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Nota Introdutória 

 

O presente relatório tem como objetivo compilar e apresentar a informação recolhida ao longo do ano 

de 2012, no âmbito do processo de monitorização das intervenções de reinserção.  

Após uma breve introdução referente à descrição do processo de recolha de dados implementado ao 

longo do ano, apresentam-se alguns dos dados estatísticos da atividade assistencial verificada na 

área da reinserção e uma análise pormenorizada das necessidades diagnosticadas, junto dos 

utentes, e dos resultados atingidos, por dimensão de intervenção: habitação, educação, formação 

profissional, emprego, âmbito socioterapêutico, ocupação de tempos livres, acesso a serviços 

públicos e de proximidade e intervenção familiar. A título de conclusão, efetua-se uma breve síntese 

da informação recolhida. 

 

1. Processo de Monitorização 

 

Na sequência do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde 2008, o ano de 2012 foi mais um 

ano em que se efetuou a recolha de informação referente à área de missão da reinserção em todos 

os serviços com intervenção neste âmbito. Neste processo, designado de monitorização das 

intervenções em reinserção, participaram todos os serviços com intervenção em reinserção, da 

responsabilidade das Administrações Regionais de Saúde (ARS), incluindo os Centros de Respostas 

Integradas (CRI), Unidades de Alcoologia (UA) e Comunidades Terapêuticas (CT). 

Desta forma, foi possível, ao longo do ano de 2012, acompanhar de forma próxima o 

desenvolvimento das atividades em reinserção, de forma a conhecer a realidade dos utentes que 

procuram os serviços locais, do ponto de vista das necessidades que apresentam, e, 

simultaneamente, reconhecer a capacidade existente para suprir as suas necessidades, em conjunto 

com uma rede de parceiros a nível nacional. 

O processo de monitorização encontra-se neste momento estabilizado e consolidado, fruto do 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em anos anteriores, que permitiu, entre outros ganhos, 

substituir os registos em papel por um registo informatizado da informação, que é efetuado online por 

cada técnico. 

A utilização das ferramentas criadas para a consulta desta informação registada online tem-se 

revelado uma enorme mais-valia para todos os intervenientes desta área de missão, quer ao nível 

nacional, como regional e local, permitindo que todos tenham acesso a estes dados de forma rápida e 

eficaz. 
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2. Resultados atingidos em 2012 

 

Espelhando uma parte do trabalho desenvolvido pelos técnicos das equipas de reinserção (nos CRI, 

CT e nas UA), foram efetuadas ao longo do ano cerca de 89.050 consultas, que possibilitaram o 

desenvolvimento e acompanhamento dos percursos de inserção dos utentes. A distribuição destas 

consultas é a que se apresenta nos gráficos seguintes, por região e ano: (Figuras n.º 1 e 2): 

Figura n. 1 - Consultas de Reinserção efetuadas 
nos CRI, por região  

N=82.762 

Figura n. 2 - Consultas de Reinserção 
efetuadas nas Unidades de Alcoologia 

N=6.288  

 

 

Fonte: SIM Fonte: SIM 

 

Comparativamente ao ano anterior, verifica-se um aumento global do número de consultas realizadas 

nos CRI em aproximadamente 7%. Este aumento verificou-se nas regiões Norte, Centro e Lisboa e 

Vale do Tejo. No que se refere às Unidades de Alcoologia, houve também um aumento face ao ano 

anterior de 36%, com destaque para a Unidade de Alcoologia de Lisboa. As consultas das UA 

representam aproximadamente 7% do total de consultas de reinserção. 

As consultas realizadas abrangeram um total de 18.786 consumidores em processo de reinserção 

(utentes ativos em reinserção), com a seguinte distribuição: (Figuras n.º 3 e 4): 

 

Figura n.º 3 – Utentes em acompanhamento 
pelas Equipas de Reinserção dos CRI, por 

região  
(N=16.311) 

Figura n.º 4 – Utentes em acompanhamento 
no âmbito da reinserção em ambulatório, por 

Unidade de Alcoologia (N= 2.475) 

  
Fonte: SIM Fonte: SIM 
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Verifica-se que grande parte dos utentes em acompanhamento nos CRI situam-se na região Norte 

(49%). Os utentes em acompanhamento pelas UA representam 13% do total de utentes ativos 

abrangidos pela reinserção. 

Estas unidades apresentaram em 2012 um total de 45.724 utentes ativos. Apesar de existirem 

diferentes modelos de funcionamento nas várias unidades a nível nacional, na maioria das situações 

os utentes são alvo de um primeiro nível de atendimento e, atendendo às características da situação, 

é efetuada uma triagem para o acompanhamento social. Em 2012 as equipas de reinserção 

acompanharam 41% do total de utentes ativos (em 2011 eram 37%), com a com a seguinte 

distribuição: (Figuras n.º 5 e 6): 

 

No que se refere aos CRI, verificou-se um aumento do rácio dos utentes ativos em acompanhamento 

no âmbito da reinserção, face a 2011, nas regiões do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Na 

região do Algarve houve um decréscimo da percentagem de utentes que são acompanhados pela 

reinserção. Esta diminuição poderá ser explicada pela redução dos técnicos afetos à área de missão 

da reinserção. À semelhança dos anos anteriores, a região Centro apresenta a percentagem mais 

elevada de utentes acompanhados no âmbito da reinserção, nos CRI e na UA. Destaca-se ainda o 

aumento verificado na Unidade de Alcoologia de Lisboa. 

O modelo de intervenção em vigor para a área da reinserção preconiza a contratualização do Plano 

Individual de Inserção (PII), enquanto estratégia de comprometimento das partes – indivíduo e 

serviço, permitindo organizar e avaliar o processo de intervenção. Desempenha um papel 

fundamental enquanto instrumento de planeamento e co-responsabilização nos objetivos individuais a 

atingir. 

Em 2012, estiveram em vigor 7.685 PII, distribuídos por 6.669 de utentes com problemas de consumo 

de SI e 1.016 referentes a utentes com problemas ligados ao consumo de álcool (Figuras n.º 7 e 8).  

 

Figura n.º 5 – Utentes ativos em reinserção / 
Total de utentes ativos dos CRI (42%) 

Figura n.º 6 – Utentes ativos em reinserção / Total 
de utentes ativos das Unidades de Alcoologia 

(36%) 

  
Fonte: SIM Fonte: SIM 
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Verifica-se que as regiões do Norte e Centro apresentam um elevado número de utentes com PII 

contratualizados, representando em conjunto 83% do total de PII em vigor. Os PII referentes a utentes 

com PLA representam 15% do total (em 2011 eram 11%) e foram contratualizados quase 

exclusivamente nas equipas dos CRI e CT
1
. Verificaram-se 347 altas sociais (490 em 2011), na 

sequência do cumprimento dos objetivos contratualizados com os utentes no âmbito dos PII. 

Nos gráficos seguintes (Figuras n.º 9 e 10) apresenta-se a evolução do número de utentes com PII, 

por região, e a relação do total de PII com o número de utentes ativos em reinserção. 

 

Figura n.º 9 – Utentes com PII em vigor, por região  

N= 7.685 

Figura n.º 10 – Utentes com PII /Utentes 
ativos em reinserção  

 
 

Verificou-se que, em 2011, o número de utentes com PII aumentou significativamente em todas as 

regiões, o que representou a generalização da implementação do Modelo de Intervenção em 

Reinserção (MIR) em todos os CRI. Em 2012, essa tendência mantém-se apenas na região Norte, 

verificando-se uma diminuição em todas as outras regiões, à exceção do Algarve que apresenta um 

ligeiro acréscimo. Apesar desta diminuição, o total nacional é superior ao registado em 2011 (7.509), 

o que significa que houve um crescimento de 2% do número de PII em vigor.  

                                                           
1 

Apenas a UA do Porto contratualizou PII em 2012. 
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Considerando a relação entre o número de utentes com PII e o total de utentes ativos na reinserção
2
, 

verificou-se uma diminuição deste rácio para 41%, comparativamente com 2011 (44%). Esta 

diminuição está relacionada com o aumento do número de utentes acompanhados pela reinserção, 

uma vez que o número de PII em vigor foi superior ao valor verificado em 2011. Do ponto de vista 

regional e no que se refere à percentagem de utentes com PII, o Algarve apresenta o valor mais 

elevado, (73%), seguido da região Centro com 52%, a região Norte com 44%, o Alentejo com 25% e 

Lisboa e Vale do Tejo com o valor mais baixo: 21%. 

Apresenta-se, de seguida, a análise dos indicadores recolhidos no âmbito do processo de 

monitorização, que espelham os percursos de inserção dos utentes dos CRI e UA, nas principais 

dimensões desenvolvidas no âmbito destes percursos.  

2.1. Habitação 

A habitação é uma necessidade básica, fundamental na vida das pessoas e como tal imprescindível 

para se perspetivarem processos de inserção sustentados e duradouros. Sempre que é identificada 

esta necessidade, os técnicos de reinserção desenvolvem iniciativas no sentido de proporcionar uma 

resposta de emergência (se for caso disso) e, no médio prazo, encontrar alternativas de carácter mais 

permanente. Importa aqui destacar o trabalho de articulação que é efetuado com os parceiros da 

comunidade, em especial com o Instituto de Segurança Social, as Autarquias e IPSS.  

Nos gráficos seguintes (Figuras n.º 11 e 12) apresentam-se as necessidades de habitação 

diagnosticadas em cada região, nos utentes com problemas ligados ao consumo de SI e ao álcool, 

em contraponto com as respostas que permitiram, através da intervenção junto dos parceiros, a 

resolução do problema habitacional (ainda que temporariamente, em alguns casos). 

 

 

Nos utentes com problemas de consumo de SI, foram diagnosticadas 845 necessidades ao nível da 

habitação, sendo a maioria delas identificadas no Norte (52%). No que se refere aos utentes com 

problemas de consumo de álcool, foram diagnosticadas 439 necessidades habitacionais, sendo que 

                                                           
2

 Os valores referentes a 2011 e 2012 incluem os ativos e PII contratualizados nas UA. Nos anos anteriores esta informação não estava disponível. 

Figura n.º 11 – Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de 

habitação, por Região, com problemas ligados ao 
consumo de substâncias ilícitas 

N= 845 

Figura n.º 12 – Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de 

habitação, por Região, com problemas ligados 
ao consumo de álcool 

N= 439 
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são as regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo que apresentam os valores mais elevados (53% e 31%, 

respetivamente).  

A capacidade de resposta às necessidades diagnosticadas foi de 45% para as SI e 42% para os PLA, 

o que representa um aumento significativo da capacidade de resposta neste âmbito, considerando 

que os rácios em 2011 foram de 32% para as SI e 28% para os PLA. As respostas proporcionadas 

incluem situações de alojamento temporário, assim como respostas de caráter permanente. 

A figura n.º 13 apresenta os totais em cada região, com os dados agregados (substâncias ilícitas e 

álcool). 

Figura n.º 13 – Total de utentes com necessidades / integrados em respostas de habitação,  

por região N=1.284 

 

Verifica-se que o Alentejo é a região onde foram diagnosticadas menos necessidades e apresenta 

uma capacidade de satisfação das mesmas de 68%. As outras regiões apresentam capacidades de 

resposta diferenciadas, Lisboa e Vale do Tejo 54%, o Centro 48%, o Norte 38% e o Algarve 35%. 

Na figura n.º 14 apresenta-se a evolução das integrações efetuadas face às necessidades 

diagnosticadas no âmbito da habitação, de 2008 a 2012. 

 
Figura n.º 14 – Evolução das necessidades/integrações em respostas de habitação,  

total nacional 
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Comparativamente aos anos anteriores, diminuíram as necessidades identificadas, mas as respostas 

proporcionadas foram superiores a 2011. A capacidade de resposta nesta dimensão tem vindo a 

diminuir ao longo dos anos (31% em 2011, 35% em 2010, 41% em 2009, 42% em 2008), mas em 

2012 foi possível responder a 44% dos 1.284 utentes com necessidades no âmbito da habitação. 

 

As respostas proporcionadas foram conseguidas com base em parcerias estabelecidas com outras 

estruturas da comunidade. Em 2012 estiveram em vigor 20 parcerias na área da habitação, nas 

regiões Centro, Alentejo e Algarve, sendo que 4 foram constituídas em 2012 e as restantes 16 em 

anos anteriores. 

2.1.1. Situações de sem-abrigo 

 

À semelhança dos anos anteriores, foi efetuada a monitorização de um indicador – N.º de utentes 

sem-abrigo - com o objetivo de destacar, dos utentes com necessidades no âmbito da habitação, 

quais estão em situação de sem-abrigo. 

De acordo com o conceito de pessoa sem-abrigo aprovado pela Estratégia Nacional para a 

Integração de Pessoas Sem-Abrigo e divulgado junto dos técnicos, considera-se pessoa sem-abrigo 

aquela que, independentemente da nacionalidade, idade, género, condição socioeconómica e 

condição de saúde física e mental, se encontre: 

 Sem teto, vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em 

local precário; ou 

 Sem casa, encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. 

A utilização deste conceito tem a grande vantagem permitir a medição e caracterização do fenómeno, 

numa base operacional concreta, objetiva e uniformemente partilhada por todas as instituições que 

têm intervenção nesta área. 

Em 2012 foram identificadas 579 pessoas em situação de sem-abrigo pelas equipas de reinserção, 

com a seguinte distribuição (Figura n.º 15): 

 
Figura n.º 15 – Total de situações de sem-abrigo diagnosticadas, por região e tipo de 

substância de consumo (N=473) 
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No que se refere à substância de consumo, 371 das pessoas sem-abrigo apresentam consumos de 

substâncias ilícitas, enquanto 208 apresentam problemas ligados ao álcool. Importa referir a este 

respeito que a principal substância de consumo tem vindo a alterar-se, estando os PLA cada vez 

mais presentes nas situações de sem-abrigo (em 2011 foram 315 com SI e 158 com PLA). A região 

Norte continua a representar grande parte deste problema (51%), à semelhança do verificado em 

anos anteriores. Verifica-se que 579 dos 1.284 utentes estão em situação de sem-abrigo, ou seja, 

45% do total. 

Na figura n.º 16 apresenta-se a evolução das situações de sem-abrigo diagnosticadas, desde 2009 a 

2012. 

Figura n.º 16 – Evolução das situações de sem-abrigo diagnosticadas, total nacional 

 

Comparativamente com o ano de 2011, verifica-se que o número de situações de pessoas sem-

abrigo diagnosticadas pelas Equipas de Reinserção aumentou 22%. Por outro lado, o peso destas 

situações no total de pessoas com necessidades na área da habitação também aumentou – em 2011 

era 27% e em 2012 é 45%. 

 

2.2. Educação 

 

A educação é uma das vertentes da vida dos indivíduos que muitas vezes é retomada nos processos 

de inserção. Os utentes apresentam com frequência níveis de escolaridade muito baixos, fruto dos 

abandonos escolares precoces. A aquisição de um grau de escolaridade superior pode ser 

fundamental para o sucesso de outras intervenções (como o emprego e a formação profissional) e 

permite consolidar o papel de cidadãos de plenos direitos e deveres.  

 

Nesta área foram identificadas 1.090 necessidades em utentes com consumos de SI e 450 

necessidades em utentes com PLA, com a seguinte distribuição regional (Figuras n.º 17 e 18): 
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É na região Norte que se verifica o maior número de necessidades diagnosticadas (51% do total para 

as SI e 50% do total para os PLA). 

Em termos globais, a capacidade de resposta às necessidades diagnosticadas foi de 41% para os 

utentes com consumos de SI e de 24% para os utentes com PLA. 

A figura n.º 19 apresenta os totais em cada região, com os dados agregados (substâncias ilícitas e 

álcool).  

Figura n.º 19 – Total de utentes integrados/com necessidades de educação, por Região 
(N=1.540) 

 

 

Da análise dos dados agregados podemos verificar que foram identificadas 1.540 necessidades ao 

nível da educação. Destaca-se a região Norte com um elevado número de necessidades 

identificadas, assim como um elevado número de necessidades satisfeitas. No entanto, é a região 

Centro que apresenta maior capacidade de resolução dos problemas educacionais dos utentes, com 

55% de necessidades satisfeitas. 

Na figura n.º 20 apresenta-se a evolução das integrações efetuadas face às necessidades 

diagnosticadas no âmbito da educação, de 2008 a 2012. 
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Figura n.º 17 – Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de 

educação, por Região, com problemas ligados ao 
consumo de substâncias ilícitas (N=1.090) 

Figura n.º 18 – Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de 

educação, por Região, com problemas ligados 
ao consumo de álcool (N=450) 
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Figura n.º 20 – Evolução das integrações/necessidades de educação, total nacional 

 

 

Relativamente ao ano anterior, verifica-se que em 2012 houve uma diminuição do número de 

necessidades diagnosticadas relativas à educação, assim como um forte decréscimo das respostas 

proporcionadas. A relação entre necessidades e respostas situa-se nos 36%, valor inferior ao 

verificado em 2011 (46%).  

Importa ainda analisar o tipo de respostas que foram mobilizadas para a satisfação destas 

necessidades, as quais variam de acordo com o perfil do utente e da existência e acessibilidade de 

respostas locais (Figura n.º 21). 

 

Figura n.º 21 – Tipo de resposta proporcionada na área da educação, total nacional (n=557) 

 

Os centros de reconhecimento, validação e certificação de competências – RVCC, foram a resposta 

mais frequente (à semelhança do verificado nos anos anteriores) e representaram 65% das situações 

(365 utentes), configurando uma solução flexível e mais adaptada ao perfil dos utentes. As ações de 

educação e alfabetização abrangeram um total de 143 utentes e 49 utentes foram integrados no 

ensino regular. 
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2.3.  Formação Profissional 

 

A formação profissional é um recurso fundamental na aquisição de competências profissionais para o 

desempenho de uma profissão e, concomitantemente, possibilita a reaquisição de ferramentas 

pessoais e sociais, fundamentais para o adequado relacionamento com colegas e chefias. Esta 

dimensão tem apresentado ao longo dos anos um baixo nível de satisfação de necessidades, 

condicionando a aquisição de competências profissionais, muitas vezes essenciais aos percursos de 

reinserção. 

 

Em 2012 foram diagnosticadas 1.401 necessidades junto dos utentes consumidores de SI e 514 em 

utentes com PLA, com a seguinte distribuição regional (Figuras n.º 22 e 23): 

 

Relativamente à distribuição regional, o Norte apresenta os valores mais elevados em termos de 

necessidades identificadas, nos utentes com problemas ligados ao consumo de substâncias ilícitas e 

nos utentes com PLA. Globalmente, o número de necessidades satisfeitas fica muito aquém das 

diagnosticadas. Nos utentes com consumos de SI verificaram-se 496 integrações e nos utentes com 

PLA 125, o que corresponde a um rácio de 35% e 24%, respetivamente. Em ambas as situações se 

verifica que as respostas disponíveis na área da formação profissional são claramente insuficientes 

para satisfazer as necessidades dos utentes.  

A figura n.º 24 apresenta os totais em cada região, com os dados agregados (substâncias ilícitas e 

álcool). 

 

 

 

Figura n.º 22 –  Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de 

formação profissional, por Região, com 
problemas ligados ao consumo de substâncias 

ilícitas (N=1.401) 

Figura n.º 23 –  Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de 

formação profissional, por Região, com 
problemas ligados ao consumo de álcool (N=514) 
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Figura n.º 24 – Total de utentes integrados/com necessidades de formação profissional, por 
Região (N=1.915) 

 

A região Norte apresenta maior número de necessidades identificadas (44%), em que as respostas de 

formação profissional abrangeram 32% dos utentes. A região que se destaca pela capacidade de 

satisfação das necessidades identificadas é a região do Alentejo, com um rácio de 100%, mas com 

apenas 10 utentes abrangidos. Com maior expressão numérica, destaca-se a região Centro, com uma 

capacidade de satisfação de necessidades de 41%.  

Na figura n.º 25 apresenta-se a evolução das integrações efetuadas face às necessidades 

diagnosticadas no âmbito da formação profissional, de 2008 a 2012. 

 

Figura n.º 25 – Evolução das integrações/necessidades de formação profissional, total 
nacional 

 

 

Comparativamente ao ano anterior, os valores registados em 2012 foram inferiores ao nível das 

necessidades identificadas. O número de utentes que tiveram acesso à formação profissional foi 

também inferior, tendo sido a capacidade de resposta às necessidades diagnosticadas de 32% (33% 

em 2011, 26% em 2010, 23% em 2009 e 2008). 
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2.4. Emprego 

 

O emprego desempenha um papel fulcral na vida das pessoas. Para além do rendimento que 

proporciona, representa também uma forma de socialização, autonomização, de aquisição de 

estatuto e de melhoria de auto estima e realização pessoal, bem como de desenvolvimento de redes 

sociais de suporte ao processo de mudança. Constitui por isso um objetivo para uma parte 

significativa dos utentes. Neste sentido, a intervenção social coloca um enfoque especial no 

desenvolvimento de condições de empregabilidade, que facilitem o acesso e a manutenção de 

empregos dignos e qualificantes. 

Nesta dimensão foram diagnosticadas 3.377 necessidades em utentes com consumos de SI e 1.543 

em utentes com PLA, com a seguinte distribuição regional: (Figuras n.º 26 e 27). 

 

No âmbito do emprego, foram satisfeitas 43% das necessidades diagnosticadas junto dos utentes com 

consumos de SI e 18% das necessidades dos utentes com PLA. 

As necessidades diagnosticadas no âmbito do emprego são elevadas, quer nos utentes consumidores 

de SI, quer nos utentes com PLA. Relativamente à distribuição regional, a região Norte apresenta o 

mais elevado número de necessidades diagnosticadas, 40% para os utentes consumidores de SI e 

51% para os utentes com PLA.  

No conjunto das regiões, constata-se que a capacidade de resposta às necessidades diagnosticadas 

foi de 43% para as SI e de 18% para os PLA. 

A figura n.º 28 apresenta os totais em cada região, com os dados agregados (substâncias ilícitas e 

álcool). 

 

 

 

Figura n.º 26 –  Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de emprego, 
por Região, com problemas ligados ao consumo de 

substâncias ilícitas (N=3.377) 

Figura n.º 27 –  Utentes com 
necessidades/integrados em respostas de 

emprego, por Região, com problemas ligados 
ao consumo de álcool (N=1.543) 
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Figura n.º 28 – Total de utentes integrados/com necessidades de emprego, por Região 
(N=4.920) 

 

Considerando o total de utentes acompanhados, foram diagnosticadas 4.920 necessidades no âmbito 

do emprego, necessidades estas que foram satisfeitas em 35% das situações.  

A região Norte apresenta os valores mais elevados em termos de necessidades diagnosticadas e a 

relação com as respostas proporcionadas é de 26%. Este rácio de satisfação das necessidades de 

emprego foi mais elevado no Algarve, com 81%.   

Na figura n.º 29 apresenta-se a evolução das integrações efetuadas face às necessidades 

diagnosticadas no âmbito do emprego, de 2008 a 2012. 

 

Figura n.º 29 – Evolução das integrações/necessidades de emprego, total nacional 

 

Relativamente aos totais nacionais, verifica-se um decréscimo do número de necessidades de 

emprego diagnosticadas, assim como do número de integrações. A relação entre estes indicadores 

foi de 35%, muito semelhante aos anos anteriores (38% em 2011 e 2010, 37% em 2009 e 38% em 

2008).  

A satisfação das necessidades de emprego passa pela mobilização de diferentes respostas, 

adaptadas ao perfil de empregabilidade de cada pessoa, como se pode visualizar na figura n.º 30: 
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Figura n.º 30 – Tipo de respostas proporcionadas na área do emprego, total nacional (N=1.746) 

 

 

A integração em mercado normal de trabalho, sem recurso a programas de emprego protegido, é a 

opção que melhor garante os direitos e deveres de cidadania dos utentes, uma vez que pressupõe a 

existência de uma integração efetiva, com contrato de trabalho. Esta é a situação mais frequente, e 

representa 55% das integrações em emprego.  

As outras opções configuram situações de emprego protegido ou semi-protegido, que proporcionam 

cenários de integração profissional mais apoiados, permitindo a consolidação das competências 

necessárias à manutenção de um emprego. O Programa Vida-Emprego foi acionado em 21% das 

situações e foram ainda integrados utentes noutras medidas do IEFP (16%) e noutras respostas de 

profissionalização (8%). Estas experiências assumem um carácter estratégico, possibilitando a 

progressão para situações futuras de plena integração e autonomia. 

 

2.4.1. Programa Vida-Emprego 

 

O Programa Vida-Emprego (PVE) continua a assumir uma importância vital na concretização dos 

percursos de inserção dos utentes, em especial daqueles que apresentam maiores fragilidades face 

ao mercado de trabalho. Ao proporcionar uma experiência de trabalho em contexto protegido, com 

acompanhamento próximo por parte dos técnicos de reinserção e da entidade empregadora, permite 

que os utentes retomem a ligação com o mercado de trabalho e ultrapassem com sucesso os 

principais obstáculos ao processo de inserção profissional.  

As figuras seguintes incluem a informação fornecida pelo IEFP, no que se refere aos beneficiários 

das diferentes medidas do PVE. Estes dados refletem a totalidade dos apoios do programa, incluindo 

os utentes de unidades de tratamento e reinserção licenciadas. 

No ano de 2012 foram abrangidos pelo Programa 1.086 utentes, acompanhados pelas Equipas de 

reinserção dos CRI e outras unidades de tratamento e reinserção licenciadas, distribuídos da 

seguinte forma pelas medidas específicas e por região (Figura n.º 31): 
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Figura n.º 31 - Medidas Especificas do PVE, por região, 2012 

Medidas Específicas Norte Centro Lisboa e V. Tejo Alentejo Algarve Total 

Estágios de Integração Socioprofissional 125 117 198 60 32 532 

Apoios ao Emprego 41 2 8 0 0 51 

Prémio de Integração Socioprofissional 150 79 134 91 49 503 

Apoios ao Auto-Emprego 0 0 0 0 0 0 

Total de apoios 316 198 340 151 81 1086 

Fonte: IEFP,IP 

 

 

Figura n.º 32 – Distribuição dos apoios do PVE, por medida específica (n=1.086) 

 

A maioria dos apoios do Programa incide na medida Estágio de Integração Socioprofissional (49%), 

medida que habitualmente dá início ao percurso de inserção. Este ano verifica-se que 46% dos 

apoios foram atribuídos na medida Prémio de Integração, o que é um excelente indicador da 

continuidade das integrações profissionais, uma vez que pressupõe a celebração de um contrato sem 

termo (com obrigatoriedade do empregador manter o posto de trabalho por quatro anos). Esta 

situação é bastante positiva e significa uma inserção plena no mercado de trabalho dos beneficiários 

do Programa.  

A figura n.º 33 apresenta a distribuição dos apoios concedidos no âmbito do PVE, por cada região. 

 

Figura n.º 33 – Distribuição dos apoios do PVE, por região (n=1.086) 

 

No que diz respeito à distribuição regional das integrações no PVE, a região de Lisboa e Vale do Tejo 

representa 31%, a região Norte 29%, o Centro 18%, o Alentejo 14% e o Algarve 7%. 
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Figura n.º 34 – Evolução do total de apoios atribuídos no âmbito do PVE  

 

Analisando a evolução anual, de 2008 a 2012, a tendência decrescente que se verificou em 2009 

inverteu-se em 2010, inversão essa que se consolidou em 2011. A inversão do comportamento do 

Programa verificado em 2009 é um sinal positivo que pode refletir a estabilização da rede de 

mediação. No entanto, em 2012 verifica-se novamente um decréscimo de 13% da resposta do PVE, o 

que poderá ter sido consequência das recentes alterações da orgânica do Ministério da Saúde, que 

obrigaram a um realinhamento dos profissionais responsáveis pela área dos comportamentos aditivos 

e dependências. Por outro lado, dificuldades orçamentais não terão sido alheias a esta diminuição de 

apoios atribuídos. 

 

2.4.2. Bolsa de Empregadores 

Em especial no âmbito do emprego, o estabelecimento de parcerias nos sistemas sociais, meio 

empresarial e comunidade, configura um elemento facilitador da concretização dos percursos de 

inserção, proporcionando oportunidades e experiências de trabalho aos utentes. A criação de uma 

rede de parceiros, constituída por potenciais entidades empregadoras, é facilitadora do acesso dos 

utentes ao mercado de trabalho. Este foi o pressuposto da criação da Bolsa de Empregadores, 

aplicação informática que reúne toda a informação sobre a rede de parceiros para a inserção 

profissional de utentes. Esta é uma ferramenta de apoio ao trabalho desenvolvido pelos técnicos das 

Equipas de reinserção e tem como objetivo organizar a informação relativa a entidades empregadoras 

parceiras, partilhando-a entre todos os técnicos que intervêm nesta área. 

Em 2009 iniciou-se a sua utilização, mas foi em 2010 que se verificou uma adesão significativa dos 

técnicos, o que contribuiu para a constituição de uma rede de potenciais empregadores que 

atualmente ultrapassa os mil parceiros.  

Na figura n.º 35 apresenta-se o número de entidades empregadoras inseridas, de 2009 a 2012, por 

região.  
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Figura n.º 35 – Entidades inseridas na Bolsa de Empregadores, por região 

 
 

Foram inseridas 102 novas entidades empregadoras em 2012. Face aos anos anteriores, este 

número foi menor em todas as regiões (em 2011 foram 177 as entidades inseridas).  

Para além da possibilidade de inserir novas entidades na Bolsa, é também possível efetuar o registo 

de Contactos. Este registo permite introduzir na base de dados informação qualitativa sobre o 

empregador e atualizar o seu relacionamento com o serviço, nomeadamente em relação à sua 

disponibilidade para a integração de utentes, informação esta que pode ser muito útil para partilhar 

entre os técnicos.  

 

Em 2012 foram registados 26 Contactos efetuados pelas equipas de reinserção, que permitiram 

atualizar a informação sobre o relacionamento com estas entidades parceiras.  

Na figura n.º 36 apresentam-se os contactos efetuados pelas equipas de reinserção em cada região, 

de 2009 a 2012. 

Figura n.º 36 – Contactos efetuados pelas equipas de reinserção, por região  
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Face ao ano anterior, os contactos inseridos foram bastante inferiores (em 2011 foram 117). Esta 

diminuição pode ser um indicador que a ferramenta está a ser menos utilizada pelos técnicos. 

A base de dados da Bolsa de Empregadores contém um imenso potencial de informação sobre as 

entidades empregadoras parceiras. Apresenta-se seguidamente, a análise desta informação, referente 

a todas as entidades registadas desde 2009 até ao final de 2012, num total de 1028. 

 

As figuras n.º 37 e 38 apresentam a natureza jurídica e a dimensão das entidades empregadoras da 

Bolsa de Empregadores. 

 

Figura n.º 37 – Natureza Jurídica das entidades inseridas na Bolsa de Empregadores (N=1.028) 

(Período em análise: 2009/2012) 
 

 

 

Verifica-se que a maioria das entidades empregadoras são empresas privadas (52%). As entidades da 

Administração Local representam 19% do total e as IPSS 14%. Com menor expressão encontram-se 

as Associações, as Entidades Públicas e as Cooperativas. 

 

Figura n.º 38 – Dimensão das entidades inseridas na Bolsa de Empregadores
3
 (N=1.028) 

(Período em análise: 2009/2012) 

 

 

                                                           
3
 De acordo com a legislação portuguesa e europeia, o número de trabalhadores é um dos critérios utilizados para aferir a 

dimensão da empresa, em conjunto com o volume de negócios. A escala utilizada está de acordo com a definição europeia de 
PME, expressa na Recomendação da Comissão 96/280/CE, de 3 de Abril de 1996. Microempresas - empresas com menos de 
10 trabalhadores; Pequenas empresas – empresas com 10 a 50 trabalhadores; Médias empresas - empresas com 50 a 250 
trabalhadores; Grandes empresas – empresas com mais de 250 trabalhadores. Para mais informações consultar: 
http://www.eicpme.iapmei.pt/eicpme_faq_02.php?tema=7#97 
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As microempresas representam 52% das entidades empregadoras inseridas na Bolsa e as pequenas 

empresas representam 32%. São as micro e pequenas empresas que mais colaboram com os 

técnicos de reinserção no âmbito da integração profissional, porventura pela maior proximidade aos 

problemas da comunidade, ou devido à estrutura hierárquica simples, fatores que podem facilitar a 

abordagem e o acompanhamento dos técnicos. As médias empresas representam 11% do total e as 

grandes empresas 4% do total de entidades inseridas na Bolsa de Empregadores. 

Ainda quanto às características destas entidades, importa analisar o sector de atividade económica 

das mesmas. Para tal, foi utilizada a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas do INE 

(CAE Rev.3), no sentido de uniformizar e tipificar as empresas inseridas com base nas 21 secções do 

sistema de codificação (Figura n.º 39). 

 
Figura n.º 39 – Sector de Atividade das entidades inseridas na Bolsa de Empregadores 

(N=1.028) 
(Período em análise: 2009/2012) 

 

As entidades empregadoras inseridas na Bolsa desenvolvem atividade nos mais variados sectores, 

dos quais se destacam: 

 o sector das Atividades de saúde humana e apoio social, com 20% das entidades, que se 

caracterizam por equipamentos sociais ou dirigidos à saúde, exercidos em regime de 

internamento ou ambulatório, com ou sem fins lucrativos;  

 o sector da Administração Pública e Defesa; Segurança Social obrigatória, com 15% das 

entidades, que compreende as atividades da administração pública em geral e as atividades 

de segurança social asseguradas pelo Estado; 
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 o sector Outras atividades de serviços, que representa 11% do total de entidades e que se 

refere às atividades das organizações económicas, profissionais, sindicais, políticas, 

religiosas e organizações associativas similares, a reparação de computadores e de bens de 

uso pessoal e doméstico, lavagem e limpeza a seco, salões de cabeleireiro e outras 

atividades de serviços pessoais;  

 as empresas ligadas ao comércio e reparação de veículos, que apresentam 9% do total; 

 o sector das Atividades Administrativas e os Serviços de Apoio, com 9% do total. 

 

Apresenta-se ainda uma “fotografia” da localização destas entidades na figura n.º 40. 

 

 

Figura n.º 40 – Entidades inseridas na Bolsa de Empregadores, por distrito (N=1.028) 
(Período em análise: 2009/2012) 

 

Os resultados apresentados implicaram um trabalho significativo de angariação e sensibilização de 

entidades empregadoras, que contribuem para a mobilização do sistema social emprego, 

fundamental para a concretização dos percursos de reinserção dos utentes.   

Os dezoito distritos do território português estão representados na Bolsa, através de várias entidades 

empregadoras. Destaca-se o distrito de Faro, Porto, Lisboa, Coimbra e Aveiro, com um número 

significativo de entidades inseridas na Bolsa. 

Estas parcerias resultam, na maioria, do trabalho desenvolvido no âmbito do PVE, uma vez que 83% 

do total de entidades da Bolsa (856 entidades) receberam utentes no âmbito de uma medida 

específica do Programa (em 2012 ou em anos anteriores).  

A implementação desta ferramenta – Bolsa de Empregadores – veio, desta forma, contribuir para um 

melhor conhecimento do trabalho que é efetuado junto do sistema social responsável pela integração 

profissional de utentes, assim como facilitar a partilha de informações entre equipas, a nível local e 

nacional. 
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2.5. Âmbito Socioterapêutico 

 

Os percursos de vida dos consumidores de substâncias estão normalmente associados a défices de 

competências no relacionamento interpessoal, a dificuldades em lidar com a responsabilidade, com a 

autoridade e a disciplina, com evidentes implicações a nível pessoal e profissional. O diagnóstico 

social constitui um procedimento que também permite identificar necessidades a este nível. Aqui, a 

intervenção socioterapêutica, através por exemplo de atividades de treino de competências de vida, 

promove um conjunto de capacidades essenciais aos percursos de inserção.  

As intervenções socioterapêuticas constituem uma ferramenta que alicerça o desenvolvimento das 

competências transversais. É um processo dinâmico e evolutivo, introspetivo e reflexivo, sustentado 

em metodologias de participação, que implica a auto-descoberta e a auto-avaliação de competências 

adquiridas ao longo da vida. Esta intervenção pode ser efetuada no âmbito do acompanhamento 

individual, mas é em grupo que apresenta uma maior eficácia, pela capacidade de simulação de 

situações reais de interação social.  

As respostas proporcionadas aos utentes neste âmbito podem dividir-se em grupos de treino de 

aptidões sociais e outros grupos socioterapêuticos (ex: grupos pedagógicos, temáticos, de prevenção 

da recaída, etc.) De seguida apresentam-se informações mais detalhadas sobre cada uma destas 

respostas. 

 

2.5.1. Grupos de Treino de Aptidões Sociais 

 

Estes grupos têm como objetivo o treino de competências de vida, de forma a melhorar o 

relacionamento em contexto familiar e social, o desenvolvimento dos recursos pessoais internos e/ou 

externos, a aquisição de hábitos de organização pessoal, autonomia, responsabilidade, de gestão e 

organização do tempo, entre outros.  

Figura n.º 41 – Utentes abrangidos por grupos de 
treino de aptidões sociais com problemas de 

consumo de SI, por região (N=361) 

Figura n.º 42 – Utentes abrangidos por grupos de 
treino de aptidões sociais com PLA, por região 

(N=477) 
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Em 2012, estas intervenções abrangeram 838 utentes, o que representa uma diminuição de 40% face 

aos 1.390 utentes de 2011. Relativamente à substância de consumo, 361 apresentam consumos de SI 

e 477 apresentam problemas ligados ao álcool (Figuras n.º 41 e 42): 

 

Verifica-se que o número de pessoas abrangidas por estes grupos diminuiu em quase todas as 

regiões, com exceção da região de Lisboa e Vale do Tejo que apresenta um aumento face a 2011. 

Destaca-se, neste âmbito, a forte diminuição verificada na região Centro. No que se refere ao ano de 

2012, destacam-se a região Centro, com 70% do total de utentes com PLA e a região Norte com 45% 

do total de utentes com consumos de SI.  

Estes resultados estão diretamente relacionados com a capacidade de resposta dos serviços locais 

que dinamizam grupos de treino de aptidões sociais (Figura n.º 43). 

 

Figura n.º 43 – Serviços locais que dinamizam grupos de treino de aptidões sociais (n=16) 

 

Fonte: Administrações Regionais de Saúde 

 

No que se refere aos serviços locais
4
 que disponibilizam esta resposta, com exceção da região Norte, 

houve genericamente uma manutenção das respostas proporcionadas no ano anterior. Na região 

Centro destaca-se a intervenção desenvolvida neste âmbito em dois estabelecimentos prisionais, 

assim como a promoção de ações de sensibilização com vista à empregabilidade (desenvolvidas num 

estabelecimento prisional da região). Importa ainda referir o acompanhamento técnico de reclusos com 

vista à preparação da saída efetuado nas regiões Centro e Alentejo (31 reclusos no Centro e 6 no 

Alentejo). 

2.5.2. Outros grupos socioterapêuticos 

 

No que se refere a outros grupos socioterapêuticos desenvolvidos nos serviços locais, foram 

abrangidos 5.146 utentes, 3.757 com consumos de SI e 1.389 com PLA (Figuras n.º 44 e 45).  

 

                                                           
4
 Inclui CRI e serviços locais dependentes, Comunidades Terapêuticas, Unidades de Alcoologia. 
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A região Centro continua a apresentar um elevado número de utentes abrangidos por outros grupos 

socioterapêuticos. Considerando os valores do ano anterior, verificou-se um decréscimo do número 

de utentes com consumos de SI a beneficiar desta resposta e, paralelamente, um aumento dos 

utentes com PLA abrangidos. 

Estas intervenções em grupo foram disponibilizadas em inúmeros serviços locais, como se pode 

observar na figura n.º 46: 

 

Figura n.º 46 – Serviços locais que dinamizam outros grupos socioterapêuticos (n=13) 

  

Face ao ano anterior, verificou-se uma diminuição do número de serviços locais que dinamizam 

outros grupos socioterapêuticos, uma vez que em 2011 eram 26 serviços. Esta diminuição foi 

bastante significativa nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo. 
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Figura n.º 44 – Utentes abrangidos por outros 
grupos socioterapêuticos com problemas de 

consumo de SI, por região (N=3.757) 

Figura n.º 45 – Utentes abrangidos por  
outros grupos socioterapêuticos com PLA, 

por região (N=1.389) 
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2.6. Ocupação de Tempos Livres 

 

Outra estratégia importante para a aquisição de competências sociais é a exploração da dimensão do 

lazer. Promover a ocupação e gestão do tempo livre permite ao indivíduo (re)encontrar atividades ou 

áreas de interesse, que pode desenvolver de forma gratificante. Através da participação em 

atividades ocupacionais e de lazer, é possível aumentar a quantidade, qualidade e variedade das 

relações sociais, assim como contribuir para o fortalecimento da auto-estima e auto-confiança. Esta 

dimensão representa uma mais-valia nos percursos de vida dos utentes. As equipas de reinserção 

intervêm junto do utente e da comunidade no sentido de promover esta participação, utilizando 

também estratégias de divulgação dos recursos socioculturais e recreativos disponíveis e que podem 

responder a estas necessidades. 

Nesta dimensão foram identificadas 1.073 necessidades em utentes com consumo de SI e 492 em 

utentes com PLA, com a seguinte distribuição regional (figuras n.º 47 e 48): 

 

 

Relativamente aos utentes com consumo de substâncias ilícitas, a região Norte apresenta um 

elevado número de necessidades diagnosticadas (59%) e no âmbito dos PLA é também a região 

Norte que apresenta os valores mais elevados (50%). 

A relação entre necessidades diagnosticadas e respostas proporcionadas é bastante semelhante 

quer se trate de utentes com PLA (42%) ou utentes com problemas de consumo de SI (41%).  

A figura n.º 49 apresenta os totais em cada região, com os dados agregados (substâncias ilícitas e 

álcool). 

 

 

Figura n.º 47 – Utentes integrados/com 
necessidades de ocupação de tempos livres, por 
Região, com problemas ligados ao consumo de 

substâncias ilícitas (N=1.073) 

Figura n.º 48 – Utentes integrados/com necessidades 
de ocupação de tempos livres, por Região, com 

problemas ligados ao consumo de álcool (N=492) 
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Figura n.º 49 – Total de utentes integrados/com necessidades de ocupação de tempos livres, 
por Região (n=1.565) 

 

Podemos verificar que a região Norte apresenta valores bastante elevados no que diz respeito às 

necessidades diagnosticadas (56% do total de necessidades), assim como de necessidades 

satisfeitas (42% do total). No entanto, a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta um rácio de 

satisfação das necessidades mais favorável, de 46%. 

Na figura n.º 50 apresenta-se a evolução das integrações efetuadas face às necessidades 

diagnosticadas no âmbito da ocupação de tempos livres, de 2008 a 2012. 

 

 
Figura n.º 50 – Evolução das integrações/necessidades de ocupação de tempos livres, total 

nacional 

 

Considerando os totais nacionais, verifica-se que houve uma ligeira diminuição do número de 

necessidades diagnosticadas face a 2011 (-5%), mas as necessidades respondidas foram superiores 

em 13%. Em 2012, o rácio de satisfação das necessidades foi de 42% das situações diagnosticadas, 

o que significa um crescimento da capacidade de resposta dos serviços, face aos valores de 2011 

(35%).  
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2.7. Acesso a Serviços Públicos e de Proximidade 

 

Para a concretização de um percurso de inserção é fundamental que o indivíduo disponha de 

condições de vida básicas, que o permitam aceder e usufruir dos seus direitos como cidadão, assim 

como reconhecer os seus deveres. Falamos neste âmbito do acesso à saúde, à proteção social e à 

cidadania, da (re)aproximação dos utentes aos serviços e à própria sociedade. Os serviços públicos, 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), as Associações Culturais e Desportivas e 

outras Organizações Não Governamentais podem desempenhar um papel fundamental na diminuição 

do grau de exclusão e isolamento em que os utentes se encontram e contribuir para o exercício da 

cidadania. 

Relativamente a esta dimensão foram identificadas 6.307 necessidades em utentes com consumos 

de SI e 1.563 em utentes com PLA, no total de 7.870 necessidades, com a seguinte distribuição 

regional (Figuras n.º 51 e 52): 

 

 

O número diagnosticado de necessidades de acesso a serviços públicos e de proximidade foi 

elevado, nos utentes com problemas de consumo de substâncias ilícitas e nos utentes com PLA. 

Sendo a intervenção social caracterizada pelo trabalho em rede, sustentado nas parcerias com outras 

instituições públicas e privadas, é fundamental a articulação desenvolvida com estas instituições, de 

forma a facilitar a concretização dos PII contratualizados.  

No caso dos utentes com consumos de substâncias ilícitas, 89% das situações identificadas 

acederam aos serviços públicos e de proximidade, sendo que este rácio foi mais baixo para os PLA 

(83%). 

A figura n.º 53 apresenta os totais em cada região, com os dados agregados (substâncias ilícitas e 

álcool). 

 

Figura n.º 51 – Utentes com necessidades/que 
acederam a serviços públicos e de proximidade, 
por Região, com problemas ligados ao consumo 

de substâncias ilícitas (N=6.307) 

Figura n.º 52 – Utentes com necessidades/que 
acederam a serviços públicos e de proximidade, 
por Região, com problemas ligados ao consumo 

de álcool (N=1.563) 
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Figura n.º 53 – Total de utentes com necessidades/que acederam a serviços públicos e de 
proximidade, por Região (N=7.870) 

 

As regiões do Norte e Alentejo apresentam os rácios de resposta mais elevados (98% e 96%, 

respetivamente), sendo a região do Algarve a que apresenta menor capacidade de resposta a este 

tipo de necessidades (52%).  

Na figura n.º 54 apresenta-se a evolução das necessidades de acesso a serviços públicos 

diagnosticadas e respondidas, de 2009 a 2012. 

 

Figura n.º 54 – Evolução das necessidades/acessos a serviços públicos e de proximidade, total 
nacional 

 

 

Face ao ano anterior, verifica-se uma diminuição do número de necessidades diagnosticadas e do 

número de utentes que acederam a serviços públicos e de proximidade. No cômputo geral, o rácio de 

satisfação deste tipo de necessidade é de 88% e em 2011 o rácio médio foi de 89%. 

Esta é uma das dimensões onde é possível obter melhores rácios de satisfação das necessidades 

diagnosticadas. Estes valores refletem um trabalho significativo de articulação interinstitucional, 

efetuado pelas equipas de reinserção, que envolve centenas de serviços públicos e de proximidade, 

tendo em vista a viabilização dos planos individuais de inserção dos utentes. Importa destacar, neste 

âmbito, as inúmeras parcerias, formais e informais, que vão sendo estabelecidas pelos serviços 

locais.  
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2.8. Intervenção Familiar 

 

De um modo geral, os processos de reabilitação têm dois focos de intervenção: o indivíduo e os 

sistemas sociais. O indivíduo porque se coloca o enfoque na reparametrização das suas rotinas 

quotidianas. Os sistemas sociais, porque é fundamental que se envolvam e participem de forma 

construtiva e proactiva nos processos de mudança. Neste âmbito, a família é um elemento estratégico 

e assume um papel importante, uma vez que pode ser potenciadora e facilitadora da mudança. 

A intervenção familiar que é desenvolvida nos serviços locais permite, através de um 

acompanhamento próximo, conhecer o funcionamento da família, apoiando-a na criação de 

estratégias de superação de dificuldades em cada momento do processo, implicando-a na 

recuperação do familiar. É importante que a família conheça e aceite as dificuldades associadas à 

reabilitação, e que adquira competências para melhor gerir e acompanhar todo o processo. 

Neste sentido, o acompanhamento familiar é uma componente extremamente importante no âmbito da 

intervenção e, no ano de 2012, foram acompanhadas pelas equipas de reinserção 2.640 famílias, 

sendo 1.923 com familiares consumidores de SI e 717 de PLA (Figuras n.º 55 e 56). 

Figura n.º 55 – Famílias acompanhadas no 
âmbito da reinserção, com familiares com 
problemas de consumo de SI, por região 

(N=1.923) 

Figura n.º 56 – Famílias acompanhadas no 
âmbito da reinserção, com familiares com PLA, 

por região (N=717) 

  

A região Centro continua a apostar na intervenção familiar, em especial no que se refere aos utentes 

com consumos de substâncias ilícitas e abrangeu 63% do total das famílias em acompanhamento. As 

restantes regiões apresentam valores bastante mais reduzidos no que se refere ao acompanhamento 

das famílias. Face ao ano anterior, verifica-se um aumento do número de famílias acompanhadas 

(9%), fruto do aumento registado na região Centro.  

 

2.8.1. Intervenções socioterapêuticas dirigidas à família 

Além do acompanhamento à família efetuado em consulta, as equipas de reinserção desenvolvem 

intervenção familiar em grupo. Estas intervenções têm um carácter socioterapêutico e visam o 
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aumento das competências das famílias para lidar com o problema e para encontrarem estratégias de 

mudança, favorecendo, também, a troca de experiências entre famílias.  

Em 2012, estas intervenções abrangeram um total de 1.931 famílias, 1.369 das quais são familiares de 

utentes com problemas ligados ao consumo de SI e 562 de utentes com PLA (Figuras n.º 57 e 58). 

 

Figura n.º 57 – Famílias abrangidas por grupos 
socioterapêuticos, com familiares com 

problemas de consumo de SI, por região 
(N=1.369) 

Figura n.º 58 – Famílias abrangidas por grupos 
socioterapêuticos, com familiares com PLA, 

por região (N=562) 

  

 

No que se refere às SI, e à semelhança dos anos anteriores, as regiões Centro e Norte apresentam 

um elevado número de famílias abrangidas por grupos socioterapêuticos. A região Norte apresenta um 

crescimento significativo de pessoas abrangidas em 2012. Relativamente aos PLA, verifica-se alguma 

continuidade face ao ano anterior, com exceção da região Norte onde houve um crescimento do 

número de familiares abrangidos.  

Globalmente, e face ao ano anterior, verifica-se um crescimento do número de famílias abrangidas por 

esta resposta de grupo, na ordem dos 19%. 

 

2.8.2. Crianças sinalizadas à Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens (CPCJ) 

No trabalho com famílias de dependentes, e quando nestas famílias há filhos menores, deparamo-

nos por vezes com negligência e ausência de funções parentais organizadoras, protetoras e 

gratificantes por parte dos progenitores. A sinalização pretende ser um processo educativo, mais do 

que punitivo, para estas famílias em crise, no sentido de proteger as crianças. 

Em 2012, foram sinalizadas à CPCJ 134 crianças cujos pais são acompanhados no âmbito da 

reinserção. A problemática de consumo do pai e/ou da mãe da criança está ligada, maioritariamente, 

às substâncias ilícitas (95) e 39 situações estão ligadas aos PLA (Figuras n.º 59 e 60). 
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Figura n.º 59 – Crianças sinalizadas à CPCJ, 
com pai/mãe com problemas ligados ao 

consumo de SI, por região (N=95) 

Figura n.º 60 – Crianças sinalizadas à CPCJ, com 
pai/mãe com PLA, por região (N=39) 

  

À semelhança do que se verificou no ano anterior, a região Norte sinalizou a maior parte das 

crianças, ou seja, 59% do total nacional. A região do Alentejo e Algarve apresentam valores muito 

baixos, no que se refere a crianças sinalizadas à CPCJ. Verifica-se ainda que, face ao número de 

crianças sinalizadas em 2011 (179), houve uma diminuição destas sinalizações em 25%, provocada 

por um decréscimo das sinalizações das crianças com pai/mãe com problemas ligados ao consumo 

de SI. No caso dos PLA, estas sinalizações aumentaram ligeiramente. 
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Considerações finais 

 

O ano de 2012 foi marcado por profundas alterações da estrutura responsável pela área das 

comportamentos aditivos e dependências. Estas alterações foram sentidas por todos os 

intervenientes da área da reinserção, o que veio trazer dificuldades no desenvolvimento e 

manutenção das intervenções. Decorrentes destas alterações, houve maiores dificuldades no 

planeamento conjunto das atividades, no acompanhamento das intervenções e na monitorização das 

mesmas, que podem ter condicionado os resultados atingidos no período em análise. 

Apesar do período de transformação que se viveu, foi possível manter um nível satisfatório de 

execução das atividades de reinserção, assim como a manutenção da utilização das bases de dados 

relativas às intervenções em reinserção. A continuidade do registo da monitorização e a bolsa de 

empregadores foram fundamentais e permitiram assegurar a ligação do SICAD à intervenção junto 

dos utentes em processo de reinserção.  

Olhando para os dados recolhidos ao longo do ano de 2012, fruto dos diagnósticos de necessidades 

efetuados junto dos utentes em processo de reinserção, podemos sistematizar algumas 

considerações sobre a intervenção desenvolvida, a título de súmula:  

1. As necessidades no âmbito do acesso a serviços públicos e de proximidade e de emprego são 

aquelas que apresentam maior expressão junto da população alvo. 

2. Os utentes acompanhados no âmbito da reinserção representam 41% do total de utentes 

dos CRI e UA, sendo que no ano anterior este rácio era 37%. 

3. A implementação do Modelo de Intervenção em Reinserção resultou na contratualização de 

planos individuais de inserção com 7.685 utentes em acompanhamento (valor ligeiramente 

superior ao do ano anterior), o que significa que 41% dos utentes ativos têm um PII 

contratualizado. 

4. Relativamente à habitação, verificou-se uma diminuição das necessidades diagnosticadas 

neste âmbito, assim como um aumento da capacidade de resposta a estas necessidades, 

que foi de 44% em 2012 (31% em 2011). 

5.  O número de pessoas em situação de sem-abrigo que procurou o acompanhamento das 

equipas de reinserção (579 utentes) aumentou face ao ano anterior e representam 45% do 

total de utentes com necessidades na área da habitação. 

6.  Na dimensão educação, verificou-se uma diminuição do número de necessidades 

identificadas face ao ano anterior, acompanhado de uma forte diminuição das respostas 

proporcionadas, tendo a capacidade de resposta diminuído para 36% (46% em 2011).  

7. Quanto à formação profissional, as necessidades diagnosticadas diminuíram face ao ano 

anterior, assim como as integrações. A capacidade de resposta às necessidades de 

formação profissional foi de 32% (33% em 2011). Continua a ser fundamental investir na 
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melhoria da articulação interinstitucional com o IEFP e com outras entidades que 

desenvolvem respostas formativas.  

8. No âmbito do emprego, e face aos valores registados em 2011, diminuíram as necessidades 

de emprego diagnosticadas e também as integrações. O rácio de satisfação das 

necessidades foi de 35%, valor ligeiramente inferior ao verificado no ano anterior (38% em 

2011). Destacam-se um total de 1.746 integrações em respostas de emprego (em 2011 foram 

2.140), sendo que 55% das mesmas correspondem a integrações no mercado normal de 

trabalho, ou seja, sem recurso a programas de emprego protegido.  

9. Através da implementação da ferramenta Bolsa de Empregadores, é possível conhecer a 

rede de parceiros no âmbito da integração profissional, que ascende já a 1028 entidades 

empregadoras, na maioria são empresas privadas, de muito pequena dimensão 

(microempresas), que desenvolvem atividades de saúde humana e apoio social, sendo que 

83% destas entidades estão ligadas ao Programa Vida-Emprego. 

10.  No âmbito socioterapêutico, manteve-se o desenvolvimento de estratégias de promoção de 

competências pessoais e sociais, realizadas em grupo, apesar do número de pessoas 

abrangidas ter diminuído em 40%. Os grupos de treino de aptidões sociais abrangeram 838 

utentes em 2012. 

11. A dimensão do lazer sofreu uma diminuição face a anos anteriores, tendo sido 

diagnosticadas menos necessidades de ocupação de tempos livres, mas foram 

proporcionadas mais respostas neste âmbito (42% do total de necessidades).   

12. Destaca-se ainda o acesso a serviços públicos e de proximidade, com um elevado 

número de necessidades diagnosticadas - 7.870 – (8.120 em 2011), uma vez que a 

concretização dos PII passa pelo encaminhamento dos utentes para serviços públicos, 

associações, IPSS e outras instituições capazes de proporcionar respostas adequadas às 

necessidades. O rácio de satisfação destas necessidades foi de 89%. 

Ainda a título de balanço, e no que se refere a dificuldades a ultrapassar no futuro próximo, é 

fundamental investir na articulação com as Administrações Regionais de Saúde. As atividades da 

área da reinserção exigem uma articulação estreita entre o SICAD, as equipas regionais das ARS e 

as Unidades de Intervenção Local. Importa neste âmbito definir circuitos de comunicação e 

procedimentos de articulação, de forma a construir relações de cooperação mais estreitas que 

permitam o acompanhamento da componente operacional da intervenção em reinserção por parte do 

SICAD, de forma a construir uma cultura de trabalho integrado entre os vários stakeholders. 

Por fim, importa salientar que este processo de monitorização tem sido considerado pelos técnicos 

envolvidos como uma mais-valia para a área da reinserção, pois permite conhecer melhor a realidade 

dos utentes, aferir as efetivas necessidades e a capacidade de resposta que os serviços e os 

parceiros apresentam. Permite igualmente dar visibilidade à intervenção desenvolvida, ao tornar 

mensuráveis alguns dos processos. Neste contexto, é fundamental a harmonização deste processo 
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com o Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM), uma vez estabilizadas as alterações 

organizacionais que se verificaram nesta área. Esta será uma área a investir em 2014, que implicará 

um trabalho em estreita ligação com as ARS. A aprovação do novo Plano Nacional para a Redução 

dos Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020, que se centra no cidadão ao longo dos 

seus vários ciclos de vida, vai implicar a reconfiguração deste processo de forma a permitir a 

monitorização adequada dos fenómenos associados aos comportamentos aditivos e dependências. 
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ANEXO I 

Monitorização das Intervenções de Reinserção 2012 

 
Indicador NORTE CENTRO LISBOA E V. TEJO ALENTEJO ALGARVE 

  
SI Álcool Total SI Álcool Total SI Álcool Total SI Álcool Total SI Álcool Total 

1 N.º de utentes com necessidades identificadas no âmbito da habitação 440 232 672 161 42 203 166 136 302 20 2 22 58 27 85 

2 N.º de utentes sem abrigo 201 92 293 63 16 79 58 74 132 8 6 14 41 20 61 

3 N.º de utentes colocados em respostas habitacionais ou de acolhimento 170 88 258 77 20 97 105 59 164 9 6 15 17 13 30 

4 N.º de utentes com necessidades de obtenção de nível académico 561 227 788 298 66 364 148 123 271 4 2 6 79 32 111 

5 Nº de utentes que (re)ingressaram no sistema de ensino regular 33 0 33 14 0 14 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

6 Nº de utentes que acedem a ações de educação e alfabetização 51 16 67 36 12 48 11 4 15 1 1 2 5 6 11 

7 Nº de utentes integrados em processos de RVCC 117 26 143 121 19 140 51 14 65 0 0 0 8 9 17 

9 N.º de utentes com necessidades no âmbito do emprego 1356 788 2144 1036 396 1432 682 278 960 147 13 160 156 68 224 

10 Nº de utentes integrados no mercado de trabalho 288 69 357 303 47 350 88 49 137 28 5 33 55 27 82 

11 Nº de utentes integrados em medidas específicas do Programa Vida-Emprego 71 0 71 104 0 104 90 0 90 54 0 54 43 0 43 

12 Nº de utentes integrados com recurso a outras medidas do IEFP 68 16 84 76 15 91 32 5 37 18 4 22 29 13 42 

13 Nº de utentes integrados noutras respostas de profissionalização 28 10 38 54 12 66 26 3 29 0 1 1 7 8 15 

14 N.º de utentes com necessidades no âmbito da formação profissional 661 173 834 378 165 543 253 140 393 10 0 10 99 36 135 

15 Nº de utentes integrados em respostas de formação profissional 211 52 263 185 38 223 69 20 89 10 0 10 21 15 36 

16 N.º de utentes com necessidades de acesso a serviços públicos e de proximidade 2187 500 2687 1690 383 2073 1465 362 1827 514 129 643 451 189 640 

17 Nº de utentes que acederam a serviços públicos e de proximidade 2198 439 2637 1545 305 1850 1193 301 1494 494 125 619 205 126 331 

18 N.º de utentes com necessidades identificadas no âmbito da ocupação de tempos livres 628 244 872 271 114 385 112 104 216 17 9 26 45 21 66 

19 Nº de utentes que participaram em atividades de ocupação de tempos livres 249 121 370 115 37 152 58 41 99 3 0 3 20 7 27 

20 N.º de utentes com necessidades identificadas no âmbito socioterapêutico 1069 153 1222 2267 505 2772 350 314 664 3 0 3 67 21 88 

21 N.º de utentes abrangidos por grupos de treino de aptidões sociais 161 26 187 34 335 369 80 108 188 0 0 0 86 8 94 

22 N.º de utentes abrangidos por outras intervenções socioterapêuticas 444 83 527 2871 1059 3930 393 222 615 0 0 0 49 25 74 

23 N.º de famílias abrangidas por intervenções socioterapêuticas 758 175 933 414 162 576 186 223 409 0 0 0 11 2 13 

24 N.º de famílias acompanhadas no âmbito da reinserção 465 185 650 1209 385 1594 157 82 239 79 62 141 13 3 16 

25 N.º de crianças sinalizadas à CPCJ 44 35 79 32 2 34 19 2 21 0 0 0 0 0 0 

26 N.º de utentes encaminhados para projetos de reinserção no âmbito dos PRI 56 44 100 18 3 21 16 6 22 0 0 0 2 2 4 

27 N.º de utentes acompanhados com Plano Individual de Inserção contratualizado 1715 325 2040 1089 146 1235 450 111 561 64 24 88 251 81 332 

28 N.º de utentes com Plano Individual de Inserção e alta social 110 25 135 89 11 100 56 6 62 9 3 12 33 5 38 

29 N.º de fichas de ligação enviadas no âmbito do protocolo com o ISS/SCML 367 146 513 75 16 91 159 91 250 18 6 24 128 27 155 

30 N.º de fichas de ligação recebidas no âmbito do protocolo com o ISS/SCML 66 47 113 14 12 26 16 5 21 2 2 4 22 5 27 

31 N.º de utentes apoiados pelo ISS/SCML com ficha de ligação 273 152 425 39 7 46 106 33 139 30 10 40 13 2 15 
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ANEXO II 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE INTERVENÇÃO LOCAL 2012 

 

I – Resultado a atingir 

Garantir a abrangência e a transversalidade dos recursos institucionais/não-institucionais da Reinserção nas 
várias áreas de vida do cidadão, de forma a facilitar o desenvolvimento de projectos de vida sustentados. 

Objetivo Operacional  
Assegurar a existência de condições que promovam a autonomia e o exercício pleno da cidadania. 

N.º  Ações/Atividades Indicadores 
Realizado em 2012 

Norte Centro LVT
5
 Alent. Algar. Total 

1 Estabelecimento de 
parcerias que facilitem o 
acesso a respostas de 
formação académica, 
profissional e emprego 

Parcerias estabelecidas 
(novas/de continuidade) 

4/1 
5 

5/56 
61 

3/9 
12 

0/6 
6 

15/17 
32 

27/89 
116 

2 Consolidação dos canais de 
comunicação e de 
articulação entre o IDT,IP, 
os Centros de Emprego e os 
Centros de Formação 

N.º de CRI com canais de 
comunicação e de 
articulação estabelecidos

 
 

7 3 3 3 1 17 

3 Consolidação da articulação 
entre as DR do IEFP,IP e do 
IDT,IP, com vista ao 
Planeamento, 
Acompanhamento e 
Avaliação do Programa 
Vida Emprego (PVE) ao 
nível regional 

Reuniões conjuntas IEFP, 
IP/IDT, IP a nível regional 

3 0 0 0 0 3 

N.º de indivíduos integrados 
em medidas do PVE (novos e 
de continuidade) 

71 133 201 74 83 562 

4 Bolsa de Empregadores Nº de serviços a utilizar a 
bolsa 

15 8 9 3 4 39 

5 Estabelecimento de 
parcerias com entidades 
promotoras de respostas 
habitacionais

 
 

Nº de parcerias 
estabelecidas 
(novas/de continuidade) 

0 
0/15 
15 

0/0 
3/1 
4 

1/0 
1 

4/16 
20 

6 

Dinamização de 
intervenções 
socioterapêuticas dirigidas 
aos utentes e familiares 

N.º de serviços com grupos 
de treino de aptidões sociais 
em funcionamento 

7 4 4 0 1 16 

N.º de serviços com grupos 
de treino de aptidões sociais 
em funcionamento, com 
supervisão 

0 0 0 0 0 0 

N.º de serviços com outras 
intervenções 
socioterapêuticas em 
funcionamento, dirigidas aos 
utentes 

4 4 4 0 1 13 

N.º de serviços com outras 
intervenções 

7 5 3 1 1 17 

                                                           
5
 Apenas com dados dos CRI Lx Ocidental, Setúbal, Ribatejo e Unidade de Desabituação das Taipas. Faltam os dados dos CRI Lx Oriental, 

Oeste, UA e CT Restelo  
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N.º  Ações/Atividades Indicadores 
Realizado em 2012 

Norte Centro LVT
5
 Alent. Algar. Total 

socioterapêuticas em 
funcionamento, dirigidas às 
famílias 

7 Implementação de Treino 
de Aptidões Sociais nos 
Estabelecimentos 
Prisionais  

Nº Estabelecimentos 
Prisionais com esta resposta 

0 2 0 0 0 2 

8 Promoção de ações de 
sensibilização com vista à 
empregabilidade em 
estabelecimentos Prisionais  

Nº de Estabelecimentos 
prisionais com esta 
intervenção 

0 1 0 0 0 1 

9 Acompanhamento técnico 
de reclusos com vista à 
preparação da saída 

Nº de reclusos 
acompanhados 

0 31 0 6 0 37 

 
II – Resultado a atingir 

Potenciar a reinserção enquanto processo global, implicando todos os atores na ótica da abordagem e das 
respostas integradas, através de uma gestão participada e efetiva. 

 

Objetivo Operacional  
Garantir a eficiência e a eficácia das respostas disponíveis.  

N.º  Ações/Atividades Indicadores 
Realizado em 2012 

Norte Centro LVT Alent. Algar. Total 

10 Dinamização de encontros 
técnicos para discussão e 
aprofundamento das 
questões ligadas à 
reinserção das pessoas 
com PLA 

N.º de encontros realizados 12 17 - - 0 29 

11 Acompanhamento e 
avaliação da 
implementação do modelo 
de intervenção para a área 
da reinserção 

% de utentes com Plano 
Individual de Inserção 

44% 52% 21% 25% 73% - 

12 Divulgação atualizada dos 
grupos de auto-ajuda e 
inter-ajuda em 
funcionamento. 

N.º de serviços com informação 
sobre os grupos de auto e inter-
ajuda 

5 4 11 2 2 24 

13 Promoção e dinamização 
da articulação intra e 
interinstitucional de 
combate à pobreza e 
exclusão social. 

N.º de CRI com representação 
nos Núcleos de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) 

3 2 2 0 1 8 

N.º de serviços com 
representação na Rede Social 

7 8 9 3 3 30 

 

 

 

 

 

III – Resultado a atingir 
Implementar o processo de melhoria contínua da qualidade em reinserção. 
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Objetivo Operacional  

Dotar os atores dos sistemas sociais de conhecimentos e competências no âmbito da intervenção em 
reinserção e prevenção da desinserção 

 

N.º  Ações/Atividades Indicadores 
Realizado em 2012 

Norte Centro LVT Alent. Algar. Total 

14 Promoção de intervenções 
formativas para a área da 
reinserção, dirigidas aos técnicos 
do IDT, IP, entidades públicas e 
privadas

 
 

N.º de instituições 
envolvidas 

9 1 9 - 0 19 

N.º de intervenções 
formativas realizadas 

6 1 3 - 0 10 

N.º de técnicos abrangidos 113 2 58 - 0 173 

15 Dinamização de ações de 
divulgação de boas práticas de 
reinserção.

 
 

N.º de ações dinamizadas 8 2 0 - 0 10 

N.º de guiões de boas 
práticas 

0 2 0 -  2 

16 
Incentivo e apoio à investigação 
na área da reinserção 

N.º de estudos 
desenvolvidos 

0 2 1 - 0 3 

N.º de trabalhos divulgados 0 1 0 1 0 2 

 
 

 

 

 

  



 Relatório de Monitorização das Intervenções de Reinserção - 2012  

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

50 

 


