumos de cocaína, por substâncias, nos últimos 30 dias na 
atual reclusão (dentro da prisão) 199 

 
Diariamente ou 

quase diariamente 
Várias vezes 
por semana 

Uma/duas vezes 
por semana 

Menos de uma vez 
por semana 

n % n % n % n % 

Cocaínas 

Coca, Branca 38 46,9 5 6,2 10 12,3 28 34,6 

Crack/Base 23 50,0 1 2,2 7 15,2 15 32,6 

Outras 20 58,8 3 8,8 2 5,9 9 26,5 

 

                                                           
198 Dados 2014 – Base: 1486. Casos válidos: Cannabis 450; Cocaínas – 294; Anfetaminas – 27; Ecstasy – 29; Outros estimulantes 

– 28 Cogumelos – 29; LSD –28; Outros alucinogénios – 28; Heroína – 78; Metadona – 43; Buprenorfina – 35; Outros opiáceos – 
25; Hipnóticos sedativos – 73; Novas substâncias – 27; Esteróides anabolizantes – 29; Outras substâncias – 28. 

199 Dados 2014 – Base: 1486. Casos válidos: Coca – 81; Crack – 46; Outras cocas – 34. 
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Embora o acesso a substâncias em meio prisional esteja fortemente condicionado, o que se 
revela na descida dos consumos, admite-se também que a população prisional com problemas 
de grande dependência intensifique, na prisão, os quadros de ansiedade que poderão conduzir 
a um recurso mais intensivo de substâncias que possam ter efeito “tranquilizante”.  

 

4.2.2. Consumos na prisão: ligeiro aumento dos inícios em novas 
substâncias 

 
É importante referir que, tal como as pesquisas de 2001 e 2007 já haviam mostrado, as 

proporções de iniciação dos consumos de substâncias ilícitas no interior da prisão são baixas 
(Quadro 4.32 e Quadro 4.32a).  

Mesmo mantendo valores residuais, os inícios de consumos na prisão concentram-se, de um 
modo geral, não nas substâncias clássicas (cannabis, cocaína e heroína) mas em substâncias 
como esteroides anabolizantes, outros tipos de estimulantes que não cocaínas, buprenorfina, 
metadona, hipnóticos e sedativos sem prescrição médica, novas substâncias a imitar o efeito de 
drogas ilícitas e outras substâncias não especificadas (colas e solventes) e cogumelos. 

De entre as substâncias clássicas, o consumo de heroína apresenta inícios relativamente mais 
elevados de consumo na prisão, o que pode ser explicado devido aos efeitos procurados através 
do seu consumo. 

 
Quadro 4.32. Declarações de início de consumos de droga na prisão no total dos que 

declararam alguma vez na vida ter consumido, 2001, 2007, 2014 

 

Consumiu pela PRIMEIRA VEZ NA 
PRISÃO (%) 

2001 2007 2014 

N=2057 N=1986 N=2149 

Cannabis 53 2,6 24 1,2 51 2,4 

Cocaínas 34 1,7 34 1,7 36 1,7 

Outros estimulantes Anfetaminas 15 0,7 3 0,1 23 1,1 

que não cocaína Ecstasy 12 0,6 6 0,3 20 0,9 

 Outros (ice, cristal…) -- -- -- -- 29 1,3 

Alucinogénios 

Cogumelos -- -- -- -- 20 0,9 

LSD -- -- -- -- 24 1,1 

Outros -- -- -- -- 19 0,9 

Opiáceos 

Heroína 56 2,7 44 2,2 34 1,6 

Metadona (s/ receita médica) -- -- -- -- 37 1,7 

Buprenorfina (s/ receita médica) -- -- -- -- 32 1,5 

Outros opiáceos (morfina, ópio…) -- -- -- -- 22 1,0 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita médica) 178 8,7 116 5,8 85 4,0 

Novas substâncias a imitar o efeito de drogas ilícitas: (legal highs, 
bloom, blow, spice, gorby mix, fidel mix,…) -- -- -- -- 26 1,2 

Esteróides anabolizantes -- -- -- -- 38 1,8 

Outras (Solventes, colas…) 20 1,0 8 0,4 22 1,0 
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Quadro 4.32a Declarações de consumos de cocaína, por substâncias, na prisão no total dos que 
declararam alguma vez na vida ter consumido, 2014 200 

 
Consumiu pela PRIMEIRA VEZ NA PRISÃO 

n % 

Cocaínas 

Coca, Branca 29 3,7 

Crack/Base 20 5,6 

Outras 23 12,4 

 

Relativamente às declarações de policonsumos na prisão verificou-se uma redução 
significativa de 2001 para 2007. Em 2014, verifica-se a mesma tendência decrescente ainda com 
maior expressão (Quadro 4.33).  

Foram encontradas 112 combinações de substâncias em 2014, envolvendo 211 indivíduos. 
Observa-se que 9,8% do total dos inquiridos já consumiram mais do que uma substância em 
simultâneo na prisão (14,2% em proporção relativamente aos que declararam consumos alguma 
vez na vida). 

Tal como já acontecia em 2007, o modo preferencial de conjugação de substâncias 
psicoativas é a associação de heroína e coca (12,0%) ou de heroína e crack (11,4%) relegando 
para um terceiro lugar a conjugação da cannabis, coca e heroína, o mais parecido com a 
categoria “cocaína” de 2001 e 2007, com 8,1% das declarações. 

 
Quadro 4.33. Declarações de policonsumos de droga na prisão por substância, 2001, 2007, 2014 

Substâncias 

Proporção das declarações de 
policonsumos na prisão no total dos 
que declararam alguma vez na vida 

ter consumido drogas 

Proporção das declarações 
de policonsumos na prisão 

no total dos reclusos 
inquiridos 

2001 
(1322) 

2007 
(1256) 

2014 
(1486) 

2001 
(2057) 

2007 
(1986) 

2014 
(2149) 

 N % N % N % % % % 

Cannabis, Cocaína e Heroína 313 23,7 142 11,3 -- -- 15,2 7,2 -- 

Cannabis, Coca e Heroína -- -- -- -- 121 8,1 -- -- 5,6 

Cannabis, Crack e Heroína -- -- -- -- 72 4,8 -- -- 3,4 

Cannabis, outras cocaínas e Heroína -- -- -- -- 38 2,6 -- -- 1,8 

Heroína e Cocaína 359 27,2 161 12,8 -- -- 17,5 8,1 -- 

Coca e Heroína -- -- -- -- 178 12,0 -- -- 8,3 

Crack e Heroína -- -- -- -- 169 11,4 -- -- 7,9 

Cocaína e Cannabis 349 26,4 170 13,5 -- -- 17,0 8,6 -- 

Coca e Cannabis -- -- -- -- 45 3,0 -- -- 2,1 

Crack e Cannabis -- -- -- -- 131 8,8 -- -- 6,1 

Outras cocaínas e Cannabis -- -- -- -- 76 5,1 -- -- 3,5 

Heroína e Cannabis 4552 34,2 224 17,8 39 2,6 22,0 11,3 1,8 
  

                                                           
200 Dados 2014 – Base: 1029; Casos válidos: Coca – 793; Crack – 355; Outras cocas – 186. 
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Quando relacionadas as substâncias consumidas na prisão com a dimensão do 
estabelecimento prisional, verifica-se que todas elas sobressaem nos estabelecimentos prisionais 
de grande ou muito grande dimensão (que para efeitos de comparabilidade com 2007 devem 
ser analisados de forma conjunta), ultrapassando assim os consumos declarados no interior de 
cada EP de média dimensão (Quadro 4.34). 

 
Quadro 4.34. Declarações de consumos de drogas na prisão relativamente a cada substância 

por dimensão de EP, 2007-2014 (%) 201 

 

Consumos substâncias na prisão por dimensão do Estabelecimento Prisional 

2007 2014 
Até 99 

reclusos 
(pequena) 

De 100 a 299 
reclusos 
(Média) 

De 300 a 699 
reclusos 
(grande) 

Até 99 
reclusos 

(pequena) 

De 100 a 299 
reclusos 
(Média) 

De 300 a 699 
reclusos 
(grande) 

Mais de 700 
reclusos (Mt 

grande) 

Cannabis 34,8 55,2 55,9 35,3 52,5 41,8 46,6 

Cocaínas 

Coca, 
Branca 

14,7 22,6 27 

13,3 15,0 12,5 9,6 

Crack/Base 8,0 8,1 5,8 5,5 

Outras 5,5 5,5 2,3 3,7 

Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas 7,7 12,3 16,3 3,2 3,4 2,1 3,2 

Ecstasy 7,3 13,3 14,7 4,6 4,5 2,9 4,6 

Outros (ice, ) -- -- -- 1,3 4,2 1,7 2,8 

Alucinogénios 

Cogumelos -- -- -- 2,0 3,9 2,1 2,8 

LSD -- -- -- 4,7 3,9 2,7 3,2 

Outros -- -- -- 2,0 3,1 1,7 3,2 

Opiáceos 

Heroína 28,6 34,1 42,8 13,3 13,6 15,4 11,2 

Metadona 
(s/ receita 
médica) 

-- -- -- 4,7 3,9 4,4 5,5 

Buprenorfina 
(s/ receita 
médica) 

-- -- -- 3,3 5,5 3,9 4,6 

Outros 
opiáceos 
(morfina, 
ópio…) 

-- -- -- 1,3 3,1 1,9 3,2 

Hipnóticos/sedativos (s/ 
receita médica) 54 58,9 70,8 10,7 10,5 8,3 7,3 

Novas substâncias a imitar o 
efeito de drogas ilícitas: 
(legal highs, bloom, blow, 
spice, gorby mix, fidel mix,…) 

-- -- -- 0,7 3,1 1,9 2,8 

Esteróides anabolizantes -- -- -- 1,3 3,4 3,7 3,4 

Outras (Solventes, colas…) 8,3 20,8 27,7 0,7 2,4 2,1 3,7 
  

                                                           
201Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos: EP pequena dimensão: 97; EP média dimensão268; EP grande dimensão361; EP 

muito grande dimensão: 303. 
Este quadro está calculado, em 2014, com consumos alguma vez na prisão (nesta ou noutras) em cruzamento com dimensão 

do Estabelecimento Prisional.  
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4.2.3. Modalidades de consumo dentro da prisão 

 

No que concerne às modalidades de consumo durante a reclusão (Quadro 4.35), calculadas 
a partir daqueles/as que responderam à questão por substância, fica claro em 2014 que o modo 
mais utilizado para consumir cannabis é fumar (97,6%), o que acontece também com as cocaínas 
(57,1%) e a heroína (81,1%). Todavia, é importante realçar que “snifar” é também uma 
modalidade significativamente indicada para a cocaína (28,2%) e o consumo injetável para a 
heroína (11,4%). As anfetaminas, o ecstasy, o LSD, a metadona e os hipnóticos representam, 
respetivamente 51%, 69,4%, 68,9%, 61,9% e 70,7% dos consumos por ingestão. Como seria de 
esperar, os solventes e colas são consumidos maioritariamente através da inalação (42,4%).   

Estes valores estão em linha com os números análogos aferidos em 2007, para as substâncias 
comparáveis. 
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Quadro 4.35. Modalidades de consumo durante a reclusão, por substância, no total dos reclusos que declaram ter consumido drogas, 2007, 2014 

 

Fumar “Snifar” Injetar Ingerir/ Tomar Total 

2007 2014 2007 2014 2007 2014 2007 2014 
2007 201

4 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Cannabis 653 98,3 605 97,6 4 0,6 4 0,6 - - - - 5 0,8 7 1,1 664 616 

Cocaínas 143 62,4 140 57,1 48 21,0 69 28,2 34 14,8 25 10,2 4 1,7 11 4,5 229 245 

Outros estimulantes que não cocaína 

Anfetaminas 7 11,7 13 26,5 5 8,3 8 16,3 1 1,7 3 6,1 47 78,3 25 51,0 60 49 

Ecstasy 9 12,3 8 16,3 6 8,2 6 12,2 1 1,4 1 2,0 57 78,1 34 69,4 73 49 

Outros (ice, cristal…) -- -- 11 31,4 -- -- 6 17,1 -- -- 2 5,7 -- -- 16 45,7 -- 35 

Alucinogénios 

Cogumelos -- -- 14 34,1 -- -- 2 4,9 -- -- 0 0,0 -- -- 25 61,0 -- 41 

LSD -- -- 13 28,9 -- -- 1 2,2 -- -- 0 0,0 -- -- 31 68,9 -- 45 

Outros -- -- 8 24,2 -- -- 11 33,3 -- -- 1 3,0 -- -- 13 39,4 -- 33 

Opiáceos 

Heroína 237 80,6 150 81,1 16 5,4 8 4,3 37 12,6 21 11,4 4 1,4 6 3,2 294 185 

Metadona (s/ receita médica) -- -- 15 23,8 -- -- 5 7,9 -- -- 4 6,3 -- -- 39 61,9 -- 63 

Buprenorfina (s/ receita médica) -- -- 16 28,1 -- -- 10 17,5 -- -- 2 3,5 -- -- 29 50,9 -- 57 

Outros opiáceos (morfina, ópio…) -- -- 20 54,1 -- -- 3 8,1 -- -- 4 10,8 -- -- 10 27,0 -- 37 

Hipnóticos/sedativos (s/ receita médica) 27 11,0 14 15,2 21 8,6 11 12,0 3  2 2,2 194 79,2 65 70,7 245 92 

Novas substâncias a imitar o efeito de drogas ilícitas: (legal highs, bloom, 
blow, spice, gorby mix, fidel…) -- -- 12 37,5 -- -- 7 21,9 -- -- 3 9,4 -- -- 10 31,3 -- 32 

Esteróides anabolizantes -- -- 8 16,3 -- -- 8 16,3 -- -- 9 18,4 -- -- 24 49,0 -- 49 

Outras (Solventes, colas…) 7 29,2 8 24,2 9 37,5 14 42,4 1 4,2 3 9,1 7 29,2 8 24,2 24 33 
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Quadro 4.35a Modalidades de consumo durante a reclusão, cocaínas, 2007, 2014 

 

Fumar “Snifar” Injetar Ingerir/ Tomar 

Total N=1486 N=1486 N=1486 N=1486 

N % N % N % N % 

Coca, Branca 107 7,2 65 4,4 24 1,6 4 0,3 200 

Crack/Base 70 4,7 6 0,4 7 0,5 4 0,3 87 

Outras 17 1,1 5 0,3 5 0,3 8 0,5 35 

 

4.2.4. Consumos injetáveis: efeito da redução “alguma vez na vida” 

 

É do conhecimento geral que se verifica uma relação estreita entre o consumo de drogas 
por via injetável e o elevado risco de contração de doenças infeciosas e de ocorrência de 
overdoses. Esta associação tem implicado grande atenção na pesquisa desenvolvida sobre 
consumos de drogas nas prisões e práticas de injeção (EMCDDA, 2012: 11). 

Estudos desenvolvidos na Europa desde o ano 2000, estimam que a prevalência de consumos 
por via injetável na prisão se situa entre os 2% e os 31% (EMCDDA, 2012: 11). Os valores do Quadro 
4.34 e Quadro 4.35 mostram a redução dos consumos por via endovenosa na população prisional, 
tanto nos consumos alguma vez na vida (19,9%) como na prisão (5,7%). Esta é aliás a tendência 
verificada para a população até aos 64 anos. 

Note-se porém que esta comparação deve ser metodologicamente acautelada uma vez 
que as categorias em comparação não são as mesmas: da categoria “na prisão” aplicada em 
2001 e 2007, aplicaram-se em 2014 três questões referentes à reclusão, mas sempre com outra 
condição associada – o ser na reclusão em questão, ter sido noutra ou nos últimos 30 dias, dentro 
da prisão (Quadro 4.36).  

A descida destas práticas, que já se tinham acentuado entre 2001 e 2007 acentuam-se ainda 
mais em 2014. Assim, os valores de práticas de consumos por via injetável alguma vez na vida 
entre aqueles que consumiram drogas passam de 51,7% em 2001 para 19,9% em 2014. Dentro da 
prisão, estas declarações reduzem de 32,3% em 2001 para 13,8% em 2014. 

 
Quadro 4.36. Declarações de consumos de drogas por via injetável alguma vez na vida e na 

prisão no total dos reclusos que alguma vez consumiram drogas, 2001, 2007, 2014 

 

Proporção de declarações de consumos por via 
injetável no total dos que afirmaram ter consumido 

drogas alguma vez na vida 

Prevalência de declarações de 
consumos por via injetável no 

total dos reclusos inquiridos 

2001 
(1322) 

2007 
(1256) 

2014 
(1486) 

2001 
(2057) 

2007 
(1986) 

2014 
(2149) 

N % N % N % % %  

Alguma vez na vida 665 51,7 409 35,2 296 19,9 32,3 20,6 13,8 

Na prisão (nesta 
reclusão) 234 17,7 79 6,3 80 5,7 11,3 4,0202 3,7 

Alguma vez na vida -- -- -- -- 309 20,8 -- -- 14,4 
                                                           

202 Para efeitos de comparabilidade com 2014, os valores de 2007 foram recalculados.   
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Antes de detalhar os consumos por via injetável em contexto prisional, importa ainda 
acrescentar que um cálculo agregado da declaração de consumos injetáveis nas várias 
reclusões e momentos permitiu perceber que são: 126 os indivíduos que declararam estas práticas 
na prisão, nesta ou noutra reclusão (8,5% da população consumidora), 84 afirmam tê-lo feito nesta 
reclusão (5,7%) e apenas 14 declaram ter consumido drogas por via injetável nos últimos 30 dias 
da atual reclusão (0,9%). Estes valores em queda acompanham a tendência nacional de 
diminuição dos consumos por via injetável além de representarem, como vimos, uma redução 
também em termos comparativos com os Inquéritos de 2001 e 2007.  

 
Quadro 4.37. Prevalência e proporção do consumo de drogas por via injetável (2014) 

 

Alguma vez na 
vida, fora da 

prisão 

Alguma vez na 
prisão (nesta 

ou noutra 
reclusão) 

Nesta reclusão Últimos 30 dias 
atual reclusão 

n % n % n % n % 

% população inquirida 
(N=2149) 296 13,8 126 5,9 80 3,7 14 0,7 

% população consumidora 
(N=1486) 296 19,9 126 8,5 80 5,7 14 0,9 

 

Quanto à proporção de declarações de consumos por via injetável segundo o sexo percebe-
se que, do subconjunto dos reclusos e reclusas que consumiram drogas, 20,1% dos homens 
declaram ter estas práticas alguma vez na vida e 15,1% das mulheres. Estes valores representam 
uma descida, como seria de esperar nas tendências globais que temos vindo a verificar, já que 
em 2007 a percentagem de homens que declarava ter injetado alguma vez na vida era de 35,7% 
e a mesma percentagem para as mulheres era de 28,6%.  

Dentro da prisão, alguma vez na prisão, os valores por sexo continuam com diferenças ligeiras 
(3,8% de mulheres e 3,9% de homens). Na reclusão atual mantém-se a tendência, com 2,0% de 
mulheres e 2,2% de homens. 

Relativamente às declarações de consumos por via injetável alguma vez na vida por grupos 
etários, denota-se uma realidade ligeiramente diferente entre 2007 e 2014. (Quadro 4.38).  

Enquanto em 2007 a classe modal se situava na população com mais de 56 anos (41,5%), em 
2014 há uma deslocação da classe modal para os 36 a 45 anos (28,7%). 

A preponderância dos consumos concentra-se em 2014 nos escalões dos 36 aos 45 anos, 
descendo expressivamente nos primeiros escalões etários. Na verdade, dos 16 aos 25 anos, em 
2007 havia 36,2% de declarações de consumos por via injetável alguma vez na vida e em 2014 
este valor desce para os 4,5%. O mesmo acontece no escalão dos 26 aos 35 anos, que passa de 
37,9% em 2007 para 16,3% em 2014.   



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

202 202 

Quadro 4.38. Declarações de consumos de drogas por via injetável, no total dos reclusos que 
declaram ter consumido drogas alguma vez na vida, por grupos etários, 2007-2014 203 

Escalões etários 

Injetou-se alguma vez na vida 

2007 2014 

N % N % 

16-25 anos 77 36,2 10 4,5 

26-35 anos 166 37,9 91 16,3 

36-45 anos 102 33,1 119 28,7 

46-55 anos 42 30,2 52 28,3 

Mais de 56 anos 17 41,5 7 9,9 

 

Quando correlacionado o consumo por via injetável com a situação penal compreendemos 
que o consumo por via injetável dos preventivos (11,9%) é menos de metade que o dos 
condenados (26,4%). Esta diferença responde à identificada para 2007, que era cerca de 10 
pontos percentuais entre condenados e preventivos, sendo também no primeiro grupo que havia 
mais declarações de consumos por via injetável alguma vez na vida.  

Em 2014, os condenados que declaram consumos por via injetável em reclusões anteriores 
mantêm o valor mais elevado, se bem que por uma curta margem (3,8% contra 3,1% de 
preventivos). Na reclusão atual este valor altera-se para 2,1% dos condenados e 1,8% dos 
preventivos. Nos últimos 30 dias dentro da prisão este valor inverte-se, sendo mais elevado para 
os preventivos (2,4%) do que para os condenados (1%). 

Ainda assim é de reforçar o decréscimo dos valores dos consumos por via injetável no 
Inquérito de 2014.  

 

4.2.5. Overdoses: 10% dos reclusos consumidores já teve pelo 
menos uma na vida 

 

De forma a perceber melhor os impactos dos consumos de substâncias ilícitas na vida dos 
reclusos, nomeadamente na falência do organismo por consumo excessivo ou por via de 
substâncias alteradas, a aplicação de 2014 integrou primeira vez um bloco de questões sobre as 
overdoses. 

Como se pode observar no Quadro 4.39, 156 reclusos e reclusas declararam já ter tido uma 
overdose fora da prisão, representando uma prevalência de 7,3% relativamente à amostra total 
e 10,5% dos/as consumidores/as. Dentro da prisão, na reclusão atual ou noutras reclusões, este 

                                                           
203 Estes valores devem ser lidos da seguinte forma: “Do conjunto dos que declararam ter consumido drogas alguma vez na 

vida (1256 indivíduos em 2007) e que responderam a esta questão, declararam consumos por via injetável alguma vez na 
vida 36,2% dos reclusos com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos, descendo estes valores para os 4,5% neste 
mesmo grupo etário em 2014”. Este mesmo raciocínio deve ser repetido para os grupos etários seguintes. Os valores utilizados 
para este cruzamento são: Dados 2007 – Base: 1256; casos válidos “ alguma vez na vida”: 16-25 anos – 213; 26-35 anos – 438; 
36-45 anos – 308; 46-55 anos – 139; + anos – 41.  

Dados 2014 – Base: 1486; casos válidos “ alguma vez na vida”: 16-25 anos – 220; 26-35 anos – 557; 36-45 anos – 415; 46-55 anos 
– 184; + anos – 71. 
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número diminui para uma prevalência de 1,4% e proporção de 2,1% relativamente a quem 
declarou já ter consumido drogas.  

 
Quadro 4.39. Declarações de overdoses fora da prisão e nesta reclusão ou em reclusões 

anteriores, 2014 

 
Fora da prisão 

Nesta reclusão 
ou em reclusões 

anteriores 

n % n % 

% população inquirida (N=2149) 156 7,3 31 1,4 

% população consumidora 
(N=1486) 156 10,5 31 2,1 

 

Se observarmos a ocorrência de overdoses por sexo (Figura 4.15), verificamos uma ocorrência 
de overdoses entre os homens consumidores, com 6,6% a declarar ter tido uma overdose 
relacionada com opiáceos e 6,8% das mulheres na mesma situação. O consumo excessivo de 
outras substâncias conduziu a overdoses para 4% dos homens e 4,1% das mulheres. 

 
Figura 4.15. Ocorrência de overdoses alguma vez na vida fora da prisão, por sexo, 2014 (%) 

 
 

 

Dentro da prisão, na reclusão atual ou noutras reclusões, estes valores descem drasticamente, 
com 1,4% de homens que declaram que tiveram overdose em meio prisional e 0,9% declarando 
que foi motivada por outra substância. Dentro da prisão verifica-se que nenhuma mulher inquirida 
declarou ter tido uma overdose. 

Cruzamos agora os escalões etários com a ocorrência de overdoses na vida (Figura 4.16), 
tanto fora da prisão quanto dentro da prisão, somando aqueles que declaram ter tido overdoses 
devido ao consumo excessivo de opiáceos ou de outras substâncias. Observa-se que, fora da 
prisão, são os indivíduos entre os 36 e os 45 anos que tem maior ocorrência de overdoses (13,5%), 
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sendo o segundo valor mais elevado o dos indivíduos entre os 26 e os 35 anos (10,4%). Em 
contrapartida, os reclusos e reclusas com mais de 46 anos apresentam, fora da prisão, valores 
mais elevados do que os mais jovens (16 a 25 anos), que se fixam nos 4,5%.  

Dentro da prisão a classe modal desloca-se para os indivíduos entre os 26 e os 35 anos (2,5%), 
apesar de apresentar uma ligeira diferença em relação à faixa dos 36 aos 45 anos (2,2%). A maior 
diferença dentro da prisão está no facto dos reclusos mais jovens terem uma maior prevalência 
de overdoses (1,4%) do que os mais velhos, que declaram não ter tido qualquer overdose em 
meio prisional. 

 
Figura 4.16. Ocorrência de overdoses na vida, fora da prisão, por escalões etários, 2014 (%)204 

 

 

Já em relação à ocorrência de overdoses alguma vez na vida, fora da prisão (Figura 4.17), 
observa-se que 50% dos inquiridos tiveram uma overdose 23,3% teve duas overdoses, 16,3% teve 
três overdoses e apenas 10,5% teve quatro ou mais overdoses.  

                                                           
204 Dados 2014 – Base: 1447; respondentes nas faixas etárias: 16-25 anos – 220; 26-35 anos – 557; 36-45 anos – 415; 46-55 anos 

– 184; + 56 anos – 71. Respondentes por faixa etária fora da prisão: 16-25 anos – 10; 26-35 anos – 58; 36-45 anos – 56; 46-55 
anos – 17; + 56 anos – 7. Respondentes por faixa etária dentro da prisão: 16-25 anos – 3; 26-35 anos – 14; 36-45 anos – 9; 46-
55 anos – 3; + 56 anos – 0. 
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Figura 4.17. Número de overdoses, fora da prisão, 2014205 (%) 

 
 

Questionados sobre o espaço temporal que separa a ocorrência da última overdose e o 
momento do autopreenchimento do questionário, pudemos identificar que grande parte das 
overdoses declaradas ocorreram há já 5 ou mais anos (65,5%) (Figura 4.18), sendo esta também 
a classe modal das respostas a esta questão. É ainda de salientar que a segunda categoria com 
maior concentração de respostas se encontra nas declarações de overdose há menos de um 
ano, concentrando 10,3% de declarações nesta pergunta. 

Figura 4.18. Há quanto tempo foi a sua última overdose206 (%) 

 
 

 

 

 

 

                                                           
205 Dados 2014 – Responderam a esta pergunta 86 indivíduos. 
206 Dados 2014 – Responderam a esta pergunta 116 indivíduos. 
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4.2.6. Programas de tratamento 

 

Este ponto é especialmente importante, não só para perceber o recurso a programas de 
tratamento para o abandono dos consumos, mas também para conhecer a posição dos próprios 
reclusos face ao mesmo. 

Em relação à frequência de programas de tratamento alguma vez vida (Figura 4.19), 
podemos observar que 33,7% dos reclusos consumidores já esteve num programa de tratamento, 
evidenciando um decréscimo do recurso a programas de tratamento em função aos dados 
registados 2007 (49,8%). 

 
Figura 4.19. Recursos a programas de tratamento ao longo da vida, 2007, 2014 (%) 

 
 

A Figura 4.20 refere-se à opinião que os reclusos consumidores têm sobre vários aspetos 
relacionados com o abandono de consumos de substâncias ilícitas. Para facilitar a leitura do 
gráfico e melhorar os efeitos de comparabilidade com 2007, optou-se por comparar apenas as 
respostas “sim” em cada um dos 4 itens perguntados. 

Da leitura dos valores apurados em 2014 e da sua comparação com 2007, podemos observar 
que há ligeiramente mais indivíduos a considerar que “quer deixar as drogas, mas é difícil” (de 
54,6% em 2007 passou-se para 56,8% em 2014), sendo ainda um pouco mais os indivíduos que 
concordam com a frase “quer deixar as drogas, mas é mais difícil na prisão” (de 47,7% em 2007 
passou-se para 55,1% em 2014). 

Em 2014 verificou-se praticamente a mesma proporção de indivíduos a declarar que “para 
deixar as drogas é preciso ajuda” que nos anos anteriores (58,1% em 2007 e 57,4% em 2014). 

Importa ainda salientar a subida verificada no valor de indivíduos a declarar “vou continuar 
a consumir”, de 31,2% em 2007 para 40,8% em 2014, denunciando o aumento do número de 
reclusos consumidores que não tem intenção de abandonar o consumo de substâncias ilícitas.  

2007 2014

49,8

33,7
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Figura 4.20. Opinião sobre deixar as drogas na prisão, 2007-2014 (%) 207 

 
 

Para perceber melhor como o consumo de substâncias ilícitas é percecionado em meio 
prisional, procurámos ainda saber a leitura dos reclusos sobre o impacto do consumo de drogas 
no cumprimento da pena (Figura 4.21). 

Os dados indicam que metade dos reclusos consumidores (49,9%) considera que o facto de 
ser consumidor de substâncias ilícitas tem um impacto negativo no cumprimento da pena, ou 
seja, considera que o prejudica em meio prisional. 1/3 considera que os consumos são indiferentes 
no que diz respeito ao cumprimento da pena e cerca de 1/5 da população reclusa consumidora 
considera que o facto de serem consumidores poderá ser um aspeto que poderá ter 
consequências positivas no cumprimento da pena, podendo estar implícita a auto perceção dos 
reclusos de que o toxicodependente é alguém que precisa de ser ajudado.  

 
Figura 4.21. Impacto do consumo de drogas no cumprimento da pena208 (%) 

 
                                                           

207 Importante realçar que a questão permitia resposta múltipla pelo que o total dos valores ultrapassa os 100%. 
Dados 2007 – Base: 1256; Casos válidos: “Gostava de deixar as drogas mas é difícil”: 608; “Gostava de deixar as drogas mas é 

mais difícil na prisão”: 593; “Para deixar as drogas preciso de ajuda”: 616; “Vou continuar a consumir drogas”: 568.  
Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos: “Gostava de deixar as drogas mas é difícil”: 523; “Gostava de deixar as drogas mas é 

mais difícil na prisão”: 519; “Para deixar as drogas preciso de ajuda”: 517; “Vou continuar a consumir drogas”: 498. 
208 Dados 2014 – Base: 1486; Casos válidos: 667. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Gostava de deixar
as drogas mas é

difícil

Gostava de deixar
as drogas mas é

mais difícil na
prisão

Para deixar as
drogas preciso de

ajuda

Vou continuar a
consumir drogas

54,6
47,7

58,1

31,2

56,8 55,1 57,4

40,8

2007 2014

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Não tem
consequências

Tem consequências
positivas

Tem consequências
negativas

33,1

17,0

49,9



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

208 208 

4.3. Consumos e consumidores, formas de 
consumo e riscos associados, overdoses e 
programas de tratamento: elementos síntese 

 

A aplicação do inquérito de 2014 contou com mais perguntas, especificou o consumo de 
mais substâncias, permitindo aceder a mais informação, maior complementaridade e enriquecer 
tanto as análises como os resultados apurados, nomeadamente no que se refere às ocorrências 
de overdoses e a várias práticas relacionadas com consumos por via injetável. 

Tal como nas aplicações anteriores, também em 2014, pode-se concluir que, quanto aos 
consumos de drogas, a grande maioria dos reclusos que entram no sistema prisional já tinham 
práticas de consumos e que as iniciaram muito cedo no seu percurso de vida. É visível, tal como 
o foi em 2001 e 2007, que não é no interior das prisões que os reclusos se tornam 
toxicodependentes, mas que a dependência de drogas não é alheia ao facto de estarem 
reclusos, quer por crimes diretamente relacionados com substâncias ilícitas quer por crimes para 
obter dinheiro para as adquirir. 

As drogas continuam assim a marcar o panorama prisional. Claro que não se possa afirmar 
que os 69,1% de reclusos que consumiram drogas alguma vez na vida sejam toxicodependentes. 
Mas a verdade é que é o facto de 33,7% dos reclusos consumidores já ter estado em programas 
de tratamento e também o facto de 56,8% terem declarado que “gostava de largar as drogas, 
mas é difícil”, indicia níveis elevados de dependência relativamente às drogas. 

Por outro lado, verifica-se relativamente aos consumos de drogas na população prisional, em 
2014, e em comparação com os anos anteriores, uma tendência de descida no consumo das 
chamadas drogas clássicas (cannabis, heroína e cocaína), tal como acontece em meio livre para 
a população entre os 15-64 anos. Esta descida parece, no entanto, ter sido compensada pelo 
consumo de novas substâncias. Incluindo o inquérito realizado em 2014 maior especificação das 
substâncias e a introdução de algumas novas substâncias, não é possível garantir, no entanto, 
que esta deslocação de consumos seja efetiva. Estas mudanças só poderão ser analisadas mais 
rigorosamente com uma comparação direta, substância a substância, em anos posteriores.  

Mais uma vez, em 2014, confirmou-se que, dentro do sistema prisional, o acesso ao consumo 
dessas substâncias tem muito mais entraves do que em meio livre, como aliás as quebras dos 
consumos na prisão evidenciam. Assim, a análise das trajetórias de consumo mostra que, em meio 
prisional, se consome muito menos, quando se comparam os consumos alguma vez na vida com 
os consumos na prisão.  

Em grandes traços, os resultados de 2014 confirmam algumas das tendências já verificadas 
em 2001 e 2007: a) uma grande parte dos reclusos portugueses já ter consumido drogas em algum 
momento da sua vida, com valores muitíssimos mais elevados do que na população entre os 15-
64 anos; b) as substâncias ilícitas mais comummente consumidas serem a cannabis e a cocaína, 
verificando-se em 2014 uma descida expressiva da heroína; c) e o número residual dos inquiridos 
e inquiridas que declaram ter iniciado os seus consumos na prisão. 
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Também se verificaram algumas mudanças, como por exemplo, o facto de atualmente o 
consumo de cocaína, nas declarações de consumos ao longo da vida e também já na prisão, 
estar a ultrapassar o de heroína, o que acompanha de resto as tendências nacionais e 
internacionais no que ao consumo de drogas diz respeito. 

Relativamente às formas de consumo na prisão observamos que o consumo por via injetável, 
mais reduzido do que os consumos fumados, inalados ou ingeridos, mantém a tendência 
decrescente em 2014. Para concluir, identificou-se ainda que 10% da população consumidora já 
tinha tido pelo menos uma overdose na vida, ocorrendo estas sobretudo em meio livre. 
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5. Consumos de tabaco e 
bebidas alcoólicas da população 

prisional  

 

Estando os inquéritos de 2001 e 2007 mais centrados nas práticas dos reclusos e reclusas 
quanto aos consumos de drogas e à sua relação com a reclusão, pareceu em 2014, ao SICAD e 
à equipa de investigação, fazer todo o sentido estender o inquérito a outros comportamentos 
aditivos da população prisional, nomeadamente aos seus consumos continuados de álcool e de 
tabaco.  

O capítulo que se apresenta em seguida debruça-se pois sobre o resultado da aplicação de 
um conjunto de questões relacionadas com o consumo e com o tratamento da dependência de 
álcool e do tabaco, segundo algumas caraterísticas sociodemográficas, dimensão dos 
estabelecimentos prisionais e situação criminal.  

Importa salientar algumas questões relacionadas com as políticas públicas de combate ao 
tabagismo209. Portugal tem seguido e ratificado as políticas de saúde pública da União Europeia 
relativamente à prevenção e controlo do tabagismo, nomeadamente, quando a 8 de Novembro 
de 2005 Portugal ratificou a Convenção Quadro sobre o Controlo do Tabaco210. O tabagismo é 
hoje considerado um problema de saúde prioritário no âmbito do Plano Nacional de Saúde (2012-
2016). Para consubstanciar esta prioridade foi criado, em 2012, um Programa Nacional para a 
Prevenção e Controlo de Tabagismo (PNPCT)211, cuja finalidade é “aumentar a expectativa de 
vida saudável da população entre os 15-64 anos, através da redução das doenças e da 
mortalidade prematura associadas ao consumo e à exposição ao fumo de tabaco” (2013:21).  

Relativamente ao consumo de álcool, à semelhança do que acontece ao nível do tabaco, 
existem políticas públicas definidas para intervenção sobre os consumos excessivos. Do ponto de 
vista governamental, encontra-se definida uma política nacional e um plano nacional de 
combate ao consumo excessivo de álcool. Como medida dissuasora do consumo, existe no país 
um imposto especial sobre produtos com álcool, como as cervejas e as bebidas espirituosas. 
Também existe uma idade mínima para a venda e consumo de bebidas espirirtuosoas, que 
passou, em 2013, a ser de 18 anos Decreto-Lei 50/2013, de 16 de abril). 

                                                           
209 WHO (2013), Report on the global tobacco epidemic: Country profile – Portugal, WHO. 
210 WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). 
211  https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-tabagismo-2012-

2016-jpg.aspx  

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-tabagismo-2012-2016-jpg.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-para-a-prevencao-e-controlo-do-tabagismo-2012-2016-jpg.aspx
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Porque a condução sobre o efeito do álcool implica custos sociais e económicos elevados, 
também existe no país um limite máximo de concentração de álcool no sangue, para condutores 
de veículos motorizados que se situa atualmente em 0,05% (WHO, 2014). 

O consumo excessivo de álcool ainda é um problema no país, particularmente por ser 
socialmente aceite e até incentivado em certos contextos socioculturais. Como tal, existem 
políticas públicas orientadas para a redução e minimização dos efeitos negativos do consumo 
excessivo. De um modo geral, as bebidas alcoólicas encontram-se acessíveis à população, sendo 
poucas as restrições à sua venda e consumo. Como medida dissuasora do consumo e informativa 
dos efeitos negativos do consumo excessivo, as garrafas e pacotes de bebidas com teor alcoólico 
contêm frases a aconselhar o consumo moderado do produto, com regras gráficas e linguísticas 
perfeitamente definidas e normalizadas. 

Inversamente ao tabaco, são permitidos anúncios e promoções a bebidas alcoólicas, sejam 
nas televisões e rádios nacionais, na imprensa escrita ou na generalidade dos espaços 
publicitários (por exemplo, é proibida a publicidade a bebidas alcoólicas entre as 7h e as 22h30). 
Ainda que exista regulamentação nacional sobre a publicitação de bebidas alcoólicas e a 
colocação deste produto nos postos de venda, a sua promoção é permitida.  

O consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida na população entre os 15-64 anos, era 
de 73,6% em 2012 (Balsa, Vital e Urbano, 2014:91). Considerando apenas a população 
consumidora de bebidas alcoólicas, e com a finalidade de avaliar consumos excessivos, de 
acordo com os testes AUDIT212 e CAGE213, aplicados por Balsa, Vital e Urbano (2014) verificou-se 
que, no primeiro caso, o consumo excessivo se situa nos 13,3% e o consumo de baixo risco é 47,4%. 
No caso da avaliação através do CAGE verificou-se que 60,3% dos consumidores e consumidoras 
de álcool não apresentam abuso ou dependência enquanto 0,9% são consumidores abusivos ou 
dependentes do consumo de bebidas alcoólicas.  

Vale a pena destacar que, no caso da avaliação através do teste AUDIT, os homens 
apresentam valores mais expressivos de consumo excessivo (18,7%) enquanto esse consumo, no 
caso feminino, é de 8,2% (Balsa, Vital e Urbano 2014:235). No caso do CAGE verifica-se uma 
distribuição semelhante, com 1,6% de homens e 0,1% de mulheres que apresentam consumo 
abusivo de bebidas alcoólicas (Balsa, Vital e Urbano 2014:238).  

  

                                                           
212 Alcohol Use Disorders Identification Test : 

http://www.sicad.pt/pt/estatisticainvestigacao/estudosconcluidos/paginas/detalhe.aspx?itemId=135&lista=sicad_estudos
&bkUrl=/bk/estatisticainvestigacao/estudosconcluidos  

213 1) Have you ever felt that you ought to Cut down on your drinking? 2) Have people Annoyed you by criticizing your drinking? 
3) Have you ever felt bad or Guilty about your drinking? 4) Have you ever had a drink first thing in the morning to steady your 
nerves or to get rid of a hangover (Eye-opener)? 

http://www.sicad.pt/pt/estatisticainvestigacao/estudosconcluidos/paginas/detalhe.aspx?itemId=135&lista=sicad_estudos&bkUrl=/bk/estatisticainvestigacao/estudosconcluidos
http://www.sicad.pt/pt/estatisticainvestigacao/estudosconcluidos/paginas/detalhe.aspx?itemId=135&lista=sicad_estudos&bkUrl=/bk/estatisticainvestigacao/estudosconcluidos
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5.1. O consumo de tabaco e bebidas alcoólicas da 
população prisional fora da prisão 

 

De um modo geral, a proporção das declarações de consumo de tabaco ao longo da 
vida214 no total dos inquiridos (N=2149) é de 67,6% (Quadro 5.1). De acordo com Balsa (2014:159), 
verifica-se que na população até aos 64 anos a proporção de consumidores de tabaco ao longo 
da vida, se situa em 46,2%. Este último valor é superior ao registado em 2001 (40,2%), indicando 
um aumento no consumo desta substância na população até aos 64 anos. Comparando com os 
resultados do nosso inquérito junto dos reclusos e reclusas regista-se um consumo de tabaco 
significativamente superior. 

Quadro 5.1. Proporção de declarações de consumo de tabaco ao longo da vida na população 
entre os 15-64 anos e no total dos inquiridos, 2014 (%)215 

 
Consumo na população entre os 15-
64 anos (Balsa, Vital e Urbano, 2014) 

Consumo ao longo da vida no total dos 
inquiridos, INCAMP (N=2149) 

% N % 

Tabaco 46,2 1452 67,6 

 

Relativamente às declarações de consumo de tabaco fora da prisão (Quadro 5.2.), observa-
se que este é de 67,6% no total dos inquiridos. Este último dado parece indicar que o consumo de 
tabaco entre os reclusos provavelmente se iniciou, na sua quase totalidade, fora da prisão. 
Quanto às temporalidades mais recentes – nos últimos 12 meses (consumo recente) e nos últimos 
30 dias (consumo atual) -, verifica-se que 60,4% dos reclusos consumidores de tabaco declarou 
ter fumado no último ano antes da atual reclusão e 59,8% declara tê-lo feito no último mês antes 
da sua entrada na prisão (Quadro 5.2). 

Na população até aos 64 anos regista-se que 28,2% consumiu tabaco nos últimos 12 meses e 
26,3% nos últimos 30 dias (Balsa, Vital e Urbano, 2014:159). A este nível, os resultados obtidos junto 
dos reclusos e das reclusas inquiridos/as, revelam ainda maior diferença. 

Quadro 5.2. Prevalência de declarações de consumos de tabaco nos 12 meses e nos 30 dias no 
total de inquiridos IMCAMP 2014 (fora da prisão) e INPG216 2012, (%)217 

 Consumo nos 12 
meses antes da 

reclusão atual no 
total dos inquiridos 
INCAMP (N=2149) 

Consumo nos últimos 12 
meses na população 
entre os 15-64 anos, 

(Balsa, Vital e Urbano, 
2014) 2012 

Consumo nos 30 dias 
antes da reclusão 
atual no total dos 

inquiridos 
INCAMP (N=2149) 

Consumo nos últimos 
30 dias na população 

entre os 15-64 anos 
(Balsa, Vital e Urbano, 

2014) 

N % % N % % 

Tabaco 1298 60,4 28,2 1286 59,8 26,3 

                                                           
214 De acordo com a tipologia sugerida pelo EMCDDA, a prevalência do consumo ‘ao longo da vida’  inclui aquelas 

declarações de consumo pelo menos uma vez na vida, seja fora ou dentro do meio prisional. De igual modo, a prevalência 
do ‘consumo recente’ refere-se ao consumo nos últimos 12 meses, e a prevalência do ‘consumo atual’ refere-se aos últimos 
30 dias (cf. Balsa, Vital e Urbano, 2014) 

215 Dados 2014 – Base 2149. 
216 Inquérito Nacional à População Geral (Balsa, Vital e Urbano, 2014). 
217 Dados 2014 – Base 2149. 
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Quadro 5.2.a Proporção de declarações de consumos de tabaco nos 12 meses e nos 30 dias no 
total de inquiridos que declararam consumos de tabaco IMCAMP 2014 (fora da prisão), (%)218 

  

Consumo nos 12 meses antes da reclusão 
atual no total dos inquiridos que declararam 

ter consumido ao longo da vid1a 

Consumo nos 30 dias antes da reclusão atual 
no total dos inquiridos que declararam ter 

consumido ao longo da vida 

(N=1452) (N=1452) 

N % N % 

Tabaco 1298 89,39 1286 88,57 

Quanto à prevalência das declarações de consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida 
no total dos inquiridos esta regista valores próximos aos do consumo de tabaco, cerca de 64,9% 
(Quadro 5.3)219. 

Segundo Balsa, Vital e Urbano (2014:163) 73,6% da população até aos 64 anos já consumiu 
bebidas alcoólicas, ao longo da vida, revelando uma proporção de consumidores superior à 
referida pelos reclusos e reclusas.  

 
Quadro 5.3. Prevalência de consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida no total dos 

inquiridos, 2014 (%)220 

  
Consumo na população 
entre os 15-64 anos, 2012 

Consumo ao longo da vida no 
total dos inquiridos (N=2149) 

% N % 

Bebidas alcoólicas 73,6 1394 64,9 

 

Se nos centrarmos exclusivamente nos consumos fora da prisão (Quadro 5.4), observamos que 
a proporção do consumo de bebidas alcoólicas no total dos inquiridos atinge os 64,9%. Se 
observarmos os registos para as temporalidades mais recentes de acordo com aqueles que 
declaram ter consumido ao longo da vida, verificamos que 59,4% dos inquiridos declara ter 
consumido bebidas alcoólicas nos 12 meses antes da atual reclusão (consumo recente), e 58,5% 
declara tê-lo feito 30 dias antes da atual reclusão (consumo atual) (Quadro 5.4.). Entre a 
população entre os 15 e os 64 anos, verificam-se também valores de prevalência do consumo 
elevados, pois 61,1% consumiu bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses e 50,3% fê-lo nos últimos 
30 dias (Balsa, Vital e Urbano, 2014:91). 

 Se nos detivermos no tipo de bebida alcoólica consumida fora da prisão sobre o total dos 
inquiridos, observamos que a cerveja é a bebida mais consumida (59,3%), seguida do vinho 
(53,5%), das bebidas espirituosas (49,6%) e de outras bebidas alcoólicas (37,4%). De igual modo, 
esta tendência mantém-se independentemente da temporalidade considerada (nos últimos 12 
meses, e nos últimos 30 dias antes da atual reclusão). Verifica-se ainda que os valores dos 
consumos se mantêm elevados, independentemente do período temporal inquirido (Quadro 5.4 
e 5.4.a). Os dados disponíveis para a população entre os 15 e os 64 anos indicam que o vinho e 
a cerveja registam as prevalências mais elevadas e os consumos mais frequentes – sobretudo 

                                                           
218 Dados 2014 – Base 2149. 
219 O cálculo das ‘bebidas alcóolicas’ fora da prisão foi realizado através de uma agregação do consumo, para cada 

indivíduo, de pelo menos uma das seguintes bebidas: cervejas, vinhos, bebidas espirituosas e outras bebidas alcoólicas.  
220 Dados 2014 – Base 2149. 
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entre os elementos do sexo masculino -, sendo o vinho a bebida que é consumida com maior 
frequência. 

Quadro 5.4. Prevalência de declarações de consumos de bebidas alcoólicas fora da prisão, no 
total dos inquiridos, 2014, (%) 

  
  

Consumo sobre o 
total dos inquiridos 

(N=2149) 

Consumo nos 12 meses antes 
da reclusão atual sobre o total 

dos inquiridos 
(N=2149) 

Consumo nos 30 dias antes da 
reclusão atual sobre o total 

dos inquiridos 
(N=2149) 

N % N % N % 

Bebidas 
alcoólicas 1394 64,9 1276 59,4 1258 58,5 

Cervejas 1274 59,3 1134 52,8 1113 51,8 

Vinhos 1149 53,5 992 46,2 974 45,3 

Bebidas 
Espirituosas 1065 49,6 952 44,3 938 43,6 

Outras bebidas 
alcoólicas 804 37,4 660 30,7 940 43,7 

 

Quadro 5.4.a Proporção de declarações de consumos de bebidas alcoólicas fora da prisão, no 
total dos que declararam ter consumido, 2014, (%) 

  

Consumo sobre o total 
dos que declaram ter 
consumido bebidas 

alcoólicas 
(N=1394) 

Consumo nos 12 meses antes 
da reclusão atual sobre o total 

dos que declaram ter 
consumido bebidas alcoólicas 

(N=1349) 

Consumo nos 30 dias antes 
da reclusão atual sobre o 
total dos que declaram ter 

consumido bebidas 
alcoólicas 
(N=1349) 

 N % N % N % 

Bebidas 
alcoólicas 1394 _ 1276 94,6 1258 90,2 

Cervejas 1274 91,4 1134 84,1 1113 79,8 

Vinhos 1149 82,4 992 73,5 974 69,9 

Bebidas 
Espirituosas 1065 76,4 952 70,6 938 67,3 

Outras bebidas 
alcoólicas 804 57,7 660 48,9 940 67,4 

 

Quanto à frequência de consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas fora da prisão (Quadro 
5.5), verifica-se que, daqueles que declararam ter consumido tabaco, 85,6% fê-lo diariamente 
(sendo as demais frequências bastantes residuais). Quanto às bebidas alcoólicas, no caso da 
cerveja, 38,8% declarou ter consumido diariamente 18,6% várias vezes por semana, 23,7% 
uma/duas vezes por semana, e 18,9% menos de uma vez por semana. Quanto ao vinho, 42,2% 
dos inquiridos declarou tê-lo consumido numa base diária, 16% várias vezes por semana, 21,2% 
uma/duas vezes por semana, e 20,5% menos de uma vez por semana. As bebidas espirituosas 
apresentam declarações de registos de consumo de 27,7% numa base diária, 14,4% várias vezes 
por semana, 25,7% uma/duas vezes por semana, e 32,2% menos de uma vez por semana. Por fim, 
dos inquiridos que consumiram outras bebidas alcoólicas 29,6% fê-lo diariamente, 11,3% várias 
vezes por semana, 19,4% uma/duas vezes por semana, e 39,6% menos de uma vez por semana.  
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Quadro 5.5. Frequência do consumo de tabaco e bebidas alcoólicas fora da prisão, nos 30 dias 
antes da reclusão atual, 2014 (%)221 

  

Diariamente ou 
quase diariamente 

Várias vezes por 
semana 

Uma/duas vezes 
por semana 

Menos de uma 
vez por semana 

Total (20 dias ou 
mais/mês) 

(10 a 19 
dias/mês) (4 a 9 dias/mês) (1 a 3 dias/mês) 

    

  N % N % N % N % N % 

Tabaco 1091 85,6 73 5,7 52 4,1 59 4,6 1275 100 

Cervejas 425 38,8 204 18,6 259 23,7 207 18,9 1095 100 

Vinhos 403 42,2 153 16 202 21,2 196 20,5 954 100 

Bebidas 
Espirituosas 256 27,7 133 14,4 238 25,7 298 32,2 925 100 

Outras 
bebidas 
alcoólicas 

183 29,6 70 11,3 120 19,4 245 39,6 618 100 

 

Enquanto as declarações de consumos de bebidas alcoólicas dos reclusos ao longo da vida, 
registam valores ligeiramente inferiores às declarações de consumos da população entre os 15-
64 anos, resultado talvez inesperado, embora explicável, provavelmente, por ter havido um 
elevado número de não respostas nestas perguntas (elas estavam localizadas no final de um 
questionário longo e que exigia concentração), aqueles que responderam revelam 
comportamentos muito mais compatíveis com as expectativas que tínhamos, tendo em conta as 
especificidades da população reclusa.   

Com efeito, ainda quanto aos comportamentos de consumo fora da prisão, é importante 
assinalar a frequência de estados de embriaguez (a cambalear, com dificuldade em falar, a 
vomitar…) ou consumos binge (beber 5 ou mais copos, se for mulher, ou 6 ou mais, se for homem, 
de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião) nos últimos 30 dias antes da reclusão (cf. 
Balsa, Vital e Urbano, 2014:176). Como tal, e como se observa no Quadro 5.6, não deixa de ser 
significativo o facto de cerca de 38,9% dos reclusos declarar ter ficado embriagado (a 
cambalear, com dificuldade em falar, a vomitar …) fora da prisão nos últimos 30 dias antes da 
reclusão atual, face a 5,8% dos indivíduos entrevistados entre a população geral entre os 15-64 
anos que declara ter ficado neste estado no último mês (Balsa, Vital e Urbano, 2014:170-171). Por 
outro lado, se entre a população reclusa 56,8% indica ter tido práticas de consumos binge nos 
últimos 30 dias antes da reclusão atual, apenas 12,1% da população geral entre os 15-64 anos 
declara ter tido o mesmo comportamento (Balsa, Vital e Urbano, 2014:176). Estes dados são 
indicadores de padrões de consumo elevados, com riscos psicossociais relevantes entre a 
população reclusa.  

                                                           
221 Dados 2014 – Base 2149; Casos Válidos: Tabaco 1275, Cervejas 1095, Vinhos 954, Bebidas espirituosas 925, Outras bebidas 

alcoólicas 618. 
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Quadro 5.6. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas fora da prisão nos 30 dias na população 
entre os 15-64 anos e antes da reclusão atual, (%)222 

 
 

No último ano, população 
entre os 15-64 anos, 2012 

(Balsa, Vital e Urbano, 2014) 
% 

Nos 30 dias antes da 
reclusão atual, 
INCAMP 2014 

% 

Ficar embriagado (a cambalear, com dificuldade 
em falar, a vomitar, …) 5,8 38,9 

Beber 5 ou mais (se for mulher) ou 6 ou mais (se for 
homem) copos de uma qualquer bebida alcoólica 
na mesma ocasião 

12,1 56,8 

 

Para uma análise mais específica destes consumos, o Quadro 5.7. permite observar a sua 
frequência fora da prisão no total daqueles que declararam ter ficado embriagados nos 30 dias 
antes da reclusão atual. Assim, 13,7% dos reclusos declara tê-lo feito diariamente, 10,4% várias 
vezes por semana, 17,2% uma/duas vezes por semana, e 58,7% menos de uma vez por semana).  

No conjunto da população que declarou ter estado embriagada nos últimos 30 dias (Balsa, 
Vital e Urbano, 2014:173), e apesar de não ser directamente comparável a frequência utilizada 
num e noutro inquérito223, registou-se que no último mês 44,8% destes indivíduos embriagou-se 
uma vez ao ponto de cambalear, ter dificuldade em falar, vomitar e/ou não recordar depois o 
que aconteceu, 28,4% embriagou-se igualmente duas a três vezes, 7,7% embriagou-se também a 
esse nível 4 a 5 vezes, e 19,1% embriagou-se ao ponto de cambalear, ter dificuldade em falar, 
vomitar e/ou não recordar depois o que aconteceu, mais de 5 vezes. 

Do mesmo modo, no que se refere ao consumo binge no total daqueles que declararam tê-
lo feito, entre a população reclusa 17,4% afirmou tê-lo feito diariamente ou quase diariamente, 
15,4% várias vezes por semana, 23,2% uma/duas vezes por semana, e 44% menos de uma vez por 
semana (Quadro 5.7).  Estes dados corroboram e reforçam os dados relativos à embriaguez, 
denotando uma população reclusa com hábitos fortes de consumo de bebidas alcoólicas, quer 
em frequência quer em intensidade, antes da reclusão. 

No que respeita à frequência do consumo binge no seio da população entre os 15-64 anos 
(Balsa, Vital e Urbano, 2014:176), é de salientar que 0,5% fê-lo numa base diária, 2,5% numa base 
semanal, 3,5% numa base mensal e 14% com uma frequência mais lata, revelando valores muito 
inferiores aos registados na população prisional.  

                                                           
222 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: Ficar embriagado 1356, Beber 5 ou mais copos 1295. 
223 Com efeito, a escala utilizada por Balsa, Vital e Urbano (2014) é ligeiramente diferente à utilizada neste inquérito, sendo 

que as questões relativas ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas no último ano no inquérito aplicado à população 
entre os 15-64 anos foi codificada do seguinte modo: 1 vez, 2 a 3 vezes, 4 a 5 vezes, e mais de 5 vezes (cf. Balsa, Vital e 
Urbano, 2014: 175). 
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Quadro 5.7. Consumo excessivo de bebidas alcoólicas fora da prisão nos 30 dias antes da 
reclusão atual, 2014 (%)224 

  

Menos de uma 
vez por semana 

Uma/duas vezes 
por semana 

Várias vezes por 
semana 

Diariamente ou 
quase diariamente 

(1 a 3 dias/mês) (4 a 9 dias/mês) (10 a 19 dias/mês) (20 dias ou 
mais/mês) 

N % N % N % N % 

Ficar embriagado (a 
cambalear, com 
dificuldade em falar, a 
vomitar, …) 

287 58,7 84 17,2 51 10,4 67 13,7 

Beber 5 ou mais (se for 
mulher) ou 6 ou mais (se 
for homem) copos de 
uma qualquer bebida 
alcoólica na mesma 
ocasião 

314 44 166 23,2 110 15,4 124 17,4 

 

5.2. O consumo de tabaco e bebidas alcoólicas 
dentro da prisão 

 

Quanto às declarações de consumos dentro da prisão (Quadro 5.8.), verificamos que o 
consumo de tabaco no total dos inquiridos é de cerca de 57,2% (menor, portanto, do que a 
proporção declarada fora da prisão). De igual modo, esta proporção aumenta para 84,7% se 
considerarmos o consumo de tabaco dentro da prisão sobre o total dos que declararam ter 
consumido ao longo da vida. Os consumos nas temporalidades mais recentes no total dos que 
declararam ter consumido ao longo da vida registam valores de 76,5% nos últimos 12 meses na 
reclusão atual (consumo recente) e de 75,0% nos últimos 30 dias na reclusão atual, denotando 
continuidade no consumo de tabaco, apesar de se verificar também decréscimo.  

 
Quadro 5.8. Prevalência de declarações de consumos de tabaco dentro da prisão no total dos 

inquiridos, 2014, (%)225 

  

Consumo na reclusão atual 
sobre o total dos inquiridos 

(N=2149) 

Consumo nos últimos 12 meses 
na reclusão atual sobre o total 

dos inquiridos (N=2149) 

Consumo nos últimos 30 dias 
na reclusão atual sobre o 

total dos inquiridos (N=2149) 

N % N % N % 

Tabaco 1230 57,2 1110 51,9 1089 50,7 

  

                                                           
224 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: Ficar embriagado 489, Beber 5 ou mais copos 714. 
225 Dados 2014 – Base 2149. 
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Quadro 5.8.a Proporção de declarações de consumos de tabaco dentro da prisão, no total dos 
que declararam ter consumido ao longo da vida (%)226 

  

Consumo na reclusão 
atual sobre o total dos que 
declararam ter consumido 
ao longo da vida (N=1452) 

Consumo nos últimos 12 meses 
na reclusão atual sobre o total 

dos que declararam ter 
consumido ao longo da vida 

(N=1452) 

Consumo nos últimos 30 dias 
na reclusão atual sobre o total 

dos que declararam ter 
consumido ao longo da vida 

(N=1452) 

N % N % N % 

Tabaco 1230 84,7 1110 76,5 1089 75,0 

 

Quanto às declarações de consumo das bebidas alcoólicas227 dentro dos estabelecimentos 
prisionais (Quadro 5.9.), observa-se que o consumo sobre o total dos inquiridos das bebidas 
alcoólicas em geral é de 17,9% (consideravelmente mais baixo do que fora da prisão), e sobre 
aqueles que declaram ter consumido bebidas alcoólicas ao longo da vida de 27,6%. Estes valores 
diminuem, como seria de esperar, quando consideramos as declarações de consumos nas 
temporalidades mais recentes: 18,9% nos últimos 12 meses na atual reclusão (consumo recente) e 
de 16,8% nos últimos 30 dias na atual reclusão (consumo atual). Se analisarmos com mais 
pormenor o consumo de cada tipo de bebida alcoólica, observamos que o consumo no total 
dos inquiridos, apresenta algumas particularidades: a par da cerveja como tipo de bebida 
alcoólica mais consumida (16,9%) surge a ‘chicha’ (bebida de produção artesanal)228 com cerca 
de 16,4% dos inquiridos a declararem o seu consumo.  

O consumo das restantes bebidas alcoólicas segue a tendência já esboçada anteriormente 
nos consumos fora da prisão: o vinho é consumido por cerca de 14,2% dos inquiridos, as bebidas 
espirituosas por 13% e as outras bebidas alcoólicas por 13,4%.  

Quanto ao consumo nas temporalidades mais recentes no total daqueles que declararam 
ter consumido ao longo da vida, constata-se que, nos últimos 12 meses na reclusão atual 
(consumo recente), 11,6% dos inquiridos declara ter consumido cerveja, 10% vinho, 9,9% bebidas 
espirituosas, 10,4% chicha e 11,3% outras bebidas alcoólicas. Quanto ao consumo dentro da prisão 
nos últimos 30 dias na reclusão atual (consumo atual), verifica-se que a cerveja foi consumida por 
10,3% daqueles que declararam ter consumido bebidas alcoólicas ao longo da vida, o vinho foi 
consumido por 8,8%, as bebidas espirituosas por 8,3%, a chicha por 9,1% e as outras bebidas 
alcoólicas por 10,5% (Quadro 5.9.).  

                                                           
226 Dados 2014 – Base 2149. 
227 O cálculo das ‘bebidas alcoólicas’ dentro da prisão foi realizado através de uma agregação do consumo, para cada 

indivíduo, de pelo menos uma das seguintes bebidas: cervejas, vinhos, bebidas espirituosas, outras bebidas alcoólicas e 
chicha. 

228 Entende-se por “chicha” uma bebida fermentada por meios artesanais, em meio prisional, utilizando alimentos e frutas 
disponíveis. Possivelmente a origem do nome desta bebida, produzida clandestinamente e artesanalmente em meio 
prisional, esteja relacionada com uma bebida fermentada artesanal homónima, produzida a partir de milho e mel, pelos 
povos indígenas da América Latina. 
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Quadro 5.9. Prevalência de declarações de consumos de bebidas alcoólicas dentro da prisão, 
no total dos inquiridos, 2014, (%)229 

  

Consumo na prisão 
sobre o total dos 

inquiridos, fora da 
prisão, alguma vez 

na vida 
(n=2149) 

Consumo, alguma 
vez dentro da 

prisão, sobre o total 
dos inquiridos 

(N=2149) 

Consumo nos 
últimos 12 meses 
dentro da prisão 

no total dos 
inquiridos 
(N=2149) 

Consumo nos 
últimos 30 dias 

dentro da prisão 
no total dos 

inquridos 
(N=2149) 

N % N % N % N % 

Bebidas Alcoólicas 1394 64,9 384 17,9 264 12,3 234 10,9 

Cervejas 1274 59,3 235 10,9 162 7,5 143 6,7 

Vinhos 1149 53,5 198 9,2 139 6,5 123 5,7 

Bebidas Espirituosas 1065 49,6 181 8,4 138 6,4 116 5,4 

Bebidas alcoólicas de 
“fabrico artesanal” na 
prisão (chicha…) 

228 16,4 228 10,6 145 6,7 127 5,9 

Outras bebidas 
alcoólicas 804 37,4 187 8,7 157 7,3 146 6,8 

 

Quadro 5.9.a Proporção de declarações de consumos de bebidas alcoólicas dentro da prisão, 
no total dos que declararam ter consumido ao longo da vida, 2014, (%)230 

 

Consumo na 
prisão sobre o 
total dos que 

declararam ter 
consumido 

bebidas 
alcoólicas ao 
longo da vida 

(N=1394) 

Consumo, alguma 
vez dentro da prisão, 
sobre o total dos que 

declararam ter 
consumido bebidas 
alcoólicas ao longo 

da vida 
(N=1394) 

Consumo nos 
últimos 12 meses 

dentro da prisão no 
total dos que 

declararam ter 
consumido ao 
longo da vida 

(N=1394) 

Consumo nos 
últimos 30 dias 

dentro da prisão no 
total dos que 

declararam ter 
consumido ao 
longo da vida 

(N=1394) 

N % N % N % N % 

Bebidas Alcoólicas 1394 - 384 27,6 264 18,9 234 16,8 

Cervejas 1274 91,4 235 16,9 162 11,6 143 10,3 

Vinhos 1149 82,4 198 14,2 139 10,0 123 8,8 

Bebidas 
Espirituosas 1065 76,4 181 13,0 138 9,9 116 8,3 

Bebidas alcoólicas 
de “fabrico 
artesanal” na 
prisão (chicha…) 

228 16,4 228 16,4 145 10,4 127 9,1 

Outras bebidas 
alcoólicas 804 57,7 187 13,4 157 11,3 146 10,5 

 

Ainda dentro da prisão, e como se pode observar no Quadro 5.10. a frequência do consumo 
de tabaco nos últimos 30 dias na atual reclusão (consumo atual) regista valores expressivos: 92,8% 
consome-o diariamente, 2,9% várias vezes por semana, 1,7% uma/duas vezes por semana e 2,6% 
menos de uma vez por semana.  

                                                           
229 Dados 2014 – Base 2149. 
230 Dados 2014 – Base 2149. 
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Quadro 5.10. Frequência dos consumos de tabaco dentro da prisão, nos últimos 30 dias na atual 
reclusão, 2014231 

  
  

Diariamente ou 
quase 

diariamente 

Várias vezes por 
semana 

Uma/duas vezes 
por semana 

Menos de uma 
vez por semana 

Total 
(20 dias ou 
mais/mês) 

(10 a 19 
dias/mês) (4 a 9 dias/mês) (1 a 3 dias/mês) 

N % N % N % N % N % 

Tabaco 978 92,8 31 2,9 18 1,7 27 2,6 1054 100 

 

Quanto à frequência do consumo de bebidas alcoólicas dentro da prisão nos últimos 30 dias 
(consumo atual), regista-se um consumo diário de cervejas por cerca de 37,3% dos inquiridos, de 
vinho de 28,7%, de bebidas espirituosas de 27,5%, de bebidas alcoólicas de “fabrico artesanal” 
26,8% e as outras bebidas alcoólicas 35,6%. De fato, e na proporção inversa, apenas 38,1% dos 
inquiridos consumiu cerveja menos de uma vez por semana, 36,6% vinho, 44% bebidas espirituosas, 
44,1% bebidas alcoólicas de “fabrico artesanal”, e 38,4% outras bebidas alcoólicas (Quadro 5.11.) 

 
Quadro 5.11. Frequência dos consumos de bebidas alcoólicas dentro da prisão, nos últimos 30 

dias na atual reclusão, 2014232 

  

Diariamente 
ou quase 

diariamente 

Várias vezes 
por semana 

Uma/duas vezes 
por semana 

Menos de uma 
vez por semana 

Total 
(20 dias ou 
mais/mês) 

(10 a 19 
dias/mês) (4 a 9 dias/mês) (1 a 3 

dias/mês ) 

  N % N % N % N % N % 

Cervejas 44 37,3 13 11 16 13,6 45 38,1 118 100 

Vinhos 29 28,7 18 17,8 17 16,8 37 36,6 101 100 

Bebidas Espirituosas 25 27,5 10 11 16 17,6 40 44 91 100 

Bebidas alcoólicas de 
“fabrico artesanal” na 
prisão (chicha…) 

34 26,8 15 11,8 22 17,3 56 44,1 127 100 

Outras bebidas 
alcoólicas 26 35,6 9 12,3 10 13,7 28 38,4 73 100 

 

Reportando-nos agora aos consumos excessivos de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias na 
atual reclusão, é de assinalar que 92,7% dos reclusos afirma nunca ter ficado embriagado e 90,4% 
declara nunca ter bebido 5 ou mais (se for mulher) ou 6 ou mais (se for homem) copos de uma 
qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião no período observado. Estes dados confirmam a 
ideia expressa até aqui de que a entrada e circulação de bebidas alcoólicas na prisão é bastante 
difícil.  

No entanto, entre aqueles que declaram ter ficado embriagados nos últimos 30 dias, 33,8% 
declara tê-lo feito diariamente, 23,2% várias vezes por semana, 9,2% uma/duas vezes por semana, 
e 33,8% menos de uma vez por semana (Quadro 5.12). De igual modo, entre aqueles que 
declararam ter bebido 5 ou mais e 6 ou mais copos, 22,5% declara tê-lo feito numa base diária, 

                                                           
231 Dados 2014 – Base 2149; Casos Válidos: Tabaco 1054. 
232 Dados 2014 – Base 2149; Casos Válidos: Cervejas 118, Vinhos 101, Bebidas espirituosas 91, Bebidas alcoólicas de “fabrico 

artesanal” na prisão (chicha...) 127, Outras bebidas alcoólicas 73. 
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15% várias vezes por semana, 17,5% uma/duas vezes por semana, e 45% menos de uma vez por 
semana. Assim, é notória a existência de situações de embriaguez e consumos binge 
quotidianamente ou frequentes. De qualquer modo, estes dados são reveladores de uma grande 
mudança, relativamente aos fortes hábitos de consumo de bebidas alcoólicas, registados fora 
da prisão (Quadro 5.12). 

 
Quadro 5.12. Consumo excessivo de bebidas alcoóolicas nos últimos 30 dias na atual reclusão 

(dentro da prisão), 2014 (%)233 

 

Menos de 
uma vez por 

semana 
(1 a 3 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana 

(4 a 9 
dias/mês) 

Várias vezes 
por semana 

(10 a 19 
dias/mês) 

Diariamente ou 
quase 

diariamente 
(20 dias ou 
mais/mês) 

 N % N % N % N % 

Ficar embriagado (a cambalear, com 
dificuldade em falar, a vomitar, …) 22 33,8 6 9,2 15 23,1 22 33,8 

Beber 5 ou mais (se for mulher) ou 6 ou 
mais (se for homem) copos de uma 
qualquer bebida alcoólica na mesma 
ocasião 

36 45 14 17,5 12 15 18 22,5 

 

Finalmente, as declarações de consumos dentro da prisão, por tamanho do Estabelecimento 
Prisional, revelam que os consumos são relativamente distribuídos por todos os EP. Destaca-se o 
tabaco, que apresenta um consumo mais elevado nos EP de média de dimensão (70,9%), a 
cerveja que apresenta maior expressão nos EP pequenos (15%) e o vinho com 12,4% também nos 
EP pequenos. De igual forma, as bebidas espirituosas também são mais consumidas nos EP de 
pequena dimensão. As bebidas alcoólicas de fabrico artesanal e as outras bebidas alcoólicas 
apresentam valores mais elevados nos EP de grande dimensão (12,8% e 6,8%). 

 
Quadro 5.13. Declarações de consumos dentro da prisão, por tamanho do EP, 2014 (%) 

 Até 99 reclusos De 100 a 299 reclusos De 300 a 699 reclusos Mais de 700 reclusos 

 N % N % N % N % 

Tabaco 133 68,9 316 70,9 381 61,7 322 62,3 

Cervejas 29 15,0 53 11,9 66 10,7 54 10,4 

Vinhos 24 12,4 48 10,8 52 8,4 46 8,9 

Bebidas 
Espirituosas 21 10,9 39 8,7 62 10,0 33 6,4 

Bebidas 
alcoólicas de 
"fabrico 
artesanal" 

17 8,8 51 11,4 79 12,8 53 10,3 

Outras 
bebidas 
alcoólicas 

12 6,2 25 5,6 42 6,8 20 3,9 

                                                           
233 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: Ficar embriagado 65, Beber 5 ou mais copos 80. 
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5.3. Intensidade do consumo de bebidas 
alcoólicas fora e dentro da prisão 

 

Também se considerou pertinente tentar compreender como se processava a intensidade do 
consumo de bebidas alcoólicas, tanto fora da prisão, como dentro da prisão em anteriores 
reclusões e dentro da prisão nesta reclusão. Para tal, perguntou-se quantas bebidas alcoólicas 
consumiam quando bebiam. O principal objetivo foi tentar compreender trajetórias de consumo, 
relacionadas com os contextos de consumos (fora e/ou dentro da prisão) e a intensidade do 
mesmo. 

Conforme é possível observar na Figura 5.1, fora da prisão 42,9% dos inquiridos indica que 
quando bebia, habitualmente, consumia 1 a 2 bebidas contendo álcool, 21,6% ingeria 3 a 4 
bebidas, 11,9% ingeria 5 a 6 bebidas, 3,8% ingeria 7 a 9 bebidas, 14,1% ingeria 10 ou mais bebidas 
alcoólicas, e apenas 5,7% refere nunca ter bebido bebidas alcoólicas fora da prisão.234 

Quando questionados sobre o mesmo, mas dentro da prisão em anteriores reclusões, observa-
se uma forte quebra nos consumos. Assim, em anteriores reclusões, apenas 23,5% afirmou ter 
consumido 1 a 2 bebidas, 6,2% consumiu 3 a 4 bebidas, 4,1% ingeriu 5 a 6 bebidas e 4,5% ingeriu 
10 ou mais bebidas alcoólicas. No que respeita àqueles que nunca beberam bebidas alcoólicas 
em anteriores reclusões, os valores subiram para os 61,7%.235 

As declarações de consumo nesta reclusão apresentam valores ainda mais baixos. De facto, 
apenas 19,8% dos reclusos afirmaram ter consumido 1 a 2 bebidas alcoólicas, 4,2% beberam 3 a 
4 bebidas, 2,5% ingeriram 5 a 6 bebidas, 1,1% beberam 7 a 9 bebidas e 2% consumiram 10 ou mais 
bebidas alcoólicas. Relativamente aos que afirmaram nunca ter consumido bebidas alcoólicas 
nesta reclusão, observou-se uma continuidade na subida dos valores expressos, tendo atingido os 
70,4%236. 

  

                                                           
234 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1235. 
235 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 243. 
236 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 358. 
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Figura 5.1. Proporção de consumo de bebidas alcoólicas segundo a intensidade do consumo, 
2014 (%)237  

 
 

Um dos resultados do consumo intenso de bebidas alcoólicas, para além da embriaguez e 
de danos psíquicos relevantes, é o denominado coma alcoólico. Os dados relativos à intensidade 
de consumo fora e dentro da prisão, são indiciadores dos resultados relacionados com a 
ocorrência de comas alcoólicos.  

De facto, as respostas dadas pelos reclusos e reclusas inquiridos/as apontam para uma 
diferença abissal, entre a proporção de comas ocorridos fora e dentro da prisão (Figura 5.2.). Fora 
da prisão 15,4% dos reclusos já teve episódios de coma alcoólico que justificassem a intervenção 
de um profissional de saúde. Do mesmo modo, 1,4% dos reclusos já passou por episódios de coma 
alcoólico que justificassem a intervenção de um profissional de saúde, em reclusões anteriores. 
Por fim, 0,9% dos reclusos já passou por episódios de coma alcoólico que justificassem a 
intervenção de um profissional de saúde nesta reclusão.  

A primeira consideração a retirar desta análise, prende-se com o peso muito significativo dos 
comas alcoólicos ocorridos fora da prisão compatível, de resto, com as elevadas práticas de 
consumo excessivo que, como vimos, são entre a população reclusa muito mais elevadas do que 
entre a população entre os 15 e os 64 anos. Depois, à semelhança do que se verificou com a 
intensidade do consumo de bebidas alcoólicas, fator com significado na ocorrência de comas 
alcoólicos, estes dados demonstram de modo muito claro uma trajetória de redução de comas 
alcoólicos no interior do sistema prisional.  

                                                           
237  Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: Fora da prisão 1235, Dentro da prisão, em reclusões anteriores 243, Dentro da 

prisão, nesta reclusão 358. 
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Figura 5.2. Proporção de reclusos que já entraram em coma alcoólico, 2014 (%)238 

 
 

5.4. Tratamento de bebidas alcoólicas fora e 
dentro da prisão 

 

No que respeita às intervenções terapêuticas para tratamento da dependência do álcool, 
verifica-se a baixa procura destes serviços, em meio prisional. Embora comparando com a 
população geral a população prisional tenha situações muito mais elevadas de embriaguez, mais 
práticas de binge, intensidades elevadas de consumo de bebidas alcoólicas e de comas 
alcoólicos antes da reclusão, a procura de tratamento para as dependências parece ser baixa. 
O facto de os consumos em meio prisional terem forçosamente que baixar dadas as dificuldades 
de acesso, não significa que os problemas de dependência deixem de existir.  

Os dados relativos aos reclusos que declararam nunca ter estado em intervenções 
terapêuticas para a dependência do álcool (farmacológicas, grupos de auto ajuda, apoio 
psicológico, etc.), estão em linha com os dados apresentados anteriormente, revelando 
consistência nas respostas dadas pelos inquiridos. 

Assim, no que respeita aos reclusos que indicaram já ter estado em intervenções terapêuticas 
para a dependência do álcool (farmacológicas, grupos de auto ajuda, apoio psicológico…), 
4,5% declaram ter estado fora da prisão, 0,9% afirmam que já estiveram nesta reclusão ou em 
reclusões anteriores e apenas 1,9% menciona estar atualmente neste tipo de programas (Figura 
5.3).  

                                                           
238 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: Fora da prisão 1422, Dentro da prisão, em reclusões anteriores 1174, Dentro da 

prisão, nesta reclusão 1226. 
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Figura 5.3. Proporção de reclusos que estão ou estiveram em programas de tratamento para o 
consumo de bebidas alcoólicas, 2014 (%)239 

 
 

Estes dados são reveladores de uma tentativa de acompanhamento das situações mais 
gravosas, por parte dos serviços prisionais como um todo, pois se relacionarmos estes dados com 
os dos comas alcoólicos e com os níveis de consumo de bebidas alcoólicas mais intensos 
verificamos alguma proximidade de valores, deixando transparecer alguma adequação dos 
meios disponíveis à proporção dos casos mais prementes. 

 

5.5. Caraterização social da população reclusa 
quanto ao consumo de tabaco e de bebidas 
alcoólicas 

5.5.1. Ao longo da vida 

 

Relativamente aos consumos de substâncias psicoativas lícitas dos reclusos e reclusas, ao 
longo da vida (Figura 5.4.), no que concerne ao consumo de tabaco, os homens apresentam 
valores de consumo na casa dos 68,9% e as mulheres nos 51,9%. Relativamente ao consumo de 
bebidas alcoólicas, é igualmente entre os elementos do sexo masculino onde se regista maior 
consumo, sendo aqui um pouco mais significativa a diferença entre homens e mulheres (66,6% e 
43,8% respectivamente).  

Note-se que em termos da população até aos 64 anos, segundo Balsa, Vital e Urbano (2014: 
90), verifica-se maior prevalência ao longo da vida destes consumos de tabaco entre os homens. 
De facto, o consumo de tabaco neste grupo atinge 60,2% da população entre os 15-64 anos, ao 
passo que entre as mulheres se situa nos 32,8%. Já quanto ao consumo de bebidas alcoólicas ao 

                                                           
239 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1774. 
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longo da vida entre a população entre os 15-64 anos estes consumos são superiores aos registados 
na população prisional (85,1% para os homens e 62,6% para as mulheres). 

 
Figura 5.4. Consumo de tabaco e bebidas alcoólicas ao longo da vida por sexo dos inquiridos, 

2014 (%)240 

 
 

Quanto ao tipo de bebidas alcoólicas consumidas ao longo da vida segundo o sexo dos 
inquiridos (Quadro 5.14.), é notório o maior consumo por parte dos homens do que das mulheres 
de cervejas e, de seguida, de vinhos e bebidas espirituosas.  

 
Quadro 5.14. Consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida por sexo dos inquiridos, 2014 (%) 

  
Homens Mulheres 

N % N % 

Bebidas alcoólicas 1315 66,6 71 43,8 

Cervejas 1204 61,0 63 38,9 

Vinhos 1088 55,1 54 33,3 

Bebidas Espirituosas 1016 51,5 43 26,5 

Outras bebidas alcoólicas 765 38,8 33 20,4 

 

Quanto ao consumo do tabaco ao longo da vida segundo os escalões etários (Figura 5.5), é 
de salientar um aumento do consumo de tabaco até aos 34 anos, registando-se descréscimos 
pouco expressivos a partir daí, mas com ênfase nos consumos dos reclusos mais velhos.  

Comparando com a população até aos 64 anos (Balsa, Vital e Urbano, 2014), observa-se uma 
tendência semelhante. Assim, no escalão etário 16-24 anos registam-se 42,3% de fumadores de 
tabaco, entre os 25-34 anos registam-se 51,7% de consumidores, entre os 35-44 anos registam-se 
51,8%, entre os 45-54 anos registam-se 44,5% de consumidores, e no escalão 55-64 anos registam-

                                                           
240 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1386, Homens 1315, Mulheres 71. 
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se 38,7% de consumidores de tabaco. Contudo, é notório que estes valores, em todos os escalões 
etários, são muito mais elevados na população prisional do que na polulação até aos 64 anos. 

Figura 5.5. Consumo de tabaco ao longo da vida por escalões etários, 2014 (%)241 

 
 

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida segundo os escalões etários 
(Figura 5.6), é de referir que os mais jovens consomem mais (70,8%), sentindo-se um grande 
equilíbrio nas três faixas etárias seguintes. Apenas a partir dos 55 anos se vê diminuição dos valores. 

 
Figura 5.6. Consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida por escalões etários, 2014 (%)242 

 
 

                                                           
241 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1725, distribuídos pelos seguintes escalões etários: 16-24 anos: 182; 25-34 anos:607; 

35-44 anos:501; 45-54 anos: 294; 55-64 anos: 114; 65 e mais anos: 27.  
242 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1725, distribuídos pelos seguintes escalões etários: 16-24 anos: 182; 25-34 anos:607; 

35-44 anos:501; 45-54 anos: 294; 55-64 anos: 114; 65 e mais anos: 27.  
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Se nos detivermos agora no consumo de tabaco ao longo da vida segundo a situação penal, 
é de salientar um consumo um pouco superior entre os condenados (66,2%) do que entre os 
preventivos (59,4%). (Figura 5.7). 

Figura 5.7. Consumo de tabaco ao longo da vida por situação penal, 2014 (%)243 

 
 

No que diz respeito ao consumo de bebidas alcoólicas, encontra-se apenas uma ligeira 
maioria de reclusos condenados (65,7%) a declarar ter consumido alguma vez na vida para 62,7% 
de declarações de reclusos preventivos. (Figura 5.8). 

 
Figura 5.8. Consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida por situação penal, 2014 (%)244 

 
 

Se analisarmos agora o consumo de tabaco ao longo da vida segundo a reincidência 
criminal (Figura 5.9), também se regista um maior consumo entre os reclusos reincidentes (70,6%) 
face aos reclusos presos pela primeira vez (61,2%).   

                                                           
243 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1747, Preventivos 269, Condenados 1476. 
244 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1747, Preventivos 269, Condenados 1476. 
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Figura 5.9. Consumo de tabaco ao longo da vida segundo a reincidência criminal, 2014 (%)245 

 
 

Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas (Figura 5.10), é igualmente de salientar o 
maior consumo de bebidas alcoólicas, mesmo que apenas com uma ligeira diferença, entre os 
reincidentes (66,8%) face aos primários (63,8%). 

 
Figura 5.10. Consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida segundo a reincidência criminal, 

2014 (%)246 

 
 

Relativamente às declarações de consumo de tabaco e bebidas alcoólicas ao longo da vida 
de acordo com a dimensão do estabelecimento prisional, verifica-se que, no caso do tabaco 
(Quadro 5.15.), é nos EP de dimensão média que se concentram a maioria dos que declaram ter 
consumido tabaco ao longo da vida (73%), sendo que nos EP de pequena e muito grande 
dimensão a distribuição é relativamente semelhante. Nos EP de grande dimensão encontra-se o 
menor número de reclusos e reclusas que declaram ter consumido tabaco (59,4%).   

                                                           
245 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1762, Primários 1017, Reincidentes745. 
246 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1762, Primários 1017, Reincidentes: 745. 

0

20

40

60

80

100

Primários Reincidentes

61,2
70,6

0

20

40

60

80

100

Primários Reincidentes

63,8 66,8



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

230 230 

Quadro 5.15. Consumo de tabaco ao longo da vida por dimensão de EP, 2014 (%) 

Dimensão do EP 
Já consumiram tabaco 

N % 

+ de 700 reclusos (Mt Grande) 397 64,2 

300 a 699 reclusos (Grande)  475 59,4 

100 a 299 reclusos (Média) 370 73,0 

até 99 reclusos (Pequena) 152 67,6 

 

No que respeita ao consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida (Quadro 5.16.), as 
declarações de resposta permitem afirmar que nos estabelecimentos de dimensão média foram 
registados um maior número de declarações de consumo destas substâncias (73,8%). Nos 
estabelecimentos prisionais de dimensão muito grande, grande e média, a distribuição é 
relativamente semelhante, notando-se que onde se registam os valores mais baixos é nos EP de 
grande dimensão. 

 
Quadro 5.16.  Consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida por dimensão de EP, 2014 (%)247 

Dimensão do EP 
Já consumiram bebidas alcoólicas 

N % 

+ de 700 reclusos (Mt Grande) 394 63,8 

300 a 699 reclusos (Grande)  478 59,8 

100 a 299 reclusos (Média) 374 73,7 

até 99 reclusos (Pequena) 148 65,7 

 

5.5.2. Dentro da prisão 

 

No que concerne aos consumos de tabaco e bebidas alcoólicas dentro da prisão face a 
certas características sociais da população reclusa (sexo e escalões etários), importa salientar 
alguns dados. No consumo de tabaco, os homens consomem um pouco mais do que as mulheres 
(58,4% e 42% respetivamente). Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas as declarações 
de consumo são igualmente mais elevadas no sexo masculino (18,6% e 7,4% respetivamente%) 
(Figura 5.11). 

De acordo com Balsa (2014: 159), verifica-se que na população até aos 64 anos a proporção 
de consumidores de tabaco ao longo da vida se situa em 46,2%. Este valor, é superior ao registado 
em 2001 (40,2%), indicando um aumento no consumo desta substância, na população até aos 64 
anos. Comparando com os resultados do nosso inquérito, em meio prisional regista-se um 

                                                           
247 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: 1774, até 99 reclusos 193, 100 a 299 reclusos 446, 300 a 699 reclusos 618, + de 700 

reclusos 517.  
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consumo de tabaco significativamente superior, pois dentro da prisão as declarações de 
consumo ascendem a próximo de 68%. 

Figura 5.11 Consumo de tabaco e bebidas alcoólicas dentro da prisão por sexo dos inquiridos, 
2014 (%)248 

 
 

Quando abordamos o consumo de bebidas alcoólicas dentro da prisão segundo o sexo dos 
inquiridos, verificamos consumos superiores entre os homens (Quadro 5.17). No caso dos homens, 
a bebida com maior expressão é a “chicha”, bebida de fabrico artesanal, com 11,3% de 
declarações de consumo, seguida da cerveja (11,2%) e vinho (9,6%). No caso das mulheres, a 
cerveja assume maior expressão (5,6%), seguida do vinho (2,5%) e de outras bebidas alcoólicas 
(2,5%).  

Em ambos os casos, são as cervejas e o vinho aquelas bebidas que atingem maiores 
consumos, à exceção da “chicha” nos homens. Na população até aos 64 anos, ainda que a 
informação disponível não seja diretamente comparável, salienta-se a importância do consumo 
de vinho e cerveja. 

 

Quadro 5.17. Consumo de bebidas alcoólicas dentro da prisão por sexo dos inquiridos, 2014 
(%)249 

  
Homens Mulheres 

N % N % 

Bebidas alcoólicas 367 18,6 12 7,4 

Cervejas 221 11,2 9 5,6 

Vinhos 189 9,6 4 2,5 

Bebidas Espirituosas 176 8,9 2 1,2 

Bebidas de fabrico artesanal 222 11,3 3 1,9 

Outras bebidas alcoólicas 180 9,1 4 2,5 

                                                           
248 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: Homens 1663, Mulheres 99. 
249 Dados 2014 – Base: 2149; Casos Válidos: Homens 1663, Mulheres 99. 
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Relativamente ao consumo de tabaco dentro da prisão segundo os escalões etários (Figura 
5.12), a moda encontra-se no escalão dos mais jovens, entre os 15 e os 24 anos (62,7%). O consumo 
vai diminuindo conforme se avança em termos etários, atingindo 28,9% no escalão entre os 65 e 
os 74 anos. 

Comparando com a população até aos 64 anos (Balsa, Vital e Urbano, 2014), observa-se uma 
tendência semelhante, ainda que com uma expressividade muito menor. Assim, no escalão etário 
16-24 anos registam-se 42,3% de fumadores de tabaco, no escalão 25-34 anos 51,7% de 
consumidores, no escalão 35-44 anos 51,8%, no escalão 45-54 anos 44,5% de consumidores, e no 
escalão 55-64 anos 38,7% de consumidores de tabaco. Como tal, podemos concluir que mesmo 
em contexto prisional, a população reclusa regista um consumo de tabaco superior ao da 
população até aos 64 anos. 

 

Figura 5.12. Consumo de tabaco dentro da prisão por escalões etários, 2014 (%) 

 
 

Quanto ao consumo de bebidas alcoólicas dentro da prisão segundo os escalões etários, as 
circunstâncias de vigilância existentes em meio prisional e um acesso a bebidas alcoólicas 
particularmente difícil fazem-se notar nos consumos. 

Observa-se, assim, que são as faixas mais jovens aquelas que declaram consumir mais (20,3% 
no escalão dos 15 aos 24 anos e 20,2% no escalão dos 25 aos 34 anos), diminuindo 
progressivamente nos escalões seguintes mas retomando um valor um pouco mais elevado no 
escalão dos mais velhso (10,5%) (Figura 5.13).  
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Figura 5.13. Consumo de bebidas alcoólicas dentro da prisão por escalões etários, 2014 (%) 

 
 

5.6. Consumo de tabaco e bebidas alcoólicas na 
prisão: elementos de síntese  

 

A multiplicidade de comportamentos aditivos desenvolvidos pelos reclusos e reclusas, em 
meio prisional e fora dele, implicam a necessidade de uma abordagem mais alargada da 
problemática. Como tal, foi igualmente incluída uma análise aos comportamentos relacionados 
com o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. Se no que respeita ao tabaco, 67,6% dos 
inquiridos declara já ter consumido ao longo da vida, no que se refere ao consumo de bebidas 
alcoólicas, são 64,9% os que fazem o mesmo tipo de declaração  

Relativamente às declarações de consumo de tabaco fora da prisão, observa-se que este é 
de 67,6% sobre o total dos inquiridos. Quanto às temporalidades mais recentes – últimos 12 meses 
(consumo recente) e nos últimos 30 dias (consumo atual) -, verifica-se que 60,4% dos reclusos que 
já consumiram tabaco declarou ter fumado no último ano antes da atual reclusão e 59,8% 
declara tê-lo feito no último mês antes da sua entrada na prisão. 

Quanto às declarações de consumos de tabaco dentro da prisão, verificamos que no total 
dos inquiridos é de cerca de 57,2%. De igual modo, esta proporção aumenta para 84,7% se 
considerarmos o consumo de tabaco dentro da prisão sobre total dos que declararam ter 
consumido ao longo da vida. Neste sentido, os consumos nas temporalidades mais recentes, 
registam valores de 76,5% nos últimos 12 meses na reclusão atual (consumo recente) e de 75% nos 
últimos 30 dias na reclusão atual (consumo atual), valores comparativamente mais baixos do que 
aqueles registados no mesmo contexto fora da prisão. 

Quanto aos consumos de bebidas alcoólicas fora da prisão, observamos que a proporção 
de declarações atinge os 64,9% sobre o total dos inquiridos. Se observarmos os registos para as 
temporalidades mais recentes, verificamos que 59,4% dos inquiridos declara ter consumido 
bebidas alcoólicas nos 12 meses antes da atual reclusão (consumo recente), e 58,5% declara tê-
lo feito 30 dias antes da atual reclusão (consumo atual). 
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Mais importante, no entanto, é verificar que quanto a práticas consideradas de risco 
relativamente à intensidade do consumo de bebidas alcoólicas, a população prisional, em 
especial a do sexo masculino, assume práticas específicas quando comparadas com a 
população entre os 15-64 anos. Assim, o facto de cerca de 38,9% dos reclusos declarar ter ficado 
embriagado (a cambalear, com dificuldade em falar, a vomitar...) fora da prisão nos últimos 30 
dias antes da reclusão atual, face a apenas 5,8% que assumem as mesmas práticas entre os 
indivíduos entrevistados na população entre os 15-64 anos, no último mês (Balsa, Vital e Urbano, 
2014:170-171). Por outro lado, se entre a população reclusa 56,1% indica ter tido práticas de 
consumos binge nos últimos 30 dias antes da reclusão atual, apenas 12,1% da população entre 
os 15-64 anos declara ter tido o mesmo comportamento no último ano (Balsa, Vital e Urbano, 2014: 
176). Estes dados são indicadores de padrões de consumo elevados, com riscos psicossociais 
relevantes entre a população reclusa.  

Quanto às declarações de consumo das bebidas alcoólicas dentro dos estabelecimentos 
prisionais, observa-se que o consumo sobre o total dos inquiridos das bebidas alcoólicas em geral 
é de 18,6% (consideravelmente mais baixo do que fora da prisão), e sobre aqueles que declaram 
ter consumido bebidas alcoólicas ao longo da vida de 27,6%. Estes valores diminuem, como seria 
de esperar, quando consideramos as declarações de consumos nas temporalidades mais 
recentes: 18,9% nos últimos 12 meses na atual reclusão e de 16,8% nos últimos 30 dias na atual 
reclusão (12,3% e 10,9%, respetivamente, em relação à população inquirida). Assim, no interior dos 
EP, as declarações destes consumos são mais baixas confirmando que a entrada e circulação de 
bebidas alcoólicas na prisão é bastante difícil. 

Quanto aos consumos de bebidas alcoólicas e de tabaco, tal como na população entre os 
15-64 anos, verificou-se ser entre os elementos do género masculino onde se registam maiores 
níveis de consumo, tanto fora como dentro da prisão. A juventude destes consumidores é 
igualmente um elemento caracterizador, sendo que o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas 
fora e dentro dos estabelecimentos prisionais vai diminuindo à medida que a idade avança (à 
exceção dos indivíduos com mais de 65 anos onde os consumos de bebidas alcoólicas voltam a 
aumentar). De igual modo, a informação recolhida revelou existir uma diferença entre os 
consumos de tabaco e bebidas alcoólicas dos presos preventivos e dos condenados, tendo sido 
observado um consumo ligeiramente superior entre estes últimos. É ainda de destacar as 
diferenças nas declarações de consumo de tabaco e bebidas alcoólicas entre os indivíduos 
reincidentes (maior frequência de consumo) e aqueles para os quais esta é a sua primeira 
reclusão.  

A análise dos consumos de tabaco e bebidas alcoólicas entre a população reclusa, permite, 
pois, o desenvolvimento de uma primeira abordagem exploratória destes comportamentos, 
lançando um conjunto de pistas coerentes para o desenvolvimento de futuras pesquisas e 
desenho de políticas e intervenções públicas. 
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6. O jogo a dinheiro 

 

O estudo das práticas de jogo, lícito ou ilícito, é ainda relativamente recente em Portugal, 
sobretudo em meio prisional onde era, até agora, completamente desconhecido. Um dos 
objetivos deste trabalho foi verificar a prevalência dos comportamentos perante o jogo a dinheiro 
dos reclusos e reclusas, qual a relação entre o jogo e os crimes praticados, que tipo de jogos 
ocorriam, a sua frequência e as continuidades e descontinuidades dessas práticas entre o meio 
livre e o meio prisional.   

Desde logo, levanta-se um problema conceptual relacionado com as nomenclaturas do 
jogo: jogo ilegal, jogo ilícito, jogo de azar, jogo de fortuna, jogo a dinheiro, apenas jogo? O 
fenómeno mais sucintamente denominado em inglês por gambling tem sido traduzido 
consistentemente em Portugal por jogo a dinheiro (Balsa, Vital e Urbano, Vital e Urbano, 2014), 
termo que adotamos neste trabalho. 

O programa europeu ALICE-RAP 250 , dedicado ao estudo de comportamentos aditivos, 
assume hoje uma definição que, de acordo com o SICAD (2013) começa a balizar as fronteiras 
do que significa jogo a dinheiro: “apostar um determinado valor material num evento com 
resultado incerto, reunidas as seguintes caraterísticas: (a) estão envolvidas duas ou mais partes 
(em que uma pode ser uma organização); (b) o resultado é determinado apenas por ou 
predominantemente pelo acaso e não pela competência e (c) o termo inclui todas as formas, 
seja de base territorial ou interativa/online, lotarias, apostas ou jogos (roleta, poker, etc.) 251” 
(Bühringer et al., 2013: 2).  

No âmbito do ALICE-RAP (Marmet et al., 2014) é frequentemente utilizado o termo jogo 
problemático. O trabalho destes autores ajuda a compreender que a prevalência do jogo na 
Europa recai sobretudo nas lotarias, nas apostas desportivas e nos casinos. E se é verdade que a 
maioria dos que jogam investem pequenas quantias, uma parte da população vê os seus hábitos 
de jogo tornarem-se problemáticos. Não havendo uma comparabilidade direta com os efeitos 
da dependência de substâncias, os jogadores problemáticos desenvolvem uma sintomatologia 
semelhante à de outras adições, reiterando a pertinência da inclusão do jogo a dinheiro neste 
estudo. 

Mantendo-nos ainda nos efeitos problemáticos do jogo a dinheiro, trabalhos recentemente 
publicados no âmbito do ALICE-RAP indicam os valores do jogo problemático, do jogo patológico 
e do jogo problemático e patológico na população geral entre os 15 e os 64 anos, para diversos 
países da Europa252. A Estónia apresenta os números mais elevados de jogo problemático e de 
jogo problemático e patológico (6,5%, dados de 2006). A França também apresenta números 

                                                           
250Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe - Reframing Addictions Project. 
251 Tradução do SICAD, a partir do original em inglês, também por nós consultado.   
252 As medições do problema ou da patologia são baseadas em diversos instrumentos como o SOGS (South Oaks Gambling 

Screen ou o PGSI (Problem Gambling Severity Index). É de notar que no espaço europeu as metodologias para a recolha 
destes dados ainda não se encontram uniformizadas. 
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elevados de jogo problemático (3,8%) e de problemático e patológico (5,2% em 2010). A Hungria 
é o país que apresenta os valores menos elevados de jogo patológico e de jogo problemático e 
patológico (1,9% e 3,3% respetivamente, em 2007). De destacar ainda a Suécia, com índices de 
2,3% para jogo problemático e para o jogo problemático e patológico.  

Relativamente a Portugal e a partir do trabalho de Balsa, Vital e Urbano (2014), caracteriza-
se a população entre os 15-74 anos relativamente a este tema253. Aplicado o SOGS (South Oaks 
Gambling Screen) para aferir a dependência, conclui-se no trabalho destes autores que a maioria 
da população entre os 15 e os 74 anos não apresenta problemas relacionados com jogo a 
dinheiro. No entanto, para 0,3% da população o jogo a dinheiro pode apresentar “alguns 
problemas” e para outros 0,3% existe a “probabilidade de ser jogador patológico” (Balsa, Vital e 
Urbano:286-287), valores muito abaixo daqueles apresentados para outros países, como vimos. 
Uma vez mais, a prevalência da probabilidade de problemas ou patologia é mais relevante no 
universo masculino. As prevalências etárias relativas ao jogo problemático encontram-se entre os 
25-34 anos e os 35-44 anos, ambas as faixas com 0,5%; e o jogo patológico é mais prevalente entre 
os 45-54 anos (0,6%) e os 65-74 anos (0,7%).   

Ainda relacionado com o jogo e a dependência, o trabalho de Lopes (2009)254 apresenta as 
lotarias enquanto jogo a dinheiro mais comum mas não problemático ou habitual. Ressalva, 
contudo, que mesmo este tipo de jogos (Euromilhões, Totoloto, Totobola, Lotaria, etc.) podem 
exercer efeitos de gatilho em jogadores problemáticos ou patológicos. 

Na construção do questionário para efeitos de simplificação – porque não analisamos aqui 
dependências, mas sim comportamentos – e para afastar definitivamente a associação a jogo 
problemático ou patológico, mantivemos a nomenclatura jogo a dinheiro para as atividades de 
jogo realizadas no exterior das prisões. Em contexto prisional levantaram-se novas questões 
conceptuais. Por um lado, detendo a informação de que não circula dinheiro dentro das prisões, 
pareceu-nos natural o pressuposto de que o dinheiro poderia não ser a troca mais importante 
dentro de um estabelecimento prisional (não descartando, contudo, essa hipótese, como se verá 
mais adiante). Por outro lado, não queríamos deixar de incluir no termo utilizado uma menção a 
outras trocas que se podiam realizar. No questionário final ficou acordado que a nomenclatura 
utilizada para as trocas efetuadas em contexto de jogo em meio prisional seria jogo “a dinheiro” 
(ou em troca de outros bens/ serviços). Apesar da alongada forma de abordar as práticas de 
jogo dentro dos estabelecimentos prisionais, acreditamos que esta será aquela que melhor 
descreve os fenómenos a estudar, desde logo situando perante o respondente o tipo de jogo a 
que nos referimos, mantendo “a dinheiro” entre aspas para uma distinção do jogo dentro da 
prisão, mas simultaneamente não ignorando que podem existir outras trocas dentro dos EP que 
não envolvam dinheiro e que constituam prática de jogo ilícito.  

Reforçando uma vez mais que não é objetivo da presente investigação a prevalência de 
dependências, não podemos deixar de sublinhar que o ato do jogo não representa 
obrigatoriamente uma patologia, sendo transversal a todas as sociedades, estando relacionado 
sobretudo com o lazer (SICAD, 2013) e, como também já vimos, abarcando uma fatia 

                                                           
253As práticas de jogo na população geral e o potencial para a existência de jogo patológico ou problemático tem 

conduzido à criação de diversos programas nacionais e internacionais. Em Portugal existe a Associação sem Fins Lucrativos 
Jogo Responsável (http://www.jogoresponsavel.pt/, consultado em 28 de Novembro de 2014), que compreende um 
conjunto de ações compartilhadas por indivíduos, comunidades, indústria do jogo e instituições estatais para alcançar 
resultados socialmente responsáveis, além da divulgação de estudos, artigos e publicações relacionadas com o jogo. No 
quadro desta associação funciona ainda o Observatório do Jogo Remoto. 

254 O trabalho de Lopes (2009) procurou aferir dados acerca da epidemiologia de dependência de jogo a dinheiro em 
Portugal. Foram contactadas 7500 pessoas de forma aleatória por via telefónica, fixando-se a base em 3850 inquiridos, com 
uma representatividade de 95%. 

http://www.jogoresponsavel.pt/
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relativamente pequena da população no que toca a comportamentos aditivos. Contudo, não 
se podem descartar fatores individuais e contextuais que conduzem a práticas de jogo. É 
precisamente nessa linha que, remetendo-nos ao meio prisional, importa mencionar alguns 
trabalhos realizados noutros países relacionados com a prevalência do jogo neste contexto.  

Um dos estudos realizados nos Estados Unidos da América (McEvoy e Spirgen, 2011) incluiu 55 
reclusos e 159 membros do pessoal de duas prisões de segurança média. Verificou-se que mais 
de metade dos reclusos jogavam a dinheiro regularmente, apresentando dois tipos principais: 
jogo organizado (apostas desportivas) e jogo espontâneo ou semi-espontâneo (cartas ou apostas 
ocasionais). O primeiro tipo apresentava um carácter lucrativo e o segundo era casual. Os autores 
concluíram que o jogo na prisão ocorre diariamente ou diversas vezes por semana e é uma 
importante parte da economia informal prisional. As trocas envolvem dinheiro (que provém da 
família), tabaco, comida e favores sexuais ou de outro cariz. Este jogo ocorre nos tempos de lazer 
– e nunca nos momentos de formação ou de trabalho – e os reclusos não jogam com o pessoal, 
apesar deste saber onde decorre o jogo. O jogo apresenta-se sobretudo como um meio de 
entretenimento, de ocupação do tempo, de pagamento de dívidas ou de obtenção de estatuto, 
não se conseguindo aferir realmente os impactos que tem em questões de dependências ou de 
patologia255. Ainda no estudo que temos vindo a citar, a maioria dos reclusos (66%) e do pessoal 
(87%) considera que as práticas de jogo na prisão são prejudiciais, já que favorecem um ambiente 
predatório e causam problemas devido à criação de dívidas e de comportamentos agressivos 
durante o jogo. Não obstante o potencial dos problemas que o jogo pode trazer, a sua prática é 
considerada um aspeto comum e mesmo normal na vida dos reclusos.      

Outro trabalho realizado em três prisões canadianas (Beauregard e Brochu, 2012), junto de 51 
homens reclusos revelou que existem diariamente apostas desportivas de todo o tipo. O acesso 
comum a jogos de cartas ou de tabuleiro também os transforma, frequentemente, em jogos a 
dinheiro. Uma vez mais, as motivações parecem passar em boa parte pela ocupação do tempo, 
pela quebra da monotonia e das rotinas, mas também pelo desafio de vencer e pela 
demonstração de capacidades. Uma outra motivação encontrada por estes autores é a 
integração social pela via do jogo em reclusos recentes. Os autores também verificaram que 
alguns reclusos, contrariamente ao esperado, mostravam motivações para não jogar na prisão, 
nomeadamente a falta de interesse, más experiências em contexto de jogo, ansiedade causada 
pelo ato do jogo, o facto de serem forçados a lidar com limites, com a tentação e com 
comportamentos excessivos.  

Num estudo recente, Williams (2013) conclui que este aspeto de lazer do jogo nas prisões pode 
ter efeitos benéficos enquanto elemento de alívio de tensão, ao mesmo tempo que a proibição 
relativamente cega das práticas de jogo em meio prisional pode conduzir a uma ocultação dos 
jogadores problemáticos e/ou patológicos, contribuindo para um agravamento do seu 
problema. Existe, portanto, um relativo consenso no que toca ao jogo na prisão. Por um lado, 
assume carácter de lazer e de passagem do tempo, mas, por outro, não se podem descartar 
efeitos perniciosos, de promoção de ambientes agressivos e de potencial 
patológico/problemático. 

Antes de passarmos aos nossos resultados impõem-se ainda algumas notas metodológicas. 
Desde logo, a já referida questão conceptual relacionada com os termos a utilizar, que se revelou 
de difícil consenso. Dada a extensão do questionário, tornou-se necessário controlar o número de 

                                                           
255 A este propósito, refira-se o estudo de Zurhold, Verthein e Kalke (2013), no qual se conclui que 7% da população prisional 

de Hamburgo apresenta características de jogador problemático, número superior ao registado em 2009 para a população 
geral alemã, cuja incidência de jogadores problemáticos se encontra nos 0,5% (Marmet et al., 2014). 
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perguntas, sendo o jogo a secção mais curta e cujas respostas são, tanto devido à temática 
como devido ao potencial cansaço provocado por um questionário por autopreenchimento, 
menos expressivas em termos de casos válidos. Ainda assim, foi possível chegar a um terço de 
inquiridos que declararam ter jogado alguma vez na vida, oferecendo um primeiro retrato das 
práticas de jogo da população prisional. A bem da brevidade, a secção do jogo foi encurtada 
para conter questões relacionadas com a prevalência fora da prisão (nos últimos 30 dias antes 
da reclusão) e as quantias apostadas. Passa-se imediatamente para o contexto prisional, no qual 
procurámos aferir a prevalência do jogo na prisão (em geral), no último ano e no último mês, a 
frequência e que tipos de trocas se realizam em contexto de jogo. Finalmente, temos duas 
perguntas híbridas, nas quais se questionam práticas dentro e fora da prisão, nomeadamente as 
modalidades de jogo (online/offline) e a frequência de programas de tratamento para a 
dependência do jogo a dinheiro.  

 

6.1. Jogo a dinheiro fora da prisão: um terço joga 
 

Ao analisarmos a situação da prática de jogo a dinheiro alguma vez na vida, na população 
reclusa, constatou-se que, dos 2149 inquiridos, 34% (728 reclusos) respondeu positivamente. A 
maioria (66%) respondeu nunca ter jogado a dinheiro (Figura 6.1).  

 
Figura 6.1. Declaração de ter jogado a dinheiro alguma vez na vida, 2014 (%)256 

 
 

Os números apresentados no estudo de Balsa, Vital e Urbano (2014:282) revelam uma 
tendência contrária relativamente aos nossos inquiridos, indicando que a prevalência de jogos 
de fortuna ou azar (jogos a dinheiro) junto da população entre os 15 e os 74 anos atinge os 65,7% 
de jogadores e 34,3% de não jogadores, ou seja, a proporção quase exatamente inversa àquela 
a que se chegou no presente relatório. 

                                                           
256 Dados 2014- Base: 2149; casos válidos: nunca jogou a dinheiro: 1421, jogou a dinheiro: 728 
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Pensamos que esta prevalência poderá estar relacionada com a interpretação do jogo a 
dinheiro como prática ilícita, não tendo os reclusos e as reclusas, de certo, tido em consideração 
os jogos lícitos mais comuns como o Euromilhões, Totoloto, Totobola e lotarias. 

Para percebermos como funciona a prática de jogo a dinheiro, é importante analisarmos não 
só algumas características sociodemográficas dos reclusos e reclusas como algumas formas de 
prática de jogo, quer em meio livre, quer em contexto de reclusão.  

Ao efetuarmos a comparação entre homens e mulheres, na relação com o jogo, verifica-se 
que, entre os respondentes, são os homens quem mais declara ter jogado alguma vez na vida 
(34,6%), apresentando as mulheres um valor significativamente mais baixo (23,5%) (Figura 6.2). Os 
dados obtidos vão ao encontro da tendência da população nacional entre os 15 e os 74 anos, 
onde se constata que são também os homens quem mais declara jogar (proporção de 73,9% de 
homens jogadores e 58,1% de mulheres) (Balsa, Vital e Urbano, 2014:283).  

 
Figura 6.2. Declaração de ter jogado a dinheiro alguma vez na vida por sexo dos inquiridos, 2014 

(%)257 

 
 

Analisando agora a distribuição dos/das jogadores/as por grupos etários, o estudo de Balsa, 
Vital e Urbano (2014:282) revela um paralelismo entre a população entre os 15-74 anos e a 
população reclusa (Figura 6.3) na faixa etária entre os 15 e os 24 anos que, em ambos os casos, é 
o grupo que menos joga (50% e 32,1%, respetivamente). Já no caso da faixa entre os 25 e os 34 
anos existe diferença, uma vez que esta é a faixa modal no caso dos reclusos e reclusas (37,6% e 
71,2% da população entre os 15-74 anos) enquanto no caso da população entre os 15-74 anos a 
moda se encontra nos 35-44 anos, com 72,8%. Outra diferença é que na faixa entre os 45 e os 54 
anos encontram-se os resultados menos expressivos para a população prisional (28%) e no caso 
da população entre os 15-74 anos, e para o mesmo grupo etário) o valor obtido é de 70,7%. Estes 
valores revelam um sentido decrescente da prática de jogo na população entre os 15-74 anos, 
que diminui progressivamente com o grupo etário dos inquiridos. Já no caso dos reclusos e das 
reclusas pode considerar-se que estes valores são relativamente mais constantes 
independentemente da faixa etária, sendo que também diminui drasticamente acima dos 74 
anos. 

                                                           
257 Dados 2014 – Base: 2135; Casos válidos: sexo masculino: 1973, sexo feminino: 162 
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Figura 6.3. Declaração de ter jogado a dinheiro alguma vez na vida por grupos etários, 2014 

(%)258 

 
 

Relativamente às práticas de jogo a dinheiro, por tipo de jogo, o inquérito à população entre 
os 15 e os 74 anos realizado por Balsa, Vital e Urbano (2014: 282-283) conclui que a maioria pratica 
jogo a dinheiro de forma lícita, nomeadamente, no que diz respeito ao Euromilhões (61,3%), 
totobola ou totoloto (31,8%), a raspadinha (24,5%) e outras lotarias (18,4%). As apostas em salões 
de jogos representam 6,4% da população. No pólo oposto estão os jogos de dados (2,4%) ou os 
jogos de apostas entre amigos e conhecidos (3,2%).  

Quanto à população reclusa inquirida e aos seus comportamentos quanto ao jogo a dinheiro 
fora da prisão, questionámos sobre que tipo de jogos praticaram nos últimos 30 dias antes da 
reclusão atual (Quadro 6.1).259 Concluiu-se que, tal como na população entre os 15-74 anos, a 
aposta em lotarias são as mais frequentes, com 9,2% de resposta em relação ao total dos 
inquiridos e inquiridas ou 27,1% dos indivíduos que declaram ter jogado. De seguida temos os jogos 
de cartas ou dados (prevalência de 6,9% e proporção de 20,5%). As apostas em animais são 
aquelas que menor expressão têm, com 1,4% do total da amostra a declarar ter praticado este 
tipo de jogo a dinheiro.  

                                                           
258 Dados 2014 – Base: 2091; Casos válidos: 703 (16-24 anos: 212; 25-34 anos: 713; 35-44 anos; 609; 45-54 anos: 

361; 55-64 anos: 154; 65-74 anos: 38; mais de 75 anos: 4). 
259 A extensão do questionário conduziu a que se incluíssem menos perguntas na secção do jogo a dinheiro, 

que se encontravam, como se pode ver em anexo, já no final do questionário. A caracterização que foi 
feita relativamente ao jogo é, assim, uma primeira incursão ao tema dentro das prisões, não tão extensa 
quanto aquela dedicada às substâncias psicoativas mas, acreditamos, com resultados pertinentes. 
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Quadro 6.1. Prevalência e proporção das práticas de jogo nos últimos 30 dias fora da atual 
reclusão 

  

Prevalência das 
práticas de jogo nos 

últimos 30 dias fora da 
atual reclusão (N=2149) 

Proporção das práticas de jogo nos 
últimos 30 dias fora da atual 
reclusão, relativamente aos 
reclusos que declararam ter 

jogado (N=728) 

N % N % 

Slot machines (máquinas de jogo) 86 4,0 86 11,8 

Jogos de cartas ou dados 149 6,9 149 20,5 

Jogos de tabuleiro (damas, xadrez) 88 4,1 88 12,1 

Lotarias (euromilhões, totoloto...) e 
bingos 197 9,2 197 27,1 

Apostas Desportivas 65 3,0 65 8,9 

Apostas em animais 30 1,4 30 4,1 

Outro tipo de jogo 52 2,4 52 7,1 

 

Quanto à relação entre a prática de jogo a dinheiro e a situação penal verifica-se uma 
predominância de indivíduos em situação preventiva (34,6%) a declarar ter jogado a dinheiro 
alguma vez na vida, no total dos respondentes (Figura 6.4). A representação dos indivíduos 
condenados apresenta uma prevalência de 33,3%.  

 
Figura 6.4. Declaração de ter jogado a dinheiro alguma vez na vida por situação penal, 2014 

(%)260 

 
 

Ao analisarmos a questão na perspetiva da reincidência criminal, verifica-se que a prática do 
jogo a dinheiro é mais declarada pelos indivíduos reincidentes (37,5%) do que por aqueles que se 
encontram presos pela primeira vez (31,1%) (Figura 6.5).   

                                                           
260 Dados 2014 – Base: 2118; Casos válidos: Preventivos -335; Condenados -1780. Por a representação dos inquiridos em 

situação preventivo + condenados ser residual (3 indivíduos) a mesma não foi considerada. 
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Figura 6.5. Declaração de ter jogado a dinheiro alguma vez na vida segundo a reincidência 
criminal, 2014 (%)261 

 
 

Ao confrontar a declaração de ter jogado alguma vez na vida com a distribuição por 
dimensão do estabelecimento prisional262, constata-se que é nos extremos – pequena e muito 
grande dimensão – onde há mais jogadores. Assim nos estabelecimentos prisionais da categoria 
muito grande verifica-se uma representação de 37,2% de reclusos que jogaram a dinheiro alguma 
vez na vida e nos estabelecimentos prisionais de dimensão pequena uma representação de 
36,4% (Quadro 6.2). 

 
Quadro 6.2 Declaração de ter jogado a dinheiro alguma vez na vida por dimensão de EP, 2014 

(%)263 
Declaração de ter jogado alguma vez na vida 

Dimensão da prisão Nunca jogaram a dinheiro Já jogaram a dinheiro 
alguma vez na vida 

Pequena 63,6 36,4 

Média 65,1 34,9 

Grande 70,1 29,9 

Muito Grande 62,8 37,2 

 

Foi também importante perceber, entre os/as jogadores/as, se os motivos da detenção 
estariam ou não relacionados com a prática de jogo a dinheiro. Verifica-se que, maioritariamente, 
quem cometeu crimes não relacionados com jogo a dinheiro, apresenta uma prática de jogo na 
casa dos 29,8% (Figura 6.6). No mesmo sentido, 55% daqueles detidos por exploração ilícita de 
jogo declaram ter práticas de jogo e o mesmo acontece com 61,7% daqueles detidos por outros 
crimes relacionados com o jogo.  

                                                           
261 Dados 2014 – Base: 2136; Casos válidos: primários: 1278, reincidentes: 858 
262É importante relembrar que, tal como já foi referido em capítulos anteriores, estas categorias foram construídas de acordo 

com o número de reclusos por estabelecimento prisional. Assim a categoria pequena terá até 99 reclusos, média entre os 
100 e os 299 reclusos, grande entre os 300 e os 699 e muito grande mais de 700 reclusos. 

263 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: Pequena - 225, Média - 507, Grande – 799, Muito Grande - 618 
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Figura 6.6. Declaração de ter jogado a dinheiro alguma vez na vida e situações que motivaram 
a detenção, 2014 (%)264 

 

 

 Relativamente à dimensão do estabelecimento prisional verifica-se que é nos 
estabelecimentos prisionais de maior dimensão (grande e muito grande) onde se concentra o 
maior número de indivíduos cuja detenção teve a ver com a exploração ilícita de jogo (Grande: 
45% e Muito Grande: 35%). Já na situação de detenção por outros crimes relacionados com jogo, 
a maior representação é nos estabelecimentos prisionais de dimensão média (34,1%). 
Paralelamente, nos estabelecimentos prisionais de pequena dimensão a expressividade é menor 
tanto para as detenções relacionadas diretamente com o jogo ilícito, como com outros crimes 
relacionados com o jogo (Quadro 6.3). 

 
Quadro 6.3. Situações que motivaram a detenção por dimensão de EP, 2014 (%)265 

Dimensão da prisão 

Não teve 
nada a ver 
com o jogo 

Teve a ver com a 
exploração ilícita de 

jogo 

Teve a ver com 
outros crimes 

relacionados com o 
jogo 

 
Média 

Pequena 10,2 5,0 10,6 8,6 

Média 24,5 15,0 34,1 24,5 

Grande 37,8 45,0 31,9 38,2 

Muito Grande 27,5 35,0 23,4 28,6 

 

Com o objetivo de se compreender percursos relativos aos tipos e à frequência de jogo a 
dinheiro, foram colocadas algumas questões acerca dos comportamentos fora do meio prisional. 
Assim, procurou saber-se junto dos inquiridos qual a frequência com que cada indivíduo jogava 
fora da prisão, para os diferentes tipos de jogos, nomeadamente nos últimos 30 dias antes da 
reclusão.  

                                                           
264 Dados 2014 – Base: 728; Não teve nada a ver com o jogo: 397; Teve a ver com a exploração ilícita de jogo: 11; Teve a ver 

com outros crimes relacionados com o jogo: 29. 
265 Dados 2014 – Base: 2149; Casos válidos: 1398. Pequena – 142, Média – 345, Grande – 527, Muito Grande - 384 
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Assim as formas de jogo mais frequentes, isto é, aquelas praticadas diariamente ou quase 
diariamente, são os jogos de cartas ou dados (24,2%), seguindo-se os jogos de tabuleiro (16,9%). 
As lotarias são as formas de jogo que se destacam na prevalência de uma/ duas vezes por 
semana (33,1%) (Figura 6.7). É de notar à partida que as lotarias são sorteadas com a frequência 
de uma/ duas vezes por semana, demonstrando que estes são jogadores habituais.  

 
Figura 6.7. Frequência por tipos de jogo nos últimos 30 dias antes da reclusão, 2014 (%)266 

 
 

Comparando estes dados com a frequência do jogo na população entre os 15 e os 74 anos 
(Balsa, Vital e Urbano, 2014) conclui-se que há proximidade de respostas entre as duas 
populações inquiridas. Com efeito, na população mais abrangente, as lotarias apresentam 29,4% 
para Euromilhões, totobola, totoloto e raspadinha e na população prisional encontra-se 33,1% 
para as lotarias, categoria que agrega estes jogos. As slot machines e os jogos de cartas ou dados 
e de tabuleiro apresentam na nossa população números elevados quando comparados com a 
população entre os 15 e os 74 anos, na qual os jogos de dados e cartas, por exemplo, representam 
0,5% de frequência semanal. Como podemos verificar, para os inquiridos do nosso estudo, os jogos 
de dados e cartas representam 24,2%. 

Para dar continuidade a esta análise foi introduzida uma questão relativa às quantias 
apostadas antes da reclusão (com base numa questão presente no SOGS), para os inquiridos que 
declararam ter jogado a dinheiro alguma vez na vida. Perguntava-se, mais especificamente, qual 
a quantia mais alta que apostaria num dia normal. Constatou-se que a quantia mais apostada se 
situa entre 1 a 9 euros (32%), seguindo-se o intervalo entre os 10 e os 49 euros (21,5%). São as 
quantias mais elevadas que têm menor expressividade (acima dos 500 euros) (Figura 6.8).  

                                                           
266 Dados 2014 – Base: 728; Casos válidos: slotmachines: 173, jogos de cartas ou dados: 215, jogos de tabuleiro: 160, lotarias: 

251, apostas desportivas: 147, apostas em animais: 119, outros: 131 
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Figura 6.8. Quantias apostadas diariamente antes da reclusão, 2014 (%)267 

 
 

Ainda com o objetivo de perceber percursos antes da reclusão, procurou-se junto dos reclusos 
que referenciaram ter jogado pelo menos uma vez na vida a dinheiro, se alguma vez sentiram 
necessidade de recorrer a programas terapêuticos relacionados com a prática de jogo. A 
principal preocupação foi analisar se a prática de jogo se tornara um problema para o recluso. 
Verificou-se que 2,6% dos inquiridos que declaram ter jogado alguma vez na vida referiu ter 
recorrido a programas de tratamento para situações relacionadas com a prática de jogo a 
dinheiro. Este valor é, no entanto, muito elevado quando comparado com o valor indicado 
anteriormente para a população portuguesa entre os 15 e 74 anos, que indica que 0,3% terá 
probabilidade de ser jogador patológico (Quadro 6.4). 

 
Quadro 6.4. Declarações de recurso a programas de tratamento para dependência de jogo 

(INCAMP, 2014) e comparação com inquérito à população entre 15 e 74 anos (2012) (%) 

Probabilidade de ser jogador 
patológico (Balsa, Vital e Urbano, 

2012) 

Declarações de recurso a programas de tratamento para a 
dependência de jogo a dinheiro (INCAMP, 2014) 268 

No total dos respondentes que 
declaram ter jogado (N=728) 

No total dos respondentes 
(N=2149) 

0,3 2,6 0,9 

  

                                                           
267 Dados 2014 – Base: 728; Casos válidos: 397 
268 N = 19 
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6.2. Práticas de jogo “a dinheiro” (ou em troca de 
outros bens/serviços) nas prisões 

 

Após uma caracterização dos reclusos que indicaram ter jogado a dinheiro alguma vez na 
vida, foi importante perceber a continuidade ou não destes percursos perante a passagem ao 
contexto prisional. Deste modo procurou-se saber, junto dos reclusos, se era comum ou não a 
prática em meio prisional, quais as formas de jogo, quais os modos de apostas e as frequências 
de jogo. 

Ao analisarmos os dados obtidos acerca da prática de jogo “a dinheiro” (ou em troca de 
outros bens/serviços) dentro da prisão, verificou-se que, tendo em conta o tipo de jogo e a 
prevalência temporal (nesta ou noutra reclusão, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias da 
atual reclusão), no total dos reclusos e reclusas inquiridos/as, é a prática de jogos de cartas e 
dados que prevalece entre os reclusos (8,8% nesta ou noutra reclusão, 6,7% nos últimos 12 meses 
e 6,4% nos últimos 30 dias) (Quadro 6.5). Seguem-se os jogos de tabuleiro e as lotarias que, 
apresentam uma expressão inferior do que fora da prisão (com 5% de prevalência nesta ou noutra 
reclusão). Tal como se verifica fora da prisão, as apostas em animais são as menos expressivas, 
com 1,4% nesta ou noutra reclusão, 1,2% nos últimos 12 meses e 1,1% nos últimos 30 dias.  

 
Quadro 6.5. Prevalência das práticas de jogo na prisão, nesta ou noutra reclusão, nos últimos 12 

meses na reclusão atual e nos últimos 30 dias na reclusão atual 

  

Prevalência das práticas 
de jogo na prisão, nesta 

ou noutra reclusão 
(N=2149) 

Prevalência das 
práticas de jogo nos 
últimos 12 meses na 

reclusão atual (N=2149) 

Prevalência das práticas 
de jogo nos últimos 30 
dias na reclusão atual 

(N=2149) 

N % N % N % 

Jogos de cartas ou 
dados 190 8,8 145 6,7 138 6,4 

Jogos de tabuleiro 
(damas, xadrez) 119 5,5 81 3,8 77 3,6 

Lotarias (euromilhões, 
totoloto...) e bingos 107 5,0 86 4,0 81 3,8 

Apostas Desportivas 63 2,9 49 2,3 45 2,1 

Apostas em animais 31 1,4 25 1,2 23 1,1 

Outro tipo de jogo 48 2,2 43 2,0 41 1,9 
 

Analisando estes dados à luz da proporção daqueles que dizem ter jogado alguma vez na 
vida (Quadro 6.5a), os jogos de cartas ou dados ascendem aos 26,1% nesta ou noutra reclusão, 
19,1% nos últimos 12 meses e 19% nos últimos 30 dias. Os jogos de tabuleiro apresentam valores de 
16,3% nesta ou noutra reclusão, 11,1% nos últimos 12 meses e 10,6% nos últimos 30 dias. As apostas 
em animais, entre os indivíduos jogadores, atinge apenas os 4,3% mesmo se nos remetermos a 
uma temporalidade mais longa, nesta ou noutra reclusão.  
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Quadro 6.5a  Proporção das práticas de jogo na prisão, nesta ou noutra reclusão, nos últimos 12 
meses na reclusão atual e nos últimos 30 dias na reclusão atual, no conjunto daqueles que 

declararam ter jogado alguma vez na vida 

  

Proporção das práticas de 
jogo na prisão, nesta ou 
noutra reclusão (N=728) 

Proporção das práticas 
de jogo nos últimos 12 

meses na reclusão atual 
(N=728) 

Proporção das práticas 
de jogo nos últimos 30 
dias na reclusão atual 

(N=728) 

N % N % N % 

Jogos de 
cartas ou 
dados 

190 26,1 145 19,9 138 19,0 

Jogos de 
tabuleiro 
(damas, 
xadrez) 

119 16,3 81 11,1 77 10,6 

Lotarias 
(euromilhões, 
totoloto...) e 
bingos 

107 14,7 86 11,8 81 11,1 

Apostas 
Desportivas 63 8,7 49 6,7 45 6,2 

Apostas em 
animais 31 4,3 25 3,4 23 3,2 

Outro tipo de 
jogo 48 6,6 43 5,9 41 5,6 

 

Dentro do total dos respondentes 269  verifica-se, portanto, que 33,9% declara ter jogado 
alguma vez na vida. Também em proporção, 25,9% da amostra total (2149 respondentes) declara 
manter práticas de jogo durante a reclusão. Se tomarmos apenas aqueles que jogaram alguma 
vez na vida podemos concluir que 76,5% mantém hábitos de jogo em meio prisional (Quadro 6.6). 

 
Quadro 6.6. Prevalência e proporção das declarações de jogo alguma vez na vida, antes da 

prisão e na prisão, no total da população inquirida e no total daqueles que declaram ter jogado 
alguma vez na vida, 2014 (%) 

 

Quando questionados sobre a frequência da prática de jogo “a dinheiro” (ou em troca de 
outros bens/serviços) na prisão, para cada tipo de jogo, os mais jogados diariamente ou quase 
diariamente são os jogos de cartas ou dados (40,2%), os jogos de tabuleiro (40,8%) e outros (42,1%). 
Para os jogados com menos frequência, ou seja, com frequência de menos de uma vez por 
semana, destacam-se as apostas em animais com uma prevalência de 54,5% (Figura 6.9). 

                                                           
269 N=728. 

Prevalência das declarações de 
jogo alguma vez na vida no total 

da população inquirida 
(N=2149) 

Proporção das declarações de 
jogo dentros da prisão no  total 

da população inquirida 
(N=2149) 

Proporção das declarações de 
jogo na prisão no total dos que 

declaram ter jogado alguma vez 
na vida 
(N=728) 

% N % N % N 

33,9 728 25,9 557 76,5 557 
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Figura 6.9. Frequência de prática de jogo no último mês por tipo de jogo dentro da prisão, 2014 
(%)270 

 
 

Por comparação com os dados obtidos para as frequências de jogo fora da prisão verifica-
se um destaque da prática diária dos jogos de cartas ou dados dentro da prisão (40,2% face a 
24,2% em meio livre). Também os jogos de tabuleiro ganham nova expressividade em meio 
prisional, representando 40,8% dentro da prisão e 16,9% fora da prisão. Por outro lado, as lotarias, 
que representam a maioria do jogo em meio livre com declarações de 33,1% de uma/ duas vezes 
por semana, sofrem alterações em meio prisional apresentando 28,9% nesta categoria e uma 
maioria de 35,5% de respondentes que declaram jogar menos de uma vez por semana. Destaca-
se ainda as apostas desportivas e em animais, ambas com 27,3% de declarantes de aposta diária, 
mas com uma maior expressividade no que se relaciona com as apostas menos frequentes (36,4% 
para as apostas desportivas e 54,5% para as apostas em animais, menos de uma vez por semana). 
Também estes números são mais elevados relativamente ao meio livre. 

Com a finalidade de perceber como são feitas as apostas dentro do meio prisional, isto é, 
que trocas estariam associadas às práticas de jogo “a dinheiro” (ou em troca de outros 
bens/serviços), foi introduzida uma questão acerca dos modos mais frequentes de trocas entre os 
reclusos. Assim apurou-se, juntos dos inquiridos, que existem quatro formas de trocas mais 
frequentes: tabaco (32,3%), dinheiro (18,1%), alimentos (16,1%) e roupa e objetos pessoais (13,9%). 
As formas menos comuns de trocas, apesar de existentes, são os favores sexuais (2,7%) e as 
bebidas alcoólicas (4,4%). As drogas são uma forma de troca intermédia com uma prevalência 
de 11,4% (Quadro 6.7).   

                                                           
270 Dados 2014- Base: 557; Casos válidos: jogos de cartas ou dados: 127, jogos de tabuleiro: 71, lotarias: 76, apostas desportivas: 

44, apostas em animais: 22, outros: 38  
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Quadro 6.7. Trocas envolvidas no jogo “a dinheiro” (ou em troca de outros bens/serviços) na 
prisão, 2014 (%)271 

Trocas associadas a apostas de jogo 

Trocas 
2014 (728) 

N % 

Dinheiro 132 18,1 

Tabaco 235 32,3 

Drogas 83 11,4 

Bebidas Alcoólicas 32 4,4 

Alimentos 117 16,1 

Favores Sexuais 20 2,7 

Acesso a 
Telemóvel/internet 37 5,1 

Funções dentro do EP 40 5,5 

Roupa ou objetos pessoais 101 13,9 

Outros 54 7,4 
 

Ainda sobre aspetos inerentes à prática de jogo, procurou-se saber se as modalidades no que 
diz respeito ao jogar na internet (online) ou não (offline). Apesar do jogo online não demonstrar a 
mesma prevalência que o jogo offline (tal como aferido por Lopes, 2009), parece, no entanto, 
representar um maior potencial de gerador de jogo problemático ou patológico, estimando-se 
que a prevalência de patologia se encontre nos 18% (Hubert e Griffiths, 2013, Apud SICAD). Apesar 
de existirem já muitos jogadores patológicos mistos (online e offline), o jogo na internet parece 
estar relacionado com maior risco, já que se apresenta como um meio rápido e intenso. Não 
sendo intenção do presente questionário a aferição da patologia, não deixou de ser importante 
compreender quais as incidências do jogo online e offline. Também foram questionadas as 
práticas em meio livre e se, de alguma forma, essas práticas se mantinham em meio prisional. 
Procurou-se, portanto, perceber a frequência das modalidades em contexto fora da prisão e 
dentro da prisão. Em ambos os contextos, a modalidade mais frequente é sem ser na internet. 
Quando consideramos o contexto fora da prisão, de entre aqueles que declaram jogar online ou 
offline, a diferença entre as modalidades é menos acentuada, com 46,7% de respondentes a 
declarar jogar na internet e 53,3% offline. Já no contexto dentro da prisão esta diferença é mais 
pronunciada, com 22,1% a declarar jogar online e 77,9% offline (Figura 6.10). Este resultado não é 
inesperado, uma vez que o acesso à internet em contexto prisional é limitado.  

                                                           
271 Dados 2014 – Base: 728; Casos válidos: 851 
Os totais destas respostas serão sempre mais de 100% já que a pergunta era de resposta múltipla e os inquiridos deveriam 

assinalar todas as trocas que se efetuam em contexto de jogo. 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

250 250 

Figura 6.10. Modalidades de jogo dentro e fora da prisão – online e offline, 2014 (%)272 

 
 

Quando cruzamos os dados obtidos acerca da prática de jogo “a dinheiro” (ou em troca de 
bens/serviços) em contexto prisional, com a dimensão do estabelecimento prisional, consta-se 
que é nos estabelecimentos de grande dimensão onde a prevalência da prática de jogo é maior 
entre os indivíduos inquiridos, com 32,5% de reclusos a declararem jogar alguma forma de jogo. 
Segue-se os estabelecimentos de dimensão muito grande (30,2%), e os estabelecimentos de 
média dimensão (24,8%) (Quadro 6.8). 

 
Quadro 6.8. Declarações de jogo na prisão por dimensão de EP, 2014273 

 N % 

Pequena 70 12,6 

Média 138 24,8 

Grande 181 32,5 

Muito grande 168 30,2 

 

É ainda possível ler as práticas de múltiplos jogos, ou seja, para além de compreender que 
jogos são mais ou menos praticados, também é possível avaliar que combinações de jogos são 
as mais frequentes. 

Em meio livre, compreendeu-se que, nos 30 dias anteriores à reclusão, de entre os inquiridos 
que haviam declarado ter jogado alguma vez na vida, fizeram-no em combinação com lotarias, 
especialmente os jogos de cartas ou dados (13,6%), slot machines (8,9%) e jogos de tabuleiro 
(8,7%). Também se destacou a combinação entre jogos de cartas/ dados e jogos de tabuleiro 
(9,8%). Estes valores, lidos em proporção com a totalidade dos inquiridos, atingem 4,6% de 
respondentes que assumem combinações de jogo a dinheiro no caso das cartas/dados e lotarias, 
3,3% daqueles que jogaram cartas/ dados e jogos de tabuleiro, 3% de jogadores de slot machines 
e lotarias e, no caso dos jogos de tabuleiro combinados com lotarias, 2,9% (Quadro 6.9).  

                                                           
272 Dados 2014 – Base: 728; Casos válidos: Fora da prisão - modalidade online: 85, modalidade offline: 97; Dentro da prisão – 

modalidade online: 17, modalidade offline: 60 
273 Dados2014- Base: 557; Casos válidos: 557 
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Quadro 6.9. Principais combinações de jogo a dinheiro alguma vez na vida, por tipo de jogo, 
2014 

Jogos 

Proporção das declarações 
de combinações de jogo 
ao longo da vida no total 

dos que declararam 
alguma vez na vida ter 

jogado 

Proporção das 
declarações de 

combinações de jogo ao 
longo da vida no total 
dos reclusos inquiridos 

N = 728 N = 2149 

 N % % 

Jogos de cartas/ dados e lotarias 99 13,6 4,6 

Jogos de cartas/ dados e jogos de tabuleiro 71 9,8 3,3 

Slot machines e lotarias 65 8,9 3,0 

Jogos de tabuleiro e lotarias 63 8,7 2,9 

 

As combinações de jogo dentro da prisão (Quadro 6.10) atingem valores mais elevados do 
que no exterior no caso da combinação entre jogos de cartas ou dados e jogos de tabuleiro 
(18,1%). As lotarias mantêm a sua expressão, nomeadamente nas combinações com jogos de 
cartas/ dados (13,5%) e jogos de tabuleiro (11,0%). Também se destaca a combinação entre jogos 
de cartas ou dados e apostas desportivas (10,6%).  

 
Quadro 6.10. Principais policonsumos de jogo “a dinheiro” dentro da prisão, por tipo de jogo, 

2014 

Jogos 

Proporção das declarações 
de combinações de jogo no 
total dos que declararam ter 
jogado alguma vez dentro 

da prisão 

Proporção das 
declarações de 

combinações de jogo 
ao longo da vida no 

total dos reclusos 
inquiridos 

N = 557 N = 2149 

 N % % 

Jogos de cartas/ dados e jogos de tabuleiro 101 18,1 4,7 

Jogos de cartas/ dados e lotarias 75 13,5 3,5 

Jogos de tabuleiro e lotarias 61 11,0 2,8 

Jogos de cartas/ dados e apostas desportivas 59 10,6 2,7 
 

6.3. Síntese e notas conclusivas 
 

 Como salientámos no início deste capítulo, a investigação sobre a prática de jogo a 
dinheiro é ainda recente e pouco explorada quando relacionada com o meio prisional. Assim, os 
resultados obtidos neste estudo tornam-se de relevantes para percebermos a dinâmica do jogo 
em contexto de reclusão e como este se enquadra na população até aos 64 anos. Após a análise 
dos dados obtidos, foi-nos possível aferir alguns pontos relevantes que caracterizam a correlação 
entre as duas problemáticas, isto é, entre a prática de jogo a dinheiro e a situação de reclusão. 

 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

252 252 

Apurou-se que um terço da população reclusa inquirida (33,9%) declara práticas de jogo a 
dinheiro alguma vez na vida. Dentro da prisão este valor atinge os 25,9%. Como vimos, este valor 
é bastante inferior à população portuguesa entre os 15 e os 74 anos (65,7%). Colocamos a 
hipótese que, dado o contexto de reclusão, a pergunta possa ter sido interpretada à partida 
como referente a jogo ilícito e, por isso, é possível que os reclusos e as reclusas não tenham tido 
em consideração a prática de jogos lícitos comuns (Euromilhões, Totoloto, Totobola, etc.). 
Contudo, uma análise das práticas de jogo dos reclusos e reclusas que declaram ter jogado ao 
longo da vida revela práticas semelhantes às da população entre os 15-74 anos, intensificando 
mesmo algumas destas em contexto de reclusão.  

Além disto, é notório, que o valor elevado de resposta que obtivemos relativamente a 
programas de tratamento para a dependência do jogo (2,6% relativamente aos que declaram 
ter jogado alguma vez na vida e 0,9 relativamente à população inquirida) e a sua ampla 
diferença em relação à população nacional entre os 15 e os 74 anos (0,3), pode indicar que é 
uma população potencialmente mais permeável a comportamentos problemáticos ou 
patológicos em relação ao jogo.  

Os declarantes de práticas de jogo algma vez na vida entre a população prisional alguma 
vez na vida têm maior representação entre o sexo masculino (tal como na população entre os 
15-74 anos), com idades compreendidas entre os 26 e os 35 anos. São os indivíduos que se 
encontram presos preventivamente e em situação de reincidência criminal que apresentam 
maior representação no grupo dos jogadores. 

Face à distribuição pelos estabelecimentos prisionais, tomando como referência a sua 
dimensão, é nos estabelecimentos de pequena e muito grande dimensão onde a prática de jogo 
a dinheiro apresenta maior prevalência. Já os crimes diretamente relacionados com o jogo a 
dinheiro têm maior representatividade dos estabelecimentos prisionais de maiores dimensões 
(grande e muito grande), abrangendo mais de 60% dos inquiridos que declaram ter jogado a 
dinheiro alguma vez na vida.  

Quando relacionamos as práticas de jogo a dinheiro fora da prisão e dentro da prisão, para 
aferir continuidade de comportamentos, constata-se que quanto à frequência do jogo, as 
prevalências são distintas. Assim em meio livre verifica-se uma prevalência das lotarias, que se 
destacam na frequência de uma/ duas vezes por semana, coincidindo com a periodicidade da 
própria forma do jogo. Já dentro da prisão, são os jogos de cartas e de dados e os jogos de 
tabuleiro os a que mais frequentemente se recorre, o que é compatível com as limitações da 
contenção física. 

Fora da prisão, as quantias apostadas diariamente situam-se, essencialmente em dois 
patamares, de 1 a 9 euros (32% dos jogadores alguma vez na vida) e dos 10 aos 49 euros (21,5% 
dos que declaram ter jogado). Em meio prisional as trocas não monetárias mais frequentes entre 
os inquiridos que assumem práticas de jogo, são o tabaco (32,3%), alimentos (16,1%), roupas e 
outros objetos pessoais (13,9%) e drogas (11,4%). Existem ainda outras formas de troca, embora 
menos expressivas que são relevantes, como as bebidas alcoólicas (4,4%) e os favores sexuais 
(2,7%). Apesar disto, verifica-se que o dinheiro também apresenta números significativos (18,1%) 
no que concerne aos comportamentos de jogo. 

Ainda no que diz respeito à comparabilidade de comportamentos dentro e fora da prisão, 
observou-se que a modalidade mais frequente de jogo é offline, sendo a diferença entre 
modalidades, online e offline, mais acentuada em contexto prisional.  
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Conclui-se que a prática de jogo a dinheiro ou em troca de bens e serviços, continua a 
ocorrer dentro do meio prisional. E se é verdade que o jogo está fortemente ligado ao 
entretenimento e ao lazer, tanto no que concerne a população prisional quanto a população 
entre os 15-74 anos, não se podem descartar os efeitos contextuais da reclusão, potenciadores 
de elementos de violência, agiotagem ou dependência, consubstanciados na existência efetiva 
de trocas relacionadas com o jogo. 
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7. Perfis dos reclusos nas 
prisões portuguesas 

 

Tal como em 2001 e 2007, também em 2014 se procedeu à análise combinada das 
características sociais dos reclusos, da sua situação prisional, dos crimes que praticaram e dos 
seus comportamentos aditivos, através de uma Análise de Correspondências Múltiplas (ACM). 
Desta resultaram perfis específicos em função de uma maior ou menor associação das variáveis 
entre si. Também relativamente ao consumo de tabaco e álcool e às práticas de jogo se 
realizaram Análises de Correspondências Múltiplas do mesmo tipo. 

Em 2014 sentiu-se a necessidade de desagregar os perfis de reclusos identificados em 2001 e 
2007. Em primeiro lugar, e com o intuito de distinguir melhor os perfis relativamente ao sexo, 
optámos por realizar ACM distintas para homens e mulheres. Esta opção decorreu do facto de 
ambos terem associados tipos de crime distintos sendo necessário compreender, com mais 
pormenor, as suas características específicas. Acresce que a assimetria expressiva entre homens 
e mulheres no panorama prisional diluía as características específicas do grupo feminino, não 
podendo estas ser evidenciadas de forma tão clara. Também o peso expressivo encontrado para 
o perfil “Outros” nas aplicações anteriores exigiu maior definição das características associadas 
aos diferentes grupos de reclusos, pelo que a desagregação das ACM segundo o sexo do se 
revelou inquirido totalmente justificada.274 

 

7.1. Quanto às drogas 
 

As variáveis utilizadas para a ACM quer dos reclusos masculinos quer para a das reclusas 
incluíram a idade, nível de escolaridade, número de reclusões, motivo de detenção, tipo de 
crime, e situação face ao consumo de drogas, de modo a ser possível representar num espaço 
topológico as suas categorias (à exceção das variáveis “motivo de detenção” e ‘tipo de crime’, 
a categorização das variáveis obedeceu aos mesmos critérios seguidos em 2001 e 2007).  

A variável tipo de crime (aqui designada como crime) foi categorizada em cinco grupos 
distintos: crimes violentos/sexuais (ofensas à integridade física, homicídio crimes sexuais, violência 
doméstica e sequestro/ rapto), burla (burla, falsificação e fraude fiscal), furto/roubo (furto e 
roubo), crimes de drogas (tráfico de drogas, tráfico para consumo de drogas e outros crimes 
relacionados com a Lei da Droga) e crimes contra a sociedade (fogo posto, desrespeito à 

                                                           
274 Em 2001 e 2007 encontramos três perfis com pesos idênticos - Perfil A: Consumidores de drogas/ Traficantes; Perfil B: 

Traficantes; Perfil C: Outros. 
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autoridade, posse ilegal de arma, condução sem habilitação legal e condução de veículo em 
estado de embriaguez ou sob a influência de substâncias psicotrópicas). 

Neste inquérito, a variável ‘motivo da detenção’ foi categorizada em três situações: crimes 
sem relação com drogas, crimes diretamente relacionados com droga e crimes indiretamente 
relacionados com drogas.  

No caso específico da ACM desenvolvida para os reclusos masculinos, a análise da dimensão 
1 (eixo horizontal) permite a diferenciação de dois tipos de perfis onde o consumo de drogas e o 
número de reclusões se constituem como fatores discriminativos. Neste sentido, do lado esquerdo 
do eixo (-2 a 0) evidencia-se uma associação entre o não consumo de drogas e ter sido preso 
pela primeira vez. No lado direito do eixo (de 0 a 2), observa-se, em oposição ao eixo anterior, 
uma associação entre categorias relacionadas com o consumo de substâncias ilícitas, a 
reincidência criminal (2ª ou mais reclusões) e os crimes direta ou indiretamente relacionados com 
drogas.  

A análise da dimensão 2 (eixo vertical) revela uma diferenciação entre dois perfis 
sociodemográficos, nos quais a idade e o nível de escolaridade são os principais fatores 
discriminativos. Como tal, do lado inferior do eixo (-2 a 0) observa-se uma associação entre os 
indivíduos mais novos (menos de 45 anos) e com escolaridade média (2º e 3º ciclo). Do lado 
superior do eixo (0 a 2), existe uma associação privilegiada entre os reclusos mais velhos (mais de 
46 anos) e de escolaridades extremas (sem escolaridade ou com 12º ao superior).  

Por fim, as variáveis motivação do crime e tipo de crime cometido são fatores igualmente 
discriminativos em ambas dimensões. Da comparação das duas dimensões com as diferentes 
variáveis, conseguimos identificar quatro perfis distintos de reclusos masculinos no sistema prisional 
português (Figura 7.1).  
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Figura 7.1. Espaço topológico dos reclusos masculinos quanto às drogas, 2014 

 

De forma a quantificarmos o peso de cada um destes grupos, realizámos uma Análise de 
Clusters para completar a informação obtida na ACM. Um primeiro perfil (Perfil A) é caraterizado 
por estar associado a indivíduos jovens (16-25 anos) que praticam crimes sem relação com 
drogas, crimes contra a sociedade e com escolaridade até ao 2º ciclo (“Jovens sem relação com 
drogas”).   

Um segundo perfil (Perfil B) associa crimes de violência sexual, crimes de burla, idade superior 
ou igual a 46, não consumidores, 1ª reclusão, e as categorias extremas da escolaridade, ou seja 
os indivíduos mais e menos escolarizados (“Adultos sem relação com drogas”). 

Um terceiro perfil (Perfil C) é definido por crimes indiretamente relacionados com as drogas, 
crimes de furto/roubo, consumidores, 26-35 anos, 2ª ou mais reclusões (“Consumidores/ 
Traficantes”). 

E por fim, um último perfil (Perfil D), que se destaca e se afasta dos outros, caraterizado 
fundamentalmente por crimes diretamente relacionados com as drogas, como tráfico 
(“Traficantes”).  
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Quadro 7.1. Peso dos perfis de reclusos masculinos quanto às drogas, 2014 

 N % 

Perfil A – Jovens sem relação com drogas 524 26,6 

Perfil B – Adultos sem relação com drogas 370 18,8 

Perfil C – Consumidores/Traficantes 555 28,1 

Perfil D – Traficantes 524 26,6 

Total 1973 100,0 

 

O Quadro 7.1. permite observar o peso de cada um destes grupos identificados. Neste 
sentido, o Perfil A (“Jovens sem relação com drogas”) tem um peso de 26,6%, o Perfil B (“Adultos 
sem relação com drogas”) de 18,8%, o Perfil C (“Consumidores/ Traficantes”) 28,1% e, finalmente, 
o D (“Traficantes”) apresenta um peso de 26,6%. Verificamos assim que o Perfil mais expressivo é 
o C e o menos expressivo o Perfil B.  

No que respeita ao Perfil C, “Consumidores/Traficantes” (Perfil A nas aplicações anteriores), 
observou-se uma significativa diminuição desde 2001, quando representava 52,8% dos reclusos 
inquiridos, e em 2007 correspondia a 30,7%. Relativamente ao Perfil D, “Traficantes” (Perfil B em 
2001 e 2007), apesar de termos assistido a um significativo aumento do seu peso entre 2001 e 2007 
(de 19,3% para 35% respetivamente), em 2014 registou-se uma diminuição para 26,6% 
possivelmente motivada pela redistribuição dos reclusos em quatro perfis.   

No entanto, apesar desta diminuição, verifica-se uma melhor definição dos perfis de reclusos, 
sendo agora distinguidos os indivíduos cujos crimes estão relacionados com drogas dos que 
praticaram outro tipo de crimes. Para além disso, verifica-se uma maior diferenciação do perfil 
agregador dos reclusos que cometeram crimes diretamente relacionados com tráfico de drogas 
em relação aos restantes perfis, indiciando uma redução da sua expressão no meio prisional. 

Em relação ao Perfil A, que compreende jovens que não estão presos por crimes relacionados 
com drogas mas sim por crimes contra a sociedade, é importante introduzir aqui uma breve 
explicação para a existência deste perfil. As características destes jovens, com baixas 
qualificações e acumulação de reclusões em idades precoces, podem indicar percursos de 
delinquência associados a trajetórias de pobreza, desemprego e abandono escolar. Para além 
disso, o aumento dos fenómenos de exclusão social e a fragilidade económica resultantes dos 
efeitos da crise económica que se verifica desde 2008, podem estar na origem da expressividade 
deste perfil. 

Os resultados obtidos na ACM para as mulheres revelam algumas particularidades 
relativamente à situação face à droga (Figura 7.2.). A análise da dimensão 1 permite observar 
uma associação entre as variáveis escolaridade, crimes, e número de reclusões. Deste modo, do 
lado esquerdo do eixo (-2 a 0) associam-se categorias de escolaridade intermédia (2 e 3º ciclo), 
crimes de furto/roubo, crimes contra a sociedade e crimes diretamente relacionados com a 
droga, e a reincidência criminal (mais de duas reclusões). Por sua vez, o lado direito do eixo (0 a 
2) associa a ausência de escolaridade e o 12º ao superior), os crimes sem relação com as drogas 
e a 1ª reclusão. 

A análise da dimensão 2 evidencia uma relação entre as variáveis motivação para o crime, 
escalões etários e consumo de drogas. Neste sentido, do lado inferior do eixo (-2 a 0) observa-se 
uma associação privilegiada entre os crimes diretamente relacionados com drogas, idades mais 
elevadas (mais de 46 anos), não consumidoras; enquanto no lado superior do eixo (0 a 2) regista-
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se uma associação entre as categorias crimes sem relação com a droga ou crimes indiretamente 
relacionados com a droga, reclusas mais jovens (menos de 45 anos), e o consumo de drogas. 

 
Figura 7.2. Espaço topológico das reclusas femininas quanto às drogas, 2014 

 
A análise da Figura 7.2 identifica três perfis distintos, cujos pesos se podem observar no Quadro 

7.2. 

Em primeiro lugar, um Perfil A que associa os crimes indiretamente relacionados com as 
drogas, crimes de furto/roubo, crimes contra a sociedade, ser consumidora, ter entre 16 e 35 anos, 
e possuir o 3º ciclo de escolaridade (“Consumidoras/ Traficantes”). 

Um Perfil B associa os crimes sem relação com a droga, crimes violência/sexo275, crimes de 
burla, 12º ano ao superior, ter entre 36-45 anos e a 1ª reclusão (“Adultas sem relação com 
drogas”). 

Por fim, o Perfil C estabelece uma associação entre os crimes diretamente relacionados com 
as drogas, crimes de tráfico de drogas, 4ª ou mais reclusões e possuir até ao 2º ciclo de 
escolaridade (“Traficantes ou presas por tráfico”).  

                                                           
275 É importante referir que os crimes de violência doméstico cometidos por mulheres são apenas 4. 
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Quadro 7.2. Peso dos perfis de reclusas femininas quanto às drogas, 2014 

 N % 

Perfil A – Consumidoras/ Traficantes 43 26,5 

Perfil B – Adultas sem relação com drogas 42 25,9 

Perfil C – Traficantes (ou presas por tráfico) 77 47,5 

Total 162 100,0 

 

Deste modo, após a quantificação dos clusters para as reclusas, observa-se que o perfil com 
um peso maior é o C (“Traficantes ou presas por tráfico”, com 47,5%), sendo o A (“Consumidoras/ 
Traficantes”) e o B (“Adultas sem relação com drogas”) mais próximos (26,5% e 25,9% 
respetivamente) (Quadro 7.2). 

A distinção das reclusas nestes três perfis permite esboçar algumas clarificações importantes. 
Se em anos anteriores estas estavam muito associadas a tráfico de drogas, em 2014, apesar de o 
perfil relacionado com o tráfico de drogas continuar a predominar (47,5%), verifica-se a 
repartição em partes quase iguais dos perfis A (“Jovens consumidoras”, com 26,5%) e B (“Adultas 
sem relação com drogas”, com 25,9%).  

Apesar das mulheres associadas ao tráfico de drogas deterem um peso importante, a maioria 
das reclusas distribui-se por categorias não associadas ao tráfico de drogas; isto é, jovens 
consumidoras de drogas que praticam crimes associados à obtenção de recursos para consumo 
(furto/ roubo) e reclusas adultas praticantes de crimes sem relação com drogas. Como tal, esta 
análise mais detalhada, permite oferecer um retrato mais fiel e pormenorizado das caraterísticas 
associadas às reclusas inquiridas.  

 

7.2. Quanto ao álcool 
 

Para avaliarmos a existência de perfis distintos quanto ao álcool, realizou-se uma Análise de 
Correspondências Múltiplas as variáveis sexo, escalões etários, nível de escolaridade, número de 
reclusões, tipo de crime, ‘consumo de álcool’ e situação de detenção relacionada ou não com 
o álcool’. 

A análise da dimensão 1 (eixo horizontal) permite associar três variáveis entre si (sexo, 
consumidores de álcool e crimes). Assim, do lado esquerdo do eixo (-2 a 0) observa-se uma 
associação privilegiada entre o sexo feminino, não consumidor de álcool, e crimes de burla, droga 
ou violência sexual. Do lado do eixo (0 a 2) posiciona-se o sexo masculino, os consumidores, e os 
crimes contra a sociedade ou de furto/roubo.  

Por seu lado, a dimensão 2 (eixo vertical) relaciona variáveis como a escolaridade, escalões 
etários, motivação para o crime e número de reclusões. De facto, do lado do eixo inferior (-2 a 0) 
encontram-se os indivíduos mais velhos (a partir dos 36 anos), com escolaridade baixa (sem 
escolaridade e 2º ciclo), com reincidência criminal (mais de duas reclusões), e detidos por crimes 
relacionados com a exploração ilícita de álcool e outros crimes relacionados com o álcool. Do 
lado oposto do eixo (0 a 2) são visíveis as associações entre categorias que relacionam os 
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indivíduos mais novos (entre 16 e 35 anos), com escolaridade mais elevada (3º ciclo, 12 º ao 
superior), com uma primeira reclusão e detidos por crimes sem relação com o álcool.  

A associação das diversas categorias por estas duas dimensões permite descrever três tipos 
de perfis bem visíveis na Figura 7.3. 

 
Figura 7.3. Espaço topológico dos reclusos quanto ao álcool, 2014 

 

Um primeiro perfil (Perfil A) é caraterizado por indivíduos do sexo masculino, com idades 
compreendidas entre os 16 e 35 anos, com escolaridade mais elevada (desde o 3º ciclo ao ensino 
superior), detidos pela primeira vez por crimes sem relação com o álcool, nomeadamente crimes 
de furto/roubo.  

Num segundo perfil (Perfil B) encontram-se reclusos também do masculino, detidos por crimes 
relacionados com o tráfico/contrabando de álcool ou outros crimes relacionados com o álcool, 
com uma situação criminal de reincidência (mais de 2 reclusões), detidos por crimes contra a 
sociedade, mais velhos que os outros grupos (com idades a partir dos 36 anos), consumidores de 
álcool, e de baixa escolaridade (sem escolaridade e até ao 2º ciclo). 

Um terceiro perfil (Perfil C) distingue-se pela presença do sexo feminino, com escolaridade 
elevada (12º ao ensino superior), detidos por crimes de burla, ou por crimes sem relação com o 
álcool, detidos por primeira vez e não consumidores de álcool. 
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Através da Análise de Clusters foi possível determinar o peso de cada um dos perfis 
identificados (Quadro 7.3.). 

Como se pode observar, o Perfil A representa um peso de 40,1% do total dos indivíduos 
da amostra, o Perfil B inclui 38,1% e o Perfil C 21,8%. 

 
Quadro 7.3. Peso dos perfis de reclusos quanto ao álcool, 2014 

 N % 

Perfil A 862 40,1 

Perfil B 819 38,1 

Perfil C 468 21,8 

Total 2149 100,0 

 

7.3. Quanto ao jogo “a dinheiro” (ou em troca de 
outros bens/serviços) 

 

Para apurar os perfis relacionados com o jogo selecionaram-se as variáveis sexo, idade, 
escolaridade, número de reclusões, tipo de crime276, ‘prática de jogo’ e ‘situação de detenção 
relacionada com esta prática’. 

Na dimensão 1 (eixo horizontal) encontram-se as variáveis sociodemográficas (sexo, escalões 
etários, escolaridade) e o tipo de crime. Assim, do lado do eixo (-2,5 a 0) posicionam-se categorias 
que relacionam as mulheres, os escalões etários dos 35-45 anos, e os 46 ou mais anos), as 
qualificações mas baixas ou mais elevadas (sem escolaridade, 2º ciclo e 12º ao superior), e os 
crimes de burla ou de violência sexual. Do outro lado do eixo (0 a 2,5) observa-se a associação 
privilegiada de categorias relativas aos escalões etários mais baixos (16-25 anos, 26-35 anos), sexo 
masculino, 3º ciclo de escolaridade, e crimes contra a sociedade ou furto/roubo. 

A dimensão 2 (eixo vertical) é aquela que permite identificar entre os perfis associados ou não 
aos crimes e à prática de jogo, dado que existe uma relação entre as variáveis número de 
reclusões, prática de jogo e motivação para o crime. Neste sentido, do lado do eixo (-2,5 a 0) 
observa-se uma forte associação entre categorias que não remetem para o universo do jogo (1ª 
reclusão, crimes sem relação com o jogo, não joga). Do outro lado do eixo (0 a 2,5) regista-se 
uma associação privilegiada entre categorias indiciadoras do mundo do jogo (crimes de 
exploração ilícita de jogo, outros crimes relacionados com o jogo, joga e 2 ou mais reclusões).  

A conjugação destas duas dimensões encontra-se ilustrada na Figura 7.4, que permite 
identificar três perfis distintos de reclusos quanto ao jogo “a dinheiro” (ou em troca de outros 
bens/serviços).  

                                                           
276  Esta variável não inclui a categoria ‘crimes de jogo’ uma vez que o número de casos registado nesta categoria era 

residual (14 casos), podendo por isso, comprometer a realização e leitura da ACM. 
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Figura 7.4. Espaço topológico dos reclusos quanto ao jogo, 2014 

 

Após a confirmação destas associações numa Análise de Clusters, deteta-se um primeiro perfil 
(Perfil A) que identifica um grupo de reclusos do sexo masculino, com duas ou mais reclusões, de 
idades a partir dos 36 anos, com baixa escolaridade (sem escolaridade e até ao 2º ciclo), com 
práticas de jogo, e detidos por crimes de exploração de jogo ilícita de jogo ou outros crimes 
relacionados com o jogo.  

O segundo perfil (Perfil B) inclui reclusos detidos por crimes de burla/roubo, mais jovens (entre 
16 e 34 anos), presos pela primeira vez e com o 3º ciclo de escolaridade.  

Finalmente, um terceiro perfil (Perfil C) caracteriza-se pela presença do sexo feminino, por não 
jogarem, pela presença de uma escolaridade elevada (12º ao superior) e detidos por crimes de 
burla ou violência sexual. 

O peso destes perfis pode ser observado no Quadro 7.4. 

 
Quadro 7.4. Peso dos perfis de reclusos quanto ao jogo, 2014 

 N % 

Perfil A 481 22,4 

Perfil B 
Perfil C 

960 
708 

44,7 
32,9 

Total 2149 100,0 

 

Como podemos observar, o Perfil A, correspondendo ao grupo de indivíduos que 
apresenta um perfil criminal associado ao mundo do jogo, conta com um peso menor na nossa 
amostra (22,4%), enquanto o Perfil B (44,7%) é o mais expressivo. O Perfil C apresenta valores 
intermédios (32,9%).  
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7.4. Quanto às drogas, ao álcool e ao jogo “a 
dinheiro” (ou em troca de outros bens/serviços) 

 

Após termos identificado perfis específicos de reclusos quanto à sua situação face à droga, 
ao álcool e ao jogo, revelou-se necessário analisar a eventual concomitância destes 
comportamentos. Como tal, foram realizadas, separadamente, para homens e para mulheres, 
duas novas ACM com as mesmas variáveis utilizadas anteriormente. As únicas variáveis que foram 
alteradas foram o ‘motivo de detenção’, onde se procurou reduzir o número de categorias 
existentes nas variáveis originais em três novas variáveis com um menor número de categorias277. 

No caso dos reclusos masculinos, a ACM realizada com o objetivo de analisar a 
concomitância destas situações, permite constatar que a dimensão 1 (eixo horizontal) distingue 
dois tipos de perfis, associados ao consumo de drogas, álcool e jogo, tipo de crime e motivo da 
detenção devido ou não à droga, que se constituem como fatores discriminativos. Como tal, do 
lado esquerdo do eixo (-1,5 a 0) evidencia-se uma associação entre o não consumo de drogas, 
de álcool e de práticas de jogo, a detenção não motivada pela droga, e a associações com 
crimes de burla ou violência/sexo. No lado direito do eixo (de 0 a 1,5), e em contraste com o eixo 
anterior, pode verificar-se uma associação entre categorias relacionadas com o consumo de 
drogas, de álcool e de práticas de jogo, os crimes motivados pela droga e os crimes de 
furto/roubo.  

A análise da dimensão 2 (eixo vertical) permite observar uma diferenciação entre dois perfis 
sociodemográficos claramente delineados, nos quais a idade, o nível de escolaridade e o número 
de reclusões apresentam-se como os principais fatores discriminativos. Assim, do lado inferior do 
eixo (-1,5 a 0) regista-se uma associação entre os indivíduos com idades até aos 35 anos, com 
escolaridade média ou superior (a partir do 3º ciclo), e presos pela primeira vez. Do lado superior 
do eixo (0 a 1,5), observa-se uma associação privilegiada entre os reclusos mais velhos (com 
idades a partir dos 36 anos), de escolaridade mais baixa (até ao 2º ciclo) e reincidentes. Ainda 
nesta categoria, mas com valores discriminativos bastante baixos, encontram-se o motivo de 
detenção relacionado com o álcool e com o jogo (lado superior do eixo), e o motivo de 
detenção não relacionado com estas práticas (lado inferior do eixo). 

A articulação destas duas dimensões pode ser observada na Figura 7.5., onde se visualizam 
três perfis de reclusos masculinos bem delimitados relativos à sua situação face à droga, ao álcool 
e ao jogo.   

                                                           
277 As variáveis originais relativas ao motivo de detenção (droga, álcool e jogo) foram recodificadas com um menor número 

de categorias. Nestas novas variáveis o motivo da detenção a ver com a droga, o álcool ou o jogo passou a incluir a 
categoria ‘teve a ver’ (com o tráfico de drogas, álcool e exploração ilícita de jogo) e a categoria ‘teve a ver com outros 
crimes’. A categoria ‘não teve a ver’ permaneceu inalterada em cada uma das três novas variáveis. 
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Figura 7.5. Espaço topológico dos reclusos quanto à droga, álcool e jogo, 2014 

 

A realização posterior da Análise de Clusters permitiu identificar três perfis específicos. Um Perfil 
A que corresponde a um grupo de homens reincidentes, entre 36-45 anos, com escolaridade até 
ao 2º ciclo, cujo motivo da detenção teve a ver com a droga, presos por crimes drogas, e 
consumidores de drogas, álcool e prática de jogo. Um Perfil B que se encontra associado a 
indivíduos mais novos (idades inferiores a 35 anos), com escolaridade mais elevada do que o 
grupo anterior (3º ciclo), com uma primeira reclusão, cujo motivo da detenção não está 
relacionado com drogas, álcool ou jogo, mas sim com crimes de furto/roubo. Devido à 
proximidade com as categorias consome droga e álcool, podemos observar que estes são 
igualmente comportamentos presentes neste grupo. Por fim, o Perfil C equivale a um grupo de 
indivíduos mais velhos (46 ou mais anos), sem escolaridade, que não consome drogas, álcool ou 
tem práticas de jogo, preso por crimes relacionados com a burla e violência/sexual. 

O Quadro 7.5. apresenta o peso de cada um destes perfis.  

 
Quadro 7.5. Peso dos perfis de reclusos quanto à droga, álcool e jogo, 2014 

 N % 

Perfil A 741 37,6 

Perfil B 
Perfil C 

712 
520 

36,1 
26,4 

Total 1973 100,0 
 

Como é claramente visível no Quadro, o Perfil A, que corresponde ao perfil associado ao 
mundo da droga, conta com um peso mais expressivo (37,6%), seguido do Perfil B (36,1%), e do 
Perfil C que revela um peso mais baixo (26,4%).  



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

266 266 

Como foi anteriormente referido, a concomitância destes comportamentos foi igualmente 
explorada numa ACM só para as reclusas, que incluiu as mesmas variáveis utilizadas para os 
reclusos masculinos.  

A dimensão 1 (eixo horizontal) permite associar os escalões etários, o consumo de droga, o 
consumo de álcool e a prática de jogo. Assim, do lado esquerdo do eixo (-3 a 0) observa-se uma 
associação privilegiada entre mulheres com idades até aos 45 anos, consumidoras de droga, de 
álcool e que jogam. Do outro lado do eixo (0 a 3) encontram-se posicionadas as reclusas mais 
velhas (idades a partir dos 46 anos), e que não consomem drogas, nem álcool nem jogam. Por 
seu lado, a dimensão 2 (eixo vertical) relaciona variáveis como o tipo de crime cometido, a 
escolaridade, o número de reclusões e a motivação para o crime. Como tal, do lado inferior do 
eixo (-3 a 0) encontram-se as reclusas reincidentes, com nível de escolaridade até ao 3º ciclo, 
detidas por crimes de drogas, e cuja detenção tem a ver com este tipo de prática, ou com o 
álcool ou com o jogo. Do lado oposto do eixo (0 a 3) podemos observar certas associações entre 
categorias que relacionam as mulheres presas pela primeira vez, com escolaridade mais elevada 
(12º ao superior), cujos crimes cometidos não se encontram relacionados com a droga, o álcool 
ou o jogo, mas sim com crimes de burla, de violência/sexo e de furto/roubo.  

A conjugação destas duas dimensões pode ser visualizada na Figura 7.6., onde se distinguem 
três perfis concretos.  

 
Figura 7.6. Espaço topológico das reclusas quanto à droga, álcool e jogo, 2014 

 

 



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

267 

A Análise de Clusters desenvolvida após a realização da ACM, permite esboçar os seguintes 
perfis: um Perfil A caraterizado por um conjunto de reclusas com idades entre os 16 e os 45 anos, 
reincidentes, consumidoras de drogas, de álcool e jogadoras, presas por crimes cujos motivos têm 
a ver com drogas, ou com o álcool ou com o jogo, mais concretamente, crimes contra a 
sociedade ou de furto/roubo. É ainda de assinalar entre este grupo a proximidade com a 
categoria crimes de drogas. Um Perfil B que inclui um grupo de mulheres com escolaridade mais 
elevada (12º ao superior), não consumidoras de droga, presas pela primeira vez, por crimes cujo 
motivo não tem nada a ver com a droga, com o álcool ou com o jogo, uma vez que foram presas 
por crimes de burla ou de violência/sexo. Por fim, o Perfil C permite identificar um grupo de reclusas 
mais velhas (46 ou mais anos), reincidentes, não consumidoras de drogas, de álcool ou de práticas 
de jogo, e presas por crimes associados à droga.  

Cada um destes perfis pode ser quantificado no Quadro 7.6. Como se observa no Quadro, o 
Perfil A é o que detém mais peso (35,2%), seguido do Perfil C (34%) e do Perfil B (30,9%). 

 
Quadro 7.6. Peso dos perfis de reclusas quanto à droga, álcool e jogo, 2014 

 N % 
Perfil A 57 35,2 
Perfil B 
Perfil C 

50 
55 

30,9 
34,0 

Total 162 100,0 
 

Em suma, a realização destas duas últimas ACM, para os reclusos masculinos e femininos, 
permitiu observar a existência da concomitância de certas situações relacionadas com a droga, 
o álcool e o jogo entre a população prisional, reforçando igualmente os perfis específicos (quanto 
à droga, quanto ao álcool, quando ao jogo) identificados neste capítulo.  
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Ficha técnica 
 

Este estudo resultou do protocolo realizado entre o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências e o Centro Interdisciplinar de Estudos de Género 
(CIEG) do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-UL). 

 

• Entidade adjudicante: Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
• Colaboração: Direcção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais 
• Conceção e realização: equipa de investigação do Centro Interdisciplinar de Estudos 

de Género (CIEG) do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade 
de Lisboa (ISCSP-UL). 

• Colaboração na conceção metodológica e aplicação do inquérito aos reclusos: 
GFK/METRIS. 

 

Inquérito aos reclusos 

• Universo: 13343 indivíduos reclusos presentes, à data de 30 de setembro de 2014, em 
47 estabelecimentos prisionais (EP’s) de Portugal Continental e das Regiões 
Autónomas da Madeira e dos Açores278.  

• Amostra: 2749 indivíduos (20,6% do universo). Destes, obtiveram-se 2149 questionários 
válidos. A diferença entre a amostra prevista e a amostra realizada é consequência 
de recusas. A amostra foi construída pela GFK/METRIS, a partir dos números 
mecanográficos fornecidos pela DGRSP. Em cada estabelecimento prisional, os 
inquiridos foram selecionados aleatoriamente e em número proporcional ao total de 
reclusos. Foram ainda selecionados aleatoriamente mais 2% do total do universo para 
substituições por impedimentos 279 . A amostra aleatória de 2149 indivíduos tem 
associado um erro de amostragem máximo admissível de 2% para um grau de 
confiança de 95%. 

 

Procedimentos metodológicos específicos: 

• Inquérito por auto preenchimento, colocado em urna fechada, à vista de todos. A 
intervenção de um entrevistador ocorreu em casos de analfabetismo, e com 
consentimento do entrevistado. 

                                                           
278 Em 15 de setembro a população prisional, segundo os dados fornecidos pela Direção Geral da Reinserção e dos Serviços 

Prisionais, DGRSP, era de 14258 reclusos e reclusas. A amostra selecionada partiu deste universo mas excluiu os inimputáveis 
(cerca de 200), dois estabelecimentos prisionais (Horta, cerca de 20; Hospital Prisional São João de Deus: cerca de 120 e 
583 PDL (reclusos em prisão por dias livres). Os últimos foram depois inquiridos numa amostra selecionada à parte. O universo 
a partir do qual se selecionou a amostra final foi constituído, assim, por 13343 reclusos e reclusas. Para o universo dos reclusos 
e reclusas em PDL (583) foi construída uma amostra à parte. 

279 Tais como diligências marcadas em Tribunais, Hospitais ou noutros serviços de saúde no exterior do EP; reclusos que não 
compreendessem (falar, ler e escrever) a língua portuguesa e reclusos a cumprir sanção disciplinar. Em diversos EP foi 
necessário alargar esta margem para acomodar casos específicos, sobretudo relacionados com o não domínio do 
português. Sabemos que o total de números mecanográficos solicitados para utilização foram 485, ainda que não se tivesse 
conseguido apurar a total utilização destes números pedidos. 
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• O total anonimato dos inquéritos e a confidencialidade das respostas (sendo a 
esmagadora maioria de assinalar as escolhas com cruz e apenas duas implicavam a 
escrita). 

• Não identificação de dados por estabelecimento prisional. 
• Realização de reuniões com os diretores, guardas prisionais e técnicos dos serviços 

clínicos e de reeducação antes da aplicação dos questionários para explicar os 
requisitos técnicos necessários a preservar rigorosamente o anonimato e a 
confidencialidade das respostas dos reclusos.  

• Distribuição de folhetos informativos do estudo à totalidade dos reclusos existentes 
em cada estabelecimento prisional na manhã da aplicação dos questionários. Neles 
se explicava o facto de este estudo ter por objetivo o conhecimento da realidade e 
de ser desenvolvido por entidades completamente independentes e exteriores aos 
estabelecimentos prisionais.  

• Aplicação do questionário em salas com 20 reclusos no máximo e sem a presença 
de pessoal de vigilância. 

• Esclarecimentos prestados apenas pelos investigadores ou entrevistadores da 
empresa GFK/METRIS, por serem externos aos estabelecimentos prisionais. 

 

Inquéritos aos diretores e serviços clínicos 

• Universo: diretores(as) e serviços clínicos dos 47 estabelecimentos prisionais. 
Obtiveram-se respostas de 42 direções e 38 serviços clínicos. 

 

Procedimentos metodológicos específicos: 

• O total anonimato dos estabelecimentos prisionais e confidencialidade das respostas. 
• Envio por correio eletrónico de link para uma plataforma digital onde o 

preenchimento da auscultação aos diretores e serviços clínicos foi realizada em 
ambiente de total anonimato e confidencialidade.  

• Caso os reclusos declarassem, nunca ter consumido substâncias ilícitas, a 
contabilização era imediata para o grupo dos não consumidores. Caso o recluso não 
tivesse declarado mas preenchesse questões relativas ao bloco em causa, ele era 
considerado como consumidor assumido ou como tendo determinadas práticas 
associadas ao consumo. Porém, sugiram aquando a codificação, casos intermédios, 
em que os mesmos indivíduos que declararam não ter consumos ou certas práticas 
associadas, preencheram algumas das questões relativas a esse bloco de questões. 
Este tipo de resposta foi muito frequente, por exemplo, na declaração do consumo 
de cannabis e simultânea declaração de não consumo de substância ilícita. De 
forma a não desvirtuar a informação dada pelos reclusos e considerar toda a 
informação oriunda de uma aplicação por autopreenchimento, optou-se por 
reposicionar estes indivíduos entre os que afirmaram consumos ou práticas 
associadas. 
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Anexo metodológico 
 

Devido à complexidade das temáticas abordadas, da operacionalização e análise do 
instrumento de recolha de informação e subsequente análise, impõe-se uma reflexão 
metodológica.  

Relativamente ao bloco de questões das drogas, é de referir que o consumo de 
hipnóticos/sedativos sem receita médica foi equiparado ao consumo de fármacos de 2001 e 
2007, uma vez que, mesmo que com designações diferentes, estas duas categorias visam apurar 
o mesmo tipo de práticas: consumo de substâncias medicamentosas que interferem com o 
sistema nervoso central sem prescrição médica que o justifique. 

Outro apontamento metodológico importa também ser explicitado. Os temas abordados, o 
facto de se estar a pedir aos reclusos que se pronunciem sobre práticas ilícitas, a especificidade 
do contexto prisional, as exigências acrescidas de confidencialidade e anonimato das respostas 
impuseram desde 2001, no plano metodológico, o desenho de um questionário por auto-
preenchimento. Os seus procedimentos técnicos foram explicitados atrás. Este tipo de formato 
tem, no entanto, limitações que importa considerar: as perguntas têm que ser de fácil 
compreensão, em particular tratando-se da população reclusa; têm de se evitar a existência de 
filtros, nem sempre possível, que possam dificultar o preenchimento do questionário. Estas 
limitações podem ter conduzido, por isso, ao preenchimento incompleto dos questionários. Assim, 
nos dois relatórios anteriores, para dar informação rigorosa e precisa de cada questão, recorreu-
se sempre à explicitação da base (número de indivíduos que poderiam ter respondido àquela 
questão em concreto) e a um número determinado de casos válidos (número dos que realmente 
responderam à questão) que variava de questão para questão. 

Mantendo a mesma lógica para 2014 analisámos cada uma das questões das drogas em 
função desta regra. Contudo, como o questionário mudou a sua estrutura, e se incluíram questões 
novas, algumas das perguntas anteriores (2001 e 2007) tiveram que ser adaptadas, sob pena de 
se apresentar aos reclusos um questionário demasiadamente longo e complexo. Optou-se ainda 
por um registo que permitisse a comparabilidade internacional, mantendo a nacional, com os 
estudos anteriores. Para conjugar todas estas condicionantes, o questionário final ficou de 
preenchimento mais complexo por parte dos reclusos do que teríamos desejado. 

Assim, as questões-chave relativas a declarações de consumos (dentro e fora da prisão), 
consumos injetáveis e overdoses foram questionadas de forma diferente da dos anos de 2001 e 
2007: se nos anos anteriores, cada bloco era iniciado por uma pergunta que pressupunha uma 
resposta dicotomizada pelo sim e não, em 2014 estas questões foram colocadas como uma auto-
declaração, em que se pedia aos reclusos que indicassem com uma cruz caso nunca tivessem 
tido algum consumo ou prática associada. 

Desta forma, em termos práticos, a análise destas auto-declarações fez-se da seguinte forma: 
caso os reclusos preenchessem a caixa relativa à auto-declaração de nunca ter consumido ou 
ter tido certas práticas associadas ao consumo, a contabilização era imediata para o grupo dos 
não consumidores ou dos que não tinham certas práticas associadas ao consumo. Caso o recluso 
não tivesse preenchido esta caixa e preenchesse as questões relativas ao bloco em causa, ele 
era considerado como consumidor assumido ou como tendo determinadas práticas associadas 
ao consumo. 
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Porém, surgiram aquando a codificação, casos intermédios, em que os mesmos indivíduos 
que declararam não ter consumos ou certas práticas associadas, preencheram algumas das 
questões relativas a esses blocos de questões. Este tipo de resposta foi muito frequente por 
exemplo na declaração do consumo de cannabis e simultânea declaração de não consumo de 
substância ilícita. 

De forma a não desvirtuar a informação dada pelos reclusos e considerar toda a informação 
oriunda de uma aplicação por autopreenchimento, optou-se por reposicionar estes indivíduos 
entre os que afirmaram consumos ou práticas associadas.  

Ainda que se saiba o volume desta “correção” (Quadro A1), nestas questões-chave, em 
última análise, nestes blocos, a base e os casos válidos são sobreponíveis. 

Como se pode observar no Quadro seguinte a mesma lógica de “correção” das auto-
declarações foi aplicada a todo o questionário (cf. Quadro A1). 

Quadro A.1. 

Nº total de respostas integradas nas questões de auto-declarações (2014) 

  

Auto declaração 
(respostas "não") 

Declaração obtida pela 
existência de respostas em 

alguma das questões 
relativas à auto-declaração 

% da 
recuperação de 

informação 

P.26.1 - realização análises 
HIV/Hepatite B e C 379 147 39% 

P.30.1 - consumo de substâncias 
ilícitas 591 162 27% 

P.34.1 - consumo de substâncias 
ilícitas na reclusão 544 151 28% 

P.39.1 - ocorrência de Overdose 1071 126 12% 

P.40.1 - consumo substância injetada 913 189 21% 

P.44.1 - frequência programa de 
tratamento 747 160 21% 

P.47 - consumo de tabaco e bebidas 
alcoólicas 436 185 42% 

P.51.1 - consumo de tabaco e bebidas 
alcoólicas na atual reclusão 412 151 37% 

P.58 - experiência de jogo "a dinheiro" 1597 331 21% 

P.61.1 - experiência de jogo "a 
dinheiro" na atual reclusão 265 114 43% 

P.66.1 - ocorrência de problemas 
decorrentes do consumo de 
substâncias ilícitas, do consumo de 
álcool ou do jogo "a dinheiro"  

1093 183 17% 

P.67.1 - ocorrência de problemas 
decorrentes do consumo de 
substâncias ilícitas, do consumo de 
álcool ou do jogo "a dinheiro" dentro 
da prisão 

1640 215 13% 
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Anexo – Questionário aplicado aos reclusos 
 

INQUÉRITO ANÓNIMO 

Este questionário é ANÓNIMO. 

NÃO DEVERÁ ESCREVER o seu nome ou número em qualquer parte deste questionário. 

NÃO PODERÁ HAVER qualquer identificação do estabelecimento prisional. 

A sua opinião é MUITO IMPORTANTE. 

Preencha com ATENÇÃO e CUIDADO este questionário. 

OBRIGADO pela sua sinceridade e colaboração. 

 
 

EM PRIMEIRO LUGAR, PEDIMOS-LHE QUE RESPONDA ÀS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 
1. Em que ano NASCEU? 
 

    
    

2. Sexo: 
 

Masculino 
 

Feminino 
 

 
3. Onde NASCEU? 
 

Portugal 
 

Outro  
 

 
3.1. Qual?_______________________________________________________ 
 
4. Qual a sua NACIONALIDADE? (assinale uma ou mais opções com X) 
 

Portuguesa 
 

Outra  
 

 
4.1. Qual?___________________________________________________ 
 
5. Qual o seu CONCELHO DE RESIDÊNCIA: (ESCREVA COM LETRA DE IMPRENSA – por exemplo: 
ANADIA) 
 
6. Qual o seu ESTADO CIVIL?  
 

Solteiro(a) 
 

Casado(a) 
 

Divorciado(a)/Separado(a) 
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Viúvo(a) 
 

 
SE O SEU ESTADO CIVIL FOR CASADO PASSE PARA PERGUNTA 7 

6.1 E vive junto, em UNIÃO DE FACTO? 
 

Sim  

Não  
 
7. Tem FILHO(S)/A(S)? 
 

Sim 
 

Não 
 

 
8. COM QUEM VIVIA antes de ser preso(a)? 
(pode escolher mais do que uma resposta) 
 

Vivia sozinho(a) 
 

Vivia com o(a) companheiro(a) 
 

Vivia com os pais 
 

Vivia com outros familiares 
 

Vivia com outras pessoas 
 

Vivia com os filhos 
 

 
9. E ONDE VIVIA? (escolha apenas uma resposta) 
 

Numa casa de tipo familiar clássico (vivenda, apartamento…) 
 

Numa casa de tipo familiar não clássico (barraca, casa rudimentar, improvisado, roulotte) 
 

Num hotel, pensão ou similar 
 

Num centro de abrigo 
 

Noutro alojamento coletivo de convivência (instituições de apoio social, de educação, 
militares…) 

 

Na rua 
 

Outra situação 
 

 
10. Já esteve como INTERNO(A) noutra INSTITUIÇÃO (Centros Educativos, Lares de Infância e 
Juventude, Casa Pia, Santa Casa da Misericórdia, etc.)? 
 

Sim  

Não  
 
 
RESPONDA, POR FAVOR, ÀS SEGUINTES PERGUNTAS SOBRE A SUA SITUAÇÃO JURÍDICO-PRISIONAL: 

 
11. É a primeira vez que ESTÁ PRESO(A)? 

  

Sim 
 

Não  

 
11.1. Se não, diga QUANTAS VEZES já esteve preso:  
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(sem contar com esta reclusão) 
 

   

 
 
12. Desde QUANDO está PRESO(A)? 
 

Mês    Ano     
 
 
13. AQUI neste ESTABELECIMENTO PRISIONAL, encontra-se em: 
(assinale com um X a sua situação) 
 

Regime Comum 
 

Regime Aberto para o Interior (RAI) 
 

Regime Aberto para o Exterior (RAE) 
 

Regime de Segurança 
 

 
14. Qual é a sua SITUAÇÃO PENAL? 
(assinale com um X a sua situação) 
 

Preventivo(a) 
 

Condenado(a)  
 

 
14.1. Se ESTÁ CONDENADO(A) neste momento, qual é a DURAÇÃO TOTAL da sua pena? 
 

  anos    meses 
 
15. Qual foi a SITUAÇÃO que MOTIVOU a sua PRISÃO? 
 
15.1. DROGAS 
 (escolha apenas a situação mais parecida com o seu caso) 

  

Não teve nada a ver com drogas 
 

Teve a ver com tráfico de drogas 
 

Teve a ver com outros crimes para obter dinheiro para o consumo de drogas 
 

 
15.2. ÁLCOOL 
(escolha apenas a situação mais parecida com o seu caso) 
 

Não teve nada a ver com o álcool 
 

Teve a ver com o tráfico/contrabando de álcool 
 

Teve a ver com outros crimes relacionados com o álcool 
 

 
15.3. JOGO 
(escolha apenas a situação mais parecida com o seu caso) 
 

Não teve nada a ver com o jogo 
 

Teve a ver com a exploração ilícita de jogo 
 

Teve a ver com outros crimes relacionados com o jogo 
 

 
16. Algum dos CRIMES porque está preso foi cometido SOB O EFEITO de: 
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 Drogas Álcool 
Sim   
Não   

 
17. Indique QUAL/QUAIS O(S) CRIME(S) porque está PRESO(A): 
(assinale com um X as situações que se apliquem ao seu caso) 
 

Ofensas à integridade física  

Roubo  

Furto  

Burla  

Tráfico de drogas  

Tráfico para consumo de drogas  

Outros crimes relacionados com a Lei da Droga  

Crimes de jogo  

Homicídio  

Crimes sexuais  

Condução sem habilitação legal  
Condução de veículo em estado de embriaguez ou sob a influência de estupefacientes 
ou substâncias psicotrópicas  

Violência doméstica  

Outro crime.  
 
Qual?_________________________________________________________________________ 

 
 
 

DÊ-NOS AGORA A SUA OPINIÃO SOBRE ALGUNS ASPETOS RELATIVOS À VIDA NO 
ESTABELECIMENTO PRISIONAL: 

 
 
18. Como é que considera cada um dos seguintes ASPETOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 Bom Razoável Insuficiente Mau Não sabe 
Condições de higiene      

Ensino      
Formação      
Sistema de visitas      
Serviço de saúde      
Desporto e tempos livres      
Alimentação      
Alojamento      
Existência de visitas 
íntimas 
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19. E em relação às seguintes questões relativas à VIDA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, indique-
nos como se PREOCUPA com os seguintes temas: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 Muito 
Preocupado(a) Preocupado(a) Pouco 

Preocupado(a) 
Nada 

Preocupado(a) 
As doenças 
infeciosas      

As drogas      
A violência 
entre reclusos 
devido às 
drogas 

    

A violência 
entre reclusos 
devido ao 
álcool 

    

A violência 
entre reclusos 
devido ao jogo 
a dinheiro (ou 
em troca de 
outros 
bens/serviços) 

    

A violência 
entre reclusos 
devido a dívidas 

    

A violência 
entre reclusos 
por outros 
motivos 

    

A sobrelotação 
(presos a mais 
na prisão) 

   
 

A violência 
entre 
funcionários e 
reclusos 

   

 

O álcool     
 

O jogo “a 
dinheiro” (ou em 
troca de outros 
bens/serviços) 

   

 

 
20. Das seguintes medidas apresentadas diga o GRAU DE IMPORTÂNCIA que atribui a cada uma. 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas)  

 
20.1. Da medida relacionada com as DROGAS, diga qual é o GRAU DE IMPORTÂNCIA que lhe 
atribui: 
 
 

 Muito 
Importante Importante Pouco 

importante 
Nada 

importante 
Alas/unidades livres de drogas     
Programas de substituição 
opiácea (metadona, 
buprenorfina, etc ) 

    

Outros programas 
farmacológicos para o 
consumo de drogas 
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Outros programas terapêuticos 
para o consumo de drogas 
(grupos de auto ajuda, apoio 
psicológico, etc) 

    

Programas de prevenção de 
overdose     

Maior vigilância     
Programas de troca de 
seringas     

 
20.2. Da medida relacionada com o ÁLCOOL, diga qual é o GRAU DE IMPORTÂNCIA que lhe 
atribui: 
 

ÁLCOOL Muito 
Importante Importante Pouco 

importante 
Nada 

importante 
Intervenções terapêuticas 
para a dependência de 
bebidas alcoólicas 
(farmacológicos, grupos de 
auto ajuda, apoio 
psicológico,…) 

    

 
20.3. Da medida relacionada com o JOGO, diga qual é o GRAU DE IMPORTÂNCIA que lhe atribui: 
 

JOGO  Muito 
Importante Importante Pouco 

importante 
Nada 

importante 
Intervenções terapêuticas 
para a dependência do jogo 
(grupos de auto ajuda, apoio 
psicológico,…) 

    

 
 
21. Diga se CONCORDA ou se DISCORDA com as seguintes frases: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 
 

21.1. DROGAS Concordo Discordo  
Um toxicodependente é um delinquente    
Um toxicodependente é alguém que precisa de ajuda    
Um toxicodependente é um doente    
Um toxicodependente causa sempre problemas na 
sociedade    

 
22. Dê-nos ainda a SUA OPINIÃO sobre as seguintes frases.  
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

22.1. DROGAS Sim Não 

É possível com maior controlo e vigilância impedir a entrada de drogas na prisão   

A solução para o problema das drogas na prisão passa por criar mais programas 
de apoio aos toxicodependentes   

É muito difícil controlar a entrada de drogas na prisão 
  

A prisão pode ser uma boa oportunidade para se deixar o consumo de drogas   

A prisão pode ser uma oportunidade para se iniciar o consumo de drogas   
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22.2. ÁLCOOL  Sim Não 

É possível com maior controlo e vigilância impedir o consumo de bebidas 
alcoólicas na prisão   

É possível com maior controlo e vigilância impedir a entrada/o “fabrico artesanal” 
de bebidas alcoólicas na prisão   

A solução para o problema da dependência do álcool na prisão passa por criar 
mais programas de apoio aos alcoólicos    

É muito difícil controlar o consumo de bebidas alcoólicas na prisão 
  

A prisão pode ser uma boa oportunidade para se deixar a dependência do álcool   

A prisão pode ser uma oportunidade para se desenvolver a dependência do 
álcool   

 
22.3. JOGO  Sim Não 

É possível com maior controlo e vigilância impedir o jogo “a dinheiro” (ou em troca 
de outros bens/serviços) na prisão   

A solução para o problema da dependência do jogo na prisão passa por criar 
mais programas de apoio   

É muito difícil controlar o jogo “a dinheiro” (ou em troca de outros bens/serviços) 
na prisão   

A prisão pode ser uma boa oportunidade para se deixar a dependência do jogo  
  

A prisão pode ser uma oportunidade para se desenvolver a dependência do jogo  
  

 
23. NESTA RECLUSÃO, que DIFICULDADE teria em OBTER (se o desejasse) num período de 24 HORAS: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 Muito 
difícil  Difícil Fácil  Muito fácil 

Obter cannabis (chamôn, haxe, passas, 
erva)     

Obter cocaína (coca, branca, crack/ 
base,…) 

    

Obter heroína (castanha, cavalo,…)     

Obter esteróides anabolizantes     

Obter outras drogas (speeds, pastilhas, 
LSD,…) 

    

Obter álcool      

 
24. Tem ACESSO aos seguintes tipos de SERVIÇOS/PROGRAMAS DE SAÚDE nesta prisão? 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas que se aplique à sua situação) 
 

24.1 Exame médico na admissão da prisão 
 

Sim 
 

Não 
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24.2. Serviços/programas de saúde 

Sim Não 

Não 
existe 
nesta 
prisão 

Não sei 

Tratamento de substituição de opiáceos (metadona, 
buprenorfina, etc.) 

    

Outros 
tratamentos 
que não de 
substituição 
opiácea 

Outros programas farmacológicos 
para o consumo de drogas 

    

Outros programas terapêuticos 
para o consumo de drogas (alas 
livres de drogas, grupos de auto 
ajuda, apoio psicológico, etc) 

    

Na área das 
doenças 
infeciosas 

Análises clínicas/rastreio clínico      
Vacina hepatite B     
Tratamento hepatite C     
Tratamento HIV/SIDA     

Distribuição de 
material 
esterilizado 

Seringas/agulhas     
Outro material esterilizado     
Desinfetante, lixivia     

Prevenção de overdose     
Preservativos gratuitos     
Intervenções terapêuticas para a dependência de 
bebidas alcoólicas (farmacológicos, grupos de auto 
ajuda, apoio psicológico,…) 

    

Intervenções terapêuticas para a dependência do 
jogo (grupos de auto ajuda, apoio psicológico,…) 

    

 
 
25. NESTE MOMENTO está a tomar alguma MEDICAÇÃO? 
 

Sim 
 

Não 
 

 
25.1. Se sim, quais os medicamentos que está a tomar?  
(marque com um X todos os que toma neste momento) 
 

Comprimidos para dormir 
 

Calmantes  

Anti-depressivos  

Outros  
 
26. Alguma vez fez ANÁLISES AO SANGUE para saber se tinha: 
(marque com um X a resposta que se aplique à sua situação, em cada uma das linhas) 

 
Fora da prisão 

Dentro da prisão 
Durante esta 

reclusão Noutra reclusão 

HIV / Sida   
 

Hepatite B   
 

Hepatite C   
 

 

26.1. Caso NUNCA tenha feito ANÁLISES a ESTAS DOENÇAS assinale com um X  

 
SE NÃO ASSINALOU NENHUMA DAS SITUAÇÕES PASSE PARA PERGUNTA 27 
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26.2. E o RESULTADO das análises foi: 
(marque com um X a sua resposta em cada uma das linhas que se aplique à sua situação) 
 

 

Fora da prisão 
Dentro da prisão 

Durante esta 
reclusão Noutra reclusão 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

HIV / Sida    
   

Hepatite B    
   

Hepatite C    
   

 
 
27. Alguma vez tomou a VACINA COMPLETA da HEPATITE B (três doses)? 
 

Sim  

Não  
 
 
 
28. Nos ÚLTIMOS 30 DIAS*, durante a ATUAL RECLUSÃO, teve RELAÇÕES SEXUAIS?  
 

 Sim Não 

 Visitas íntimas   
 

Outro contexto  
 

*Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à actual reclusão. 
 
 
28.1. Se sim, diga se foi utilizado preservativo. 
(assinale com um X a sua situação) 
 

 Sempre Às vezes Nunca 

Visitas íntimas  
  

Outro contexto  
  

 
29. Já foi VÍTIMA de VIOLÊNCIA SEXUAL DENTRO do ESTABELECIMENTO PRISIONAL? 
 

Sim  

Não  
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RELATIVAMENTE AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS, DIGA-NOS QUAL É A SUA SITUAÇÃO: 
 
30. Indique com uma cruz as SUBSTÂNCIAS CONSUMIDAS ALGUMA VEZ na sua vida:  
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas e caso tenha consumido alguma 
substância indique a idade do primeiro consumo) 
 

 

Já consumi 
alguma vez 

na vida 

Idade  
(primeira vez) 

Nunca 
consumi 

Cannabis (chamôn, haxe, passas, erva)    

Cocaínas 
Coca, Branca    
Crack/Base    
Outras    

Outros 
estimulantes 
que não cocaína 

Anfetaminas (speeds,..)    
Ecstasy (pastilhas,…)    
Outros (ice, cristal…)    

Alucinogénios 

Cogumelos (cogumelos 
mágicos,…) 

   

LSD (ácidos, trips,…)    
Outros (pó de anjo, 
Ketamina) 

   

Opiáceos 

Heroína (castanha, 
cavalo,…) 

   

Metadona (sem receita 
médica) 

   

Buprenorfina (sem receita 
médica) (subutex, 
suboxone,…) 

   

Outros opiáceos (morfina, 
ópio…) 

   

Hipnóticos/sedativos 
(sem receita médica) (drunfos, alprazolam, 
midazolam, xanax,valium, fenobarbital, GHB/GBL) 

   

Novas substâncias a imitar o efeito de drogas 
ilícitas (legal highs, bloom, blow, spice, gorby mix, 
fidel mix,…) 

   

Esteróides anabolizantes    
Outras (Solventes, colas…)    

 

30.1. Caso NUNCA TENHA CONSUMIDO nenhuma destas substâncias assinale com um X  

 
NO CASO DE NUNCA TER CONSUMIDO DROGAS VÁ PARA A PERGUNTA 47 

 
31. Relativamente aos CONSUMOS DE SUBSTÂNCIAS, diga para cada uma delas: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 

Consumi 
antes da 

prisão 
mas 

deixei de 
consumir 
antes da 

prisão 

Consumi 
antes da 

prisão 
mas 

deixei de 
consumir 
na prisão 

Consumi 
antes da 
prisão e 

continuei 
ou voltei a 
consumir 
na prisão 

Consumi 
pela 

primeira 
vez na 
prisão 

Cannabis (chamôn, haxe, passas, 
erva) 

    

Cocaínas 
Coca, Branca     
Crack/Base     
Outras     
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Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas 
(speeds,..) 

    

Ecstasy (pastilhas,…)     
Outros (ice, cristal…)     

Alucinogénios 

Cogumelos 
(cogumelos 
mágicos,…) 

    

LSD (ácidos, trips,…)     
Outros (pó de anjo, 
Ketamina) 

    

Opiáceos 

Heroína (castanha, 
cavalo,…) 

    

Metadona (sem 
receita médica) 

    

Buprenorfina (sem 
receita médica) 
(subutex, 
suboxone) 

    

Outros opiáceos 
(morfina, ópio…) 

    

Hipnóticos/sedativos 
(sem receita médica) (drunfos, 
alprazolam, midazolam, 
xanax,valium, fenobarbital, 
GHB/GBL) 

    

Novas substâncias a imitar o efeito de 
drogas ilícitas (legal highs, bloom, 
blow, spice, gorby mix, fidel mix,…) 

    

Esteróides anabolizantes     

Outras (Solventes, colas…)     

 
32. FORA DA PRISÃO, alguma vez CONSUMIU alguma das seguintes SUBSTÂNCIAS?  
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 

Já consumi 
fora da 
prisão, 

antes da 
reclusão 

atual 

Consumi 
fora da 
prisão, 
nos 12 
meses 

antes da 
reclusão 

atual 

Consumi fora 
da prisão, 
nos 30 dias 
antes da 
reclusão 

atual 

Cannabis (chamôn, haxe, passas, erva)    

Cocaínas 
Coca, Branca    
Crack/Base    
Outras    

Outros 
estimulantes 
que não cocaína 

Anfetaminas (speeds,..)    
Ecstasy (pastilhas,…)    
Outros (ice, cristal…)    

Alucinogénios 

Cogumelos (cogumelos 
mágicos,…) 

   

LSD (ácidos, trips,…)    
Outros (pó de anjo, Ketamina)    

Opiáceos 

Heroína (castanha, cavalo,…)    
Metadona (sem receita 
médica) 

   

Buprenorfina (sem receita 
médica) (subutex, 
suboxone,…) 

   



 Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

291 

Outros opiáceos (morfina, 
ópio…) 

   

Hipnóticos/sedativos 
(sem receita médica) (drunfos, alprazolam, 
midazolam, xanax,valium, fenobarbital, GHB/GBL) 

   

Novas substâncias a imitar o efeito de drogas ilícitas 
(legal highs, bloom, blow, spice, gorby mix, fidel 
mix,…) 

   

Esteróides anabolizantes    
Outras (Solventes, colas…)    

 
 

SE NÃO CONSUMIU NOS ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DA RECLUSÃO ATUAL 
VÁ PARA A PERGUNTA 34 

 
 
33. Relativamente às SUBSTÂNCIAS que consumiu diga QUANTAS VEZES o fazia nos ÚLTIMOS 30 
DIAS ANTES DESTA RECLUSÃO? (assinale com um X a resposta mais parecida com o seu caso) 
 

 

Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias 
vezes por 
semana 
 (10 a 19 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos 
de uma 
vez por 
semana 

(1 a 3 
dias/mês) 

Cannabis (chamôn, haxe, passas, 
erva) 

    

Cocaínas 
Coca, Branca     
Crack/Base     
Outras     

Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas 
(speeds,..) 

    

Ecstasy (pastilhas,…)     
Outros (ice, cristal…)     

Alucinogénios 

Cogumelos 
(cogumelos 
mágicos,…) 

    

LSD (ácidos, trips,…)     
Outros (pó de anjo, 
Ketamina) 

    

Opiáceos 

Heroína (castanha, 
cavalo,…) 

    

Metadona (sem 
receita médica) 

    

Buprenorfina (sem 
receita médica) 
(subutex, 
suboxone,…) 

    

Outros opiáceos 
(morfina, ópio…) 

    

Hipnóticos/sedativos 
(sem receita médica) (drunfos, 
alprazolam, midazolam, 
xanax,valium, fenobarbital, GHB/GBL) 

    

Novas substâncias a imitar o efeito de 
drogas ilícitas (legal highs, bloom, 
blow, spice, gorby mix, fidel mix,…) 

    

Esteróides anabolizantes     
Outras (Solventes, colas…)     
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34. DENTRO DA PRISÃO (em qualquer prisão em que tenha estado), diga para cada uma das 
SUBSTÂNCIAS se: (assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 

Já consumi 
na prisão 

(nesta 
reclusão ou 

em 
reclusões 

anteriores) 

Consumi 
nos últimos 
12 meses 

na reclusão 
atual* 

Consumi nos 
últimos 30 dias 

na reclusão 
atual** 

Cannabis (chamôn, haxe, passas, erva)    

Cocaínas 
Coca, Branca    
Crack/Base    
Outras    

Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas (speeds,..)    
Ecstasy (pastilhas,…)    

Outros (ice, cristal…) 
   

Alucinogénios 

Cogumelos (cogumelos 
mágicos,…) 

   

LSD (ácidos, trips,…)    
Outros (pó de anjo, 
Ketamina) 

   

Opiáceos 

Heroína (castanha, 
cavalo,…) 

   

Metadona (sem receita 
médica) 

   

Buprenorfina (sem receita 
médica) (subutex, 
suboxone,…) 

   

Outros opiáceos (morfina, 
ópio…) 

   

Hipnóticos/sedativos 
(sem receita médica) (drunfos, 
alprazolam, midazolam, xanax,valium, 
fenobarbital, GHB/GBL) 

   

Novas substâncias a imitar o efeito de 
drogas ilícitas (legal highs, bloom, blow, 
spice, gorby mix, fidel mix,…) 

   

Esteróides anabolizantes    

Outras (Solventes, colas…)    

*Se está recluso há menos de um ano indique, por favor, apenas os consumos dentro do 
estabelecimento prisional. 
**Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à actual reclusão. 
 
34.1. Caso NUNCA TENHA CONSUMIDO nenhuma destas substâncias  
NA ATUAL RECLUSÃO assinale aqui com uma X 
 
 

SE NÃO CONSUMIU NENHUMA SUBSTÂNCIA NA RECLUSÃO ATUAL VÁ PARA A PERGUNTA 39 
 
 
35. NOS ÚLTIMOS 30 DIAS*, DENTRO DA PRISÃO, relativamente às DROGAS QUE CONSUMIU, diga 
QUANTAS VEZES o fez? (assinale com um X a resposta mais parecida com o seu caso) 
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Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias 
vezes por 
semana 
 (10 a 19 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos de 
uma vez 

por 
semana 

(1 a 3 
dias/mês) 

Cannabis (chamôn, haxe, passas, 
erva) 

    

Cocaínas 
Coca, Branca     
Crack/Base     
Outras     

Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas 
(speeds,..) 

    

Ecstasy 
(pastilhas,…) 

    

Outros (ice, 
cristal…) 

    

Alucinogénios 

Cogumelos 
(cogumelos 
mágicos,…) 

    

LSD (ácidos, 
trips,…) 

    

Outros (pó de 
anjo, Ketamina) 

    

Opiáceos 

Heroína 
(castanha, 
cavalo,…) 

    

Metadona (sem 
receita médica) 

    

Buprenorfina (sem 
receita médica) 
(subutex, 
suboxone,…) 

    

Outros opiáceos 
(morfina, ópio…) 

    

Hipnóticos/sedativos 
(sem receita médica) (drunfos, 
alprazolam, midazolam, 
xanax,valium, fenobarbital, 
GHB/GBL) 

    

Novas substâncias a imitar o efeito 
de drogas ilícitas (legal highs, 
bloom, blow, spice, gorby mix, fidel 
mix,…) 

    

Esteróides anabolizantes     

Outras (Solventes, colas…)     

*Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à atual reclusão. 
 
36. Modalidades de consumo DURANTE A ATUAL RECLUSÃO: (pode assinalar mais do que uma 
resposta. Assinale com um X a(s) resposta(s) mais parecida(s) com o seu caso)  
 

 
Fumar “Snifar” Injetar Ingerir/ 

Tomar 
Cannabis (chamôn, haxe, passas, 
erva) 

    

Cocaínas 
Coca, Branca     
Crack/Base     
Outras     
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Outros 
estimulantes 
que não 
cocaína 

Anfetaminas 
(speeds,..) 

    

Ecstasy (pastilhas,…)     
Outros (ice, cristal…)     

Alucinogénios 

Cogumelos 
(cogumelos 
mágicos,…) 

    

LSD (ácidos, trips,…)     
Outros (pó de anjo, 
Ketamina) 

    

Opiáceos 

Heroína (castanha, 
cavalo,…) 

    

Metadona (sem 
receita médica) 

    

Buprenorfina (sem 
receita médica) 
(subutex, 
suboxone,…) 

    

Outros opiáceos 
(morfina, ópio…) 

    

Hipnóticos/sedativos 
(sem receita médica) (drunfos, 
alprazolam, midazolam, 
xanax,valium, fenobarbital, GHB/GBL) 

    

Novas substâncias a imitar o efeito de 
drogas ilícitas (legal highs, bloom, 
blow, spice, gorby mix, fidel mix,…) 

    

Esteróides anabolizantes     
Outras (Solventes, colas…)     

 
 
37. Neste ESTABELECIMENTO PRISIONAL, diga por favor: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

Quanto aos seus consumos de drogas: 
 

Sim Não 

Gostava de deixar as drogas mas é difícil  
 

Gostava de deixar as drogas mas é mais difícil na prisão  
 

Para deixar as drogas preciso de ajuda  
 

Vou continuar a consumir drogas  
 

Gostava de deixar as drogas e é mais fácil na prisão  
 

 
 
38. Qual o IMPACTO do seu CONSUMO DE DROGAS na prisão no CUMPRIMENTO DA SUA PENA? 
(assinale com um X a sua situação) 
 

Não tem consequências  
Tem consequências positivas  
Tem consequências negativas  
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RELATIVAMENTE A ALGUNS PROBLEMAS DE SAÚDE E PRÁTICAS RELACIONADAS COM O  
CONSUMO DE DROGAS FORA E DENTRO DA PRISÃO, DIGA-NOS QUAL É A SUA SITUAÇÃO: 

 
 
39. Já ALGUMA VEZ teve uma OVERDOSE que justificasse a INTERVENÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE 
SAÚDE (médico, enfermeira ou profissionais em ambulância)?  
(assinale com um X a sua situação) 
 

 

Fora da prisão 
Dentro da prisão, nesta 

reclusão ou em reclusões 
anteriores 

Relacionada com 
opiáceos (heroína, 
metadona,…) 

 
 

Relacionada com outras 
substâncias 

  

 

39.1. Caso NUNCA TENHA TIDO UMA OVERDOSE assinale com um X  

 
NO CASO DE NUNCA TER TIDO UMA OVERDOSE VÁ PARA A PERGUNTA 40 

 
 
39.2. Se já ALGUMA VEZ teve uma OVERDOSE que justificasse a INTERVENÇÃO DE UM PROFISSIONAL 
DE SAÚDE (médico, enfermeira, profissionais em ambulância) indique por favor QUANTAS VEZES 
aconteceu (número de vezes). 
 

 
Fora da prisão 

Dentro da prisão 

Em anteriores reclusões Nesta 
reclusão 

Número de vezes    
 
 
39.3. Há QUANTO TEMPO foi a sua ÚLTIMA OVERDOSE? 
(assinale com um X a resposta mais parecida com o seu caso) 
 

Há menos de 1 ano  
Há um ano  
Há dois anos  
Há três anos  
Há quatro anos  
Há cinco anos ou mais  

 
40. Já ALGUMA VEZ INJETOU alguma SUBSTÂNCIA (sem ser para fins médicos), mesmo que apenas 
uma vez? 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 

 Sim Não 
Alguma vez na vida, fora da prisão   

Dentro da prisão, nesta reclusão  
 

Dentro da prisão em reclusões anteriores  
 

Nos últimos 30 dias*, dentro da prisão  
 

Nos últimos 30 dias fora da prisão  
 

*Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à actual reclusão. 
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40.1. Caso NUNCA TENHA CONSUMIDO SUBSTÂNCIA INJETADA (sem ser para fins médicos) 

assinale aqui com um X 
 

NO CASO DE NUNCA SE TER INJECTADO VÁ PARA A PERGUNTA 43 
 
41. Com que IDADE começou a INJETAR SUBSTÂNCIAS (sem ser para fins médicos)? 
 

  anos 
 
 
42. Já alguma vez PARTILHOU MATERIAL para INJETAR SUBSTÂNCIAS (sem ser para fins médicos)? 
 

Sim  
Não  

 
42.1. Se sim, assinale: 
 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 

 Sim Não 
Alguma vez, FORA da prisão, partilhou agulhas/seringas   

Alguma vez, FORA da prisão, partilhou colher, filtro, algodão, ácido/sumo de 
limão, água   

 

DENTRO da prisão, nesta reclusão ou em reclusões anteriores, partilhou 
agulhas/seringas  

 

DENTRO da prisão, nesta reclusão partilhou colher, filtro, algodão, ácido/sumo de 
limão, água  

 

DENTRO da prisão, em reclusões anteriores, partilhou agulhas/seringas  
 

DENTRO da prisão, em reclusões anteriores, partilhou colher, filtro, algodão, 
ácido/sumo de limão, água  

 

Nos últimos 30 dias*, FORA da prisão, partilhou agulhas/seringas  
 

Nos últimos 30 dias*, FORA da prisão, partilhou colher, filtro, algodão, ácido/sumo 
de limão, água  

 

Nos últimos 30 dias*, DENTRO da prisão, partilhou agulhas/seringas  
 

Nos últimos 30 dias*, DENTRO da prisão, partilhou colher, filtro, algodão, 
ácido/sumo de limão, água  

 

 
43. DURANTE A ATUAL RECLUSÃO, algum PROFISSIONAL DESTE ESTABELECIMENTO PRISIONAL lhe 
sugeriu entrar em ALGUM PROGRAMA DE TRATAMENTO para o consumo de drogas? 
 
 

Sim  
Não  

 
44. Já alguma vez esteve em ALGUM PROGRAMA DE TRATAMENTO para o consumo de drogas? 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 

 
Nunca estive Estive FORA da prisão 

Programas 
farmacológicos 

Programa de 
substituição opiácea 
(metadona, 
buprenorfina) 
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Outro programa com 
medicação 

  

Outros programas terapêuticos (grupos de 
autoajuda, apoio psicológico,…) 

  

 
44.1. Caso NUNCA TENHA ESTADO num PROGRAMA de TRATAMENTO  

assinale com um X 
 

NO CASO DE NUNCA TER ESTADO EM TRATAMENTO PARA O CONSUMO DE DROGAS  
DENTRO DA PRISÃO, VÁ PARA A PERGUNTA 47 

 
45. Já alguma vez esteve, ou está atualmente, em ALGUM PROGRAMA DE TRATAMENTO para o 
consumo de drogas DENTRO DA PRISÃO? 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 

DENTRO da prisão (nesta reclusão ou 
em reclusões anteriores) 

Já estive, mas 
não estou 

atualmente 

Estou 
atualmente 

Programas 
farmacológicos 

Programa de substituição 
opiácea (metadona, 
buprenorfina) 

  

Outro programa com 
medicação   

Alas/Unidades livres de drogas    
Outros programas terapêuticos (grupos de autoajuda, 
apoio psicológico,…)   

 
 
46. INICIOU O ATUAL TRATAMENTO em que se encontra FORA OU DENTRO DA PRISÃO ? 
assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 Sim Não 
Iniciei programas farmacológicos de substituição opiácea (metadona ou 
buprenorfina) DENTRO da prisão 

  

Iniciei outros programas com medicação DENTRO da prisão   
Iniciei a participação em alas/unidades livres de drogas DENTRO da prisão   
Iniciei a participação em outros programas terapêuticos (grupos de autoajuda, 
apoio psicológico,…) DENTRO da prisão 

  

Iniciei Programas farmacológicos de substituição opiácea (metadona ou 
buprenorfina) FORA da prisão e CONTINUEI na prisão. 

  

Iniciei outros Programas com medicação FORA da prisão e CONTINUEI na prisão   
Iniciei a participação em outros programas terapêuticos (grupos de autoajuda, 
apoio psicológico,…) FORA da prisão e CONTINUEI na prisão 

  

Iniciei Programas farmacológicos de substituição opiácea (metadona ou 
buprenorfina) FORA da prisão e INTERROMPI na prisão 

  

Iniciei outros Programas com medicação FORA da prisão e INTERROMPI na prisão   
Iniciei a participação em outros programas terapêuticos (grupos de autoajuda, 
apoio psicológico,…) FORA da prisão e INTERROMPI na prisão 

  

 
 
 

RESPONDA POR FAVOR ÀS SEGUINTES QUESTÕES RELATIVAMENTE AO CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOÓLICAS E DE TABACO 

 
 
47. Caso NUNCA TENHA CONSUMIDO TABACO E BEBIDAS ALCOÓLICAS 
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assinale aqui com um X 
 

NO CASO DE NUNCA TER CONSUMIDO TABACO E ALCOOL VÁ PARA A PERGUNTA 58 
 
48. Relativamente aos seus consumos FORA DA PRISÃO, diga para cada SUBSTÂNCIA: 
(assinale com um X todas as situações que se apliquem ao seu caso em cada uma das linhas) 
 

 

Já 
consumi 
fora da 
prisão, 

antes da 
reclusão 

atual 

Consumi 
fora da 

prisão, nos 
12 meses 
antes da 
reclusão 

atual   

Consumi fora 
da prisão, nos 
30 dias antes 
da reclusão 

atual  

Tabaco    

Bebidas 
alcoólicas 

Cervejas    
Vinhos    
Bebidas espirituosas 
/destiladas (whisky; vodka; 
gin, aguardente, licores,..) 

   

 Outras bebidas alcoólicas    
 
 
49. Relativamente aos seus consumos FORA DA PRISÃO, diga QUANTAS VEZES o fazia nos 
ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DESTA RECLUSÃO para as SUBSTÂNCIAS consumidas? 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 

Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias 
vezes por 
semana 
 (10 a 19 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos 
de uma 
vez por 
semana 

(1 a 3 
dias/mês) 

Tabaco     

Bebidas 
alcoólicas 

Cervejas     
Vinhos     
Bebidas espirituosas 
/destiladas (whisky; 
vodka; gin, aguardente, 
licores,..) 

    

Outras bebidas 
alcoólicas 

    

 
50. FORA DA PRISÃO, diga QUANTAS VEZES nos ÚLTIMOS 30 DIAS ANTES DESTA RECLUSÃO ocorreram 
as seguintes situações: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 

Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias 
vezes por 
semana 
 (10 a 19 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos 
de uma 
vez por 
semana 

(1 a 3 
dias/mês) 

Nunca 

Ficar embriagado (a 
cambalear, com dificuldade 
em falar, a vomitar,…) 

     

Beber 5 ou mais (se for mulher) 
ou 6 ou mais (se for homem) 
copos de uma qualquer 
bebida alcoólica na mesma 
ocasião 
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51. Relativamente aos seus consumos DENTRO DA PRISÃO, diga para cada SUBSTÂNCIA: 
(assinale com um X todas as situações que se apliquem ao seu caso em cada uma das linhas) 
 

 

Já consumi na 
prisão (nesta 
reclusão ou 

em reclusões 
anteriores) 

Consumi nos 
últimos 12 
meses na 
reclusão 

atual* 

Consumi 
nos últimos 
30 dias na 
reclusão 
atual** 

Tabaco    

Bebidas 
alcoólicas 

Cervejas    
Vinhos    
Bebidas espirituosas 
/destiladas (whisky; vodka; 
gin, aguardente, licores,..) 

   

Bebidas alcoólicas de 
“fabrico artesanal” na 
prisão (chicha,…) 

   

Outras bebidas alcoólicas    
*Se está recluso há menos de um ano indique, por favor, apenas os consumos dentro do 
estabelecimento prisional. 
**Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à atual reclusão 

 
51.1. Caso NUNCA TENHA CONSUMIDO TABACO E BEBIDAS ALCOÓLICAS NA ATUAL RECLUSÃO 

assinale aqui com um X 
 

SE NÃO CONSUMIU TABACO E BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS ÚLTIMOS 30 DIAS  
NA RECLUSÃO ATUAL VÁ PARA A PERGUNTA 54 

 
 
52. Relativamente aos seus consumos DENTRO DA PRISÃO, diga QUANTAS VEZES o fez nos ÚLTIMOS 
30 DIAS* NA ATUAL RECLUSÃO, para as SUBSTÂNCIAS consumidas? 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
 

 

Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias 
vezes por 
semana 
 (10 a 19 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos 
de uma 
vez por 
semana 

(1 a 3 
dias/mês) 

Tabaco     

Bebidas 
alcoólicas 

Cervejas     
Vinhos     
Bebidas espirituosas 
/destiladas (whisky; 
vodka; gin, aguardente, 
licores,..) 

    

Bebidas alcoólicas de 
“fabrico artesanal” na 
prisão (chicha,…) 

    

Outras bebidas 
alcoólicas 

    

*Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à actual reclusão 
 
53. DENTRO DA PRISÃO, diga QUANTAS VEZES nos ÚLTIMOS 30 DIAS* NA ATUAL RECLUSÃO ocorreram 
as seguintes situações: 
(assinale com um X a sua resposta em cada uma das linhas) 
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Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias 
vezes por 
semana 
 (10 a 19 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos 
de uma 
vez por 
semana 

(1 a 3 
dias/mês) 

Nunca 

Ficar embriagado (a 
cambalear, com 
dificuldade em falar, a 
vomitar,…) 

     

Beber 5 ou mais (se for 
mulher) ou 6 ou mais (se for 
homem) copos de uma 
qualquer bebida alcoólica 
na mesma ocasião 

     

*Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à atual reclusão. 
 
 
54. QUANDO BEBE, habitualmente QUANTAS BEBIDAS contendo álcool consome? 
(assinale com um X a sua situação em cada uma das colunas) 
 

 
Fora da prisão 

Dentro da prisão 

Em anteriores reclusões Nesta reclusão 

Uma a duas    
Três a quatro    
Cinco a seis    
Sete a nove    
Dez ou mais    
Nunca bebi    

 
 
55. Já alguma vez entrou em COMA ALCOÓLICO, que justificasse a intervenção de um 
PROFISSIONAL DE SAÚDE (médico, enfermeira, profissionais em ambulância)? 
(assinale com um X a sua situação em cada uma das colunas) 
 

 
Sim Não 

Fora da prisão    
Dentro da prisão nesta reclusão    
Dentro da prisão em reclusões anteriores   

 
 
56. DURANTE A ATUAL RECLUSÃO, algum PROFISSIONAL DESTE ESTABELECIMENTO PRISIONAL lhe 
sugeriu ALGUM TRATAMENTO para a dependência de bebidas alcoólicas? 
 

Sim  
Não  

 
 
57. Já alguma vez esteve, ou está atualmente, em ALGUM PROGRAMA/TRATAMENTO para o 
CONSUMO DE ÁLCOOL? 
 (assinale com um X todas as situações que se apliquem ao seu caso) 
 

 

 Nunca 
estive 

Estive 
FORA da 

prisão 

Já estive, nesta 
reclusão ou em 

reclusões anteriores, 
mas não estou 

atualmente 

Estou 
atualmente 
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RESPONDA POR FAVOR ÀS SEGUINTES QUESTÕES RELATIVAMENTE ÀS PRÁTICAS DE JOGO “A 
DINHEIRO” (OU EM TROCA DE OUTROS BENS/SERVIÇOS) 

 
 
58. Caso NUNCA TENHA jogado “a dinheiro” assinale aqui com um X 
 
 

SE NUNCA JOGOU “A DINHEIRO” (ou em troca de outros bens/serviços) 
VÁ PARA A PERGUNTA 66 

 
59. FORA DA PRISÃO, QUANTAS VEZES jogou os seguintes JOGOS “A DINHEIRO”, NOS 30 DIAS ANTES 
DA ATUAL RECLUSÃO? 
(assinale com um X a resposta mais parecida com o seu caso) 
 

 

Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias 
vezes por 
semana 
 (10 a 19 

dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos 
de uma 
vez por 
semana 

(1 a 3 
dias/mês) 

Não 
joguei 

nos 
últimos 
30 dias 
antes 

da 
actual 

reclusão 
Slot machines (máquinas 
de jogo) 

     

Jogos de cartas ou dados      
Jogos de tabuleiro 
(damas, xadrez) 

     

Lotarias (euromilhões, 
totoloto,..) e bingos 

     

Apostas desportivas       
Apostas em animais      
Outro tipo de jogo      

 
 
60. ANTES DESTA RECLUSÃO, , qual a QUANTIA que apostava num DIA NORMAL em que jogava ?  
(assinale com um X a resposta mais parecida com o seu caso) 
 

Menos de 1€   
De 1€ a 9€  
De 10€ a 49€  
De 50€ a 99€  
De 100€ a 499€  
De 500€ a 999€  
De 1000€ a 9999€  
Mais de 10.000€   
Nunca joguei a dinheiro fora da prisão, antes desta reclusão  

 
61. DENTRO DA PRISÃO, quanto às suas PRÁTICAS DE JOGO “A DINHEIRO” (OU EM TROCA DE 
OUTROS BENS/SERVIÇOS), diga para cada tipo de jogo: 
(assinale com uma X todas as situações que se apliquem ao seu caso em cada uma das linhas) 
 

 Já joguei na prisão 
(nesta reclusão ou 

Joguei nos 
últimos 12 

Joguei nos 
últimos 30 dias 

Intervenções terapêuticas 
para a dependência de 
álcool (farmacológicas, 
grupos de auto ajuda, 
apoio psicológico,…) 
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em reclusões 
anteriores) 

meses na 
reclusão atual* 

na reclusão 
atual** 

Jogos de cartas ou dados    

Jogos de tabuleiro 
(damas, xadrez) 

   

Lotarias (Euro milhões, 
totoloto,..) e bingos 

   

Apostas desportivas     

Apostas em animais    

Outro tipo de jogo    
*Se está recluso há menos de um ano indique, por favor, apenas os consumos dentro do 
estabelecimento prisional. 
**Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à atual reclusão. 
 
 
61.1. Caso NUNCA TENHA JOGADO “A DINHEIRO” (ou em troca de outros bens/serviços) NA ATUAL 
RECLUSÃO assinale aqui com um X 

SE NÃO JOGOU “A DINHEIRO” (ou em troca de outros bens/serviços) NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, 
NESTA RECLUSÃO, VÁ PARA A QUESTÃO 63 

 
 
62. DENTRO DA PRISÃO, NOS ÚLTIMOS 30 DIAS* DA ATUAL RECLUSÃO, QUANTAS VEZES jogou “a 
dinheiro” os seguintes jogos? 
(assinale com um X a resposta mais parecida com o seu caso) 
 

 

Diariamente 
ou quase 

diariamente  
(20 dias ou 
mais/mês) 

Várias vezes 
por semana 

 (10 a 19 
dias/mês) 

Uma/duas 
vezes por 
semana  

(4 a 9 
dias/mês) 

Menos de 
uma vez por 

semana 
(1 a 3 

dias/mês) 
Jogos de cartas ou dados     
Jogos de tabuleiro (damas, 
xadrez) 

    

Lotarias (Euro milhões, 
totoloto,..) e bingos 

    

Apostas desportivas      
Apostas em animais     
Outro tipo de jogo     

*Se está recluso há menos de 30 dias, responda relativamente à actual reclusão. 
 
 
63. NA PRISÃO, NA ATUAL RECLUSÃO, as APOSTAS DE JOGO costumam envolver a TROCA de: 
(pode escolher mais do que uma resposta) 
 

Dinheiro  
Tabaco  
Drogas  
Bebidas alcoólicas   
Alimentos  
Favores sexuais  
Acesso a telemóvel/internet  
Funções a desempenhar dentro do estabelecimento prisional   
Roupa ou objectos pessoais  
Outros  
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64. Qual é o MODO mais frequente de JOGAR “A DINHEIRO” (ou em troca de outros 
bens/serviços)? 
 

 
Fora da prisão Durante esta reclusão 

Na internet (online)   

Sem ser na internet    

Nunca joguei   
 
 
65. AO LONGO DA SUA VIDA já esteve em ALGUM PROGRAMA DE TRATAMENTO por causa da 
dependência do JOGO A DINHEIRO? 
 

Sim  

Não  
RESPONDA POR FAVOR ÀS SEGUINTES PERGUNTAS SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS COM O 

CONSUMO DE DROGAS, ÁLCOOL E PRÁTICAS DE JOGO “A DINHEIRO” 
 
 
66. FORA DA PRISÃO, já alguma vez teve os seguintes PROBLEMAS relacionados com o CONSUMO 
DE DROGAS, ÁLCOOL E/OU JOGO “A DINHEIRO” (ou em troca de outros bens/serviços)? 
(assinale com um X todas as situações que se apliquem ao seu caso) 
 

Problemas graves de rendimento no trabalho devido a: 
Consumo de drogas  
Consumo de álcool  
Jogo “a dinheiro”   

Problemas graves de saúde devido a: 
Consumo de drogas  
Consumo de álcool  
Jogo “a dinheiro”   

Problemas com as suas condutas em casa devido a: 
Consumo de drogas  
Consumo de álcool  
Jogo “a dinheiro”   

Esteve envolvido em atos de violência relacionados com: 
Consumo de drogas  
Consumo de álcool  
Jogo “a dinheiro”   

Problemas financeiros graves relacionados com: 
Consumo de drogas  
Consumo de álcool  
Jogo “a dinheiro”   

Envolveu a sua família em situações de pagamento de dívidas 
relacionadas com: 

Consumo de drogas  
Consumo de álcool  
Jogo “a dinheiro”   

Outros problemas relacionados com: 
Consumo de drogas  
Consumo de álcool  
Jogo “a dinheiro”   

 
66.1. Caso NUNCA TENHA TIDO PROBLEMAS relacionados com o CONSUMO DE DROGAS, ÁLCOOL 
e PRÁTICAS DE JOGO “A DINHEIRO” (ou em troca de outros bens/serviços) FORA DA PRISÃO 
assinale aqui com um X 
 
 
 
 
 
67. DENTRO DA PRISÃO, já alguma vez teve os seguintes PROBLEMAS relacionados com o 
CONSUMO DE DROGAS, ÁLCOOL E/OU JOGO “A DINHEIRO” (ou em troca de outros bens/serviços)? 
(assinale com um X todas as situações que se apliquem ao seu caso) 
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 Em anteriores 
reclusões 

Nesta 
reclusão 

Problemas graves de rendimento no 
trabalho devido a: 

Consumo de drogas   
Consumo de álcool   
Jogo “a dinheiro”   

Problemas graves de saúde devido 
a: 

Consumo de drogas   
Consumo de álcool   
Jogo “a dinheiro”   

Problemas com as suas condutas na 
prisão devido a: 

Consumo de drogas   
Consumo de álcool   
Jogo “a dinheiro”   

Esteve envolvido em atos de 
violência relacionados com: 

Consumo de drogas   
Consumo de álcool   
Jogo “a dinheiro”   

Problemas financeiros graves 
relacionados com: 

Consumo de drogas   
Consumo de álcool   
Jogo “a dinheiro”   

Envolveu a sua família em situações 
de pagamento de dívidas 
relacionadas com: 

Consumo de drogas   
Consumo de álcool   
Jogo “a dinheiro”   

Outros problemas relacionados 
com: 

Consumo de drogas   
Consumo de álcool   
Jogo “a dinheiro”   

 
67.1. Caso NUNCA TENHA tido PROBLEMAS relacionados com o CONSUMO DE DROGAS, ÁLCOOL E 
PRÁTICAS DE JOGO “A DINHEIRO” (ou em troca de outros bens/serviços) DENTRO DA PRISÃO 
assinale aqui com um X 
 
 

PARA TERMINAR, RESPONDA POR FAVOR ÀS SEGUINTES PERGUNTAS 
 
 

68. Indique qual o NÍVEL DE ESCOLARIDADE MAIS ELEVADO que atingiu (tendo completado ou 
não): 
(escolha apenas uma resposta) 
 

Nunca frequentei a escola (não sabe ler nem escrever)  

Nunca frequentei a escola (sabe ler ou escrever)  

1º ciclo do ensino básico (4ª classe ou equivalente)  

2º ciclo do ensino básico (ensino preparatório ou equivalente)  

3º ciclo do ensino básico (9º ano ou equivalente)  

Ensino secundário (12º ano ou equivalente)  

Ensino superior (ou equivalente)  
 
69. Tem alguma OCUPAÇÃO NA PRISÃO? 
 

Sim  

Não  
 
69.1. Se sim, diga QUAL/QUAIS: 
 (pode escolher mais do que uma resposta) 
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Formação  

Ensino  

Trabalho  

Outra  
 
70. À DATA DA RECLUSÃO, relativamente ao TRABALHO:  
(escolha apenas uma resposta) 
 

Era estudante  

Exercia uma profissão  

Estava desempregado(a)  

Estava à procura do primeiro emprego  

Era doméstica(o)  

Estava reformado(a)/ pensionista  

Estava a cumprir o serviço militar obrigatório  

Estava incapacitado(a) permanente para o trabalho  

Outra situação  
 
71. Se JÁ TRABALHOU, QUAL foi a sua ÚLTIMA PROFISSÃO? 
(ESCREVA COM LETRA DE IMPRENSA) 
 
______________________________________________________________________ 
 
72. Se já trabalhou, QUAL a DURAÇÃO MÁXIMA dessa actividade: 
 

  anos    meses 
 

 
 

MUITO OBRIGADO PELA COLABORAÇÃO 
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