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Sessão decorreu na Assembleia da República:

SICAD apresenta Relatório Anual sobre 
a Situação do País em Matéria de 

Drogas, Toxicodependência e Álcool

O SICAD apresentou, no dia 8 de fevereiro, na Assembleia da 
República, os relatórios anuais “A Situação do País em Matéria de 
Drogas e Toxicodependências 2015”; “A Situação do País em Ma-
téria de Álcool 2015” e “Respostas e Intervenções no Âmbito dos 
CAD 2015”, tendo como referência o Plano Nacional para a Redu-
ção dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-
2020 e respetivo Plano de Ação para o período 2013-2016. Estes 
Relatórios, referentes ao ano de 2015, acolhem e compilam a in-
formação recebida dos vários parceiros, enquanto serviços fonte e 
permitem, não só conhecer a situação do país, mas também ava-
liar e monitorizar a evolução do cumprimento das metas definidas 
naquele Plano, numa lógica de saúde em todas as políticas.

Dependências apresenta uma síntese dos principais indicado-
res divulgados em cada um dos relatórios.

A Situação do País  
em Matéria de Álcool
Nos resultados do RARHA SEAS 2015, Portugal apresentou 

as segundas mais altas prevalências de abstinentes de álcool ao 
longo da vida (16%) e nos últimos 12 meses (28%), corresponden-
do a uma proporção de 12% de desistentes. É de notar que a pro-
porção de desistentes foi igual à do INPG 2012, embora a de abs-
tinentes ao longo da vida tenha sido inferior (26% no INPG 2012). 
Os consumos diários/quase diários foram mais prevalentes a nível 
do vinho (18% dos inquiridos), por comparação às cervejas (9%) e 
espirituosas (1%).  

Quanto a padrões de consumo de nocividade acrescida, Por-
tugal apresentou uma prevalência de 11% para o consumo binge 

e de 10% para a embriaguez nos últimos 12 meses. Estas preva-
lências foram próximas às do INPG 2012 (12% binge, 13% em-
briaguez ligeira e 6% embriaguez severa), e das mais baixas entre 
os países europeus, embora, entre os que se embriagaram, a fre-
quência anual de embriaguez fosse elevada.  

Em Portugal, 7% dos inquiridos experienciaram nos últimos 12 
meses problemas relacionados com o consumo de álcool de acor-
do com a escala RAPS (média europeia de 19%). As pontuações 
médias portuguesas do RAPS original e do RAPS alargado (in-
cluindo questões sobre a frequência dos sintomas) foram 0,1 e 0,2 
(médias europeias de 0,3 e 0,4). Cerca de 3,5% dos inquiridos em 
Portugal apresentaram sintomas de abuso e/ou dependência rela-
cionados com o consumo de álcool (CIDI - critérios DSM), sendo 
de 11% a média dos países em que a escala CIDI foi incluída. 
Esta prevalência foi próxima à encontrada no INPG 2012 (AUDIT: 
3,0% com um consumo de risco elevado/nocivo e 0,3% de depen-
dência).  

Portugal apresentou rácios de consumo de álcool entre os se-
xos dos mais elevados a nível europeu para quase todos os indi-
cadores (as mulheres com consumos muito inferiores), sendo as 
diferenças entre os grupos etários significativas apenas em alguns 
indicadores, como por exemplo os relacionados com a experiên-
cia de problemas (maiores prevalências nos mais novos).

 Em 2015 foi realizado o estudo Comportamentos Aditivos 
aos 18 anos: Inquérito aos jovens participantes no Dia da De-
fesa Nacional, cujos resultados sobre as prevalências de con-
sumo de bebidas alcoólicas enquadraram-se, de um modo ge-
ral, no padrão de resultados de outros estudos em populações 
escolares da mesma idade, sendo de assinalar no entanto, 
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um maior consumo diário de álcool mas uma menor prevalên-
cia de embriaguez.  

As prevalências de consumo de qualquer bebida alcoólica 
foram de 88% ao longo da vida, 83% nos últimos 12 meses e 
de 65% nos últimos 30 dias. Cerca de 9% destes jovens de 18 
anos (14% dos consumidores) declarou ter um consumo diá-
rio/quase diário de bebidas alcoólicas. 

Nos últimos 12 meses, 47%, 63% e 30% dos inquiridos 
(57%, 76% e 36% dos consumidores) beberam de forma bin-
ge, até ficarem alegres ou até atingirem um estado de embria-
guez severa. Cerca de 19% dos inquiridos (22% dos consumi-
dores recentes) declararam o consumo, numa mesma oca-
sião, de álcool com pelo menos outra substância psicoativa 
(lícita ou ilícita).  

Os consumos de bebidas alcoólicas, e em particular os de 
risco acrescido, foram mais expressivos nos rapazes por com-
paração às raparigas, existindo significativas heterogeneida-
des regionais a nível destes consumos - com o Alentejo a 
apresentar valores mais elevados -, que importa continuar a 
monitorizar para uma maior adequação das intervenções loco-
-regionais.  

Segundo o Flash Eurobarometer 2014, a grande maioria 
dos jovens portugueses de 15-24 anos considerou o consumo 
regular de álcool como de alto risco (59%) ou de médio risco 
(36%) para a saúde. A evolução nacional destas perceções 
entre 2011 e 2014 foi mais favorável que a evolução no con-
junto dos jovens europeus, verificando-se em 2014, por parte 
dos jovens portugueses, uma maior atribuição de risco eleva-
do para a saúde ao consumo de álcool. 

Os estudos nacionais realizados em 2014 e 2015 nas 
populações escolares - o HBSC/OMS em 2014, e o ES-
PAD e o ECATD-CAD em 2015 - evidenciaram descidas 
das prevalências de consumo recente de bebidas al-
coólicas, assim como de alguns padrões de consumo 
de risco acrescido, e em particular a embriaguez, a 
nível da grande maioria dos grupos etários.  

No ECATD-CAD 2015 - Estudo sobre o Consumo de Ál-
cool, Tabaco e Droga e outros Comportamentos Aditivos e De-
pendências, 2015 -, as prevalências de consumo ao longo da 
vida de uma qualquer bebida alcoólica variaram entre 31% (13 
anos) e 91% (18 anos), as de consumo recente entre 20% (13 
anos) e 86% (18 anos) e as de consumo atual entre 9% (13 
anos) e 67% (18 anos). Entre 2011 e 2015 registou-se uma 
tendência de diminuição destas prevalências, sendo mais 
acentuada entre os 13 e os 16 anos. As bebidas mais preva-
lentes no consumo atual foram as destiladas e as cervejas, 
predominando as cervejas nos mais novos e as destiladas nos 
mais velhos. 

As prevalências de embriaguez ao longo da vida variaram 
entre 5% (13 anos) e 53% (18 anos), nos últimos 12 meses 
entre 3% (13 anos) e 43% (18 anos), e nos últimos 30 dias en-
tre 2% (13 anos) e 22% (18 anos). As do consumo binge nos 
últimos 30 dias variaram entre 3% (13 anos) e 36% (18 anos). 
Entre 2011 e 2015 verificou-se uma diminuição das prevalên-
cias de embriaguez, e muito em particular entre os 13 e os 16 
anos, assim como uma ligeira diminuição do consumo binge 

entre os 13 anos e os 16 anos e um ligeiro aumento entre os 
mais velhos.   

De um modo geral, não se constataram diferenças signifi-
cativas entre os sexos nas prevalências de consumo recente 
de álcool, e quanto às práticas de consumo nocivo acrescido, 
as diferenças são mais evidentes a nível dos alunos mais ve-
lhos (17 e 18 anos), com os rapazes a declararem mais este 
tipo de práticas.  

No ESPAD 2015 - European School Survey Project on Al-
cohol and Other Drugs, 2015 -, 71% dos alunos portugueses 
de 16 anos já tinham tomado alguma vez bebidas alcoólicas, e 
66% e 42% fizeram-no nos últimos 12 meses e últimos 30 
dias. Cerca de 22% embriagaram-se nos últimos 12 meses. 
Nos últimos 30 dias, 20% tiveram consumos binge e 9% situa-
ções de embriaguez. As prevalências do binge foram superio-
res no sexo masculino, sendo menos relevantes as diferenças 
entre os sexos nas prevalências de embriaguez.  

Pelo segundo quadriénio consecutivo, verificou-se uma 
tendência de diminuição dos consumos recentes e atuais. En-
tre 2011 e 2015 registou-se uma diminuição das prevalências 
de embriaguez assim como de consumo binge (mais acentua-
da no sexo masculino). 

Tal como em 2007 e 2011, Portugal apresentou, em 
2015, prevalências de consumo e práticas de consu-
mo nocivo inferiores às médias europeias, as quais 
também têm vindo a diminuir.  

É de notar, enquanto indicadores de uma das metas do 
PNRCAD 2013-2020, que 41% dos alunos portugueses de 16 
anos tinham iniciado o consumo de bebidas alcoólicas com 13 
anos ou menos (51% em 2011), e 5% tinham-se embriagado 
com 13 anos ou menos (8% em 2011). Estas proporções fo-
ram inferiores às médias europeias (respetivamente 47% e 
8%). 

Quanto às perceções do risco associado ao consumo de 
álcool (ESPAD 2015), em Portugal, 25% dos alunos de 16 
anos considerou ser de grande risco o consumo diário/quase 
diário de 1 ou 2 bebidas alcoólicas, subindo para os 70% no 
caso de 4 ou 5 bebidas. Cerca de 46% considerou ser de 
grande risco tomar 5 ou mais bebidas no fim de semana. Es-
tas proporções foram superiores às registadas em 2011 e 
2007 e por comparação às médias europeias de 2015 verifi-
cou-se, de um modo geral, uma maior atribuição de grande 
risco a estes consumos. 
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Na população reclusa (INCAMP 2014 - Inquérito Nacional so-
bre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional, 2014), as preva-
lências de consumo de bebidas alcoólicas fora da prisão não eram 
muito diferentes das da população geral: 64% dos reclusos decla-
raram já ter consumido álcool alguma vez, e 59% nos últimos 12 
meses e nos últimos 30 dias antes da reclusão, com as cervejas e 
os vinhos a apresentarem as maiores prevalências. No entanto, a 
prática de embriaguez e o binge fora da prisão apresentaram pre-
valências superiores às da população geral: nos últimos 30 dias 
antes da reclusão, 23% dos reclusos e 39% dos consumidores fi-
caram embriagados, sendo as prevalências do binge de 33% e de 
57%. 

Quanto aos consumos em contexto de reclusão, como expec-
tável, verifica-se uma redução importante com a entrada na pri-
são: 18% declarou ter consumido alguma vez na prisão (nesta e/
ou anteriores reclusões) e, 12% e 11%, nos últimos 12 meses e 
últimos 30 dias na atual reclusão. As bebidas alcoólicas com um 
consumo recente e atual mais prevalente foram as cervejas e as 
bebidas de “fabrico artesanal” na prisão. 3% dos reclusos (28% 
dos consumidores) disseram ter ficado embriagados e 4% (34% 
dos consumidores) praticado binge no último mês na prisão. Cer-
ca de 10% dos reclusos declararam que fora da prisão já tiveram 
algum episódio de coma alcoólico com a intervenção de um profis-
sional de saúde, sendo residual a ocorrência em contexto de re-
clusão (0,7% em reclusões anteriores e 0,5% na atual reclusão).   

Em 2015 foi realizado pela primeira vez a nível nacio-
nal, o Inquérito sobre comportamentos aditivos em 
jovens internados em Centros Educativos, 2015. Es-
tes jovens apresentavam, antes do atual internamen-
to, prevalências de consumo de bebidas alcoólicas, e 
sobretudo padrões de consumo nocivo, superiores às 
de outras populações juvenis.  

Cerca de 93% dos inquiridos já tinham consumido bebidas al-
coólicas e, 82% e 72% fizeram-no nos últimos 12 meses e últimos 
30 dias antes do internamento. As bebidas alcoólicas mais preva-
lentes nos 12 meses antes do internamento foram as espirituosas 
e a cerveja. É de notar a significativa diminuição destes consumos 
com o início do internamento (32% e 23% nos últimos 12 meses e 
últimos 30 dias), e ainda mais quando se restringe ao Centro Edu-
cativo (10% e 7%).  

Em relação a padrões de consumo de risco acrescido, nos 30 
dias antes do internamento, 45% dos jovens tinham tido consu-
mos binge, 53% bebido até ficarem alegres e 29% atingido um es-

tado de embriaguez severa. Com o início do internamento consta-
ta-se uma redução drástica destas práticas, com 10%, 14% e 5% 
dos jovens a declararem ter tido consumos binge, ou ficado ale-
gres, ou em estado de embriaguez severa, nos últimos 30 dias do 
internamento. Cerca de 61% dos inquiridos (67% dos consumido-
res) declararam que habitualmente consumiam, numa mesma 
ocasião, álcool com pelo menos outra substância psicoativa.  

No que respeita a problemas relacionados com o con-
sumo de álcool, em 2015 estiveram em tratamento no 
ambulatório da rede pública 12 498 utentes com pro-
blemas relacionados com o uso de álcool. Dos que ini-
ciaram tratamento em 2015, 657 eram readmitidos e 
3 704 novos utentes. Constata-se nos últimos anos 
um acréscimo do número de utentes em tratamento, 
registando-se em 2015 o número mais elevado de no-
vos utentes e o mais baixo de utentes readmitidos no 
último quinquénio. Em 2015, nas redes pública e li-
cenciada registaram-se 1 585 internamentos por pro-
blemas relacionados com o álcool em Unidades de Al-
coologia e Unidades de Desabituação, e 1 208 em Co-
munidades Terapêuticas, correspondendo a 68% e a 
35% do total de internamentos nestas estruturas. 
Pelo terceiro ano consecutivo que aumentou o núme-
ro destes internamentos em UA/UD, contrariamente à 
tendência de descida entre 2009 e 2012. Nas CT per-
siste a tendência manifestada há já vários anos, de 
subida do número de internamentos por problemas re-
lacionados com o uso de álcool.  

Nestas populações em tratamento, em 2015, as prevalências 
das doenças infecciosas nos vários grupos de utentes (exceto UD 
licenciadas com um número reduzido de utentes) enquadraram-se 
no padrão dos últimos anos: VIH+ (1% - 5%), VHC+ (4% - 31%) e 
AgHBs+ (2% - 4%). Entre os utentes em ambulatório constata-se 
uma estabilidade das prevalências e das novas infeções de VIH+ 
e de VHC+ nos últimos cinco anos (ligeira diminuição da de VHC+ 
em 2015), embora com valores inferiores aos registados em 2010 
e 2009.  

Em 2015 registaram-se em Portugal Continental 5 487 episó-
dios de internamentos hospitalares (altas hospitalares) com diag-
nóstico principal atribuível ao consumo de álcool, na sua maioria 
relacionados com doença alcoólica do fígado (66%) – com desta-
que para a cirrose alcoólica (52%) – e o síndromo de dependência 
alcoólica (21%). Constata-se nos últimos quatro anos uma dimi-
nuição contínua no número destes internamentos, representando 
o valor de 2015 um decréscimo de -5%, -12% e de -21%, em rela-
ção a 2014, 2013 e 2012. No entanto, se se considerar para além 
do diagnóstico principal também os secundários, o número de in-
ternamentos atribuíveis ao álcool é bastante superior (34 512) e 
tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, embora se veri-
fique em 2014 e 2015, um abrandamento do ritmo de crescimento. 
Em 2015, os internamentos relacionados com o consumo de ál-
cool representaram, no total de internamentos hospitalares em 
Portugal Continental, cerca de 0,34% e 2,13%, consoante se con-
sidere apenas o diagnóstico principal ou também os secundários.

Segundo o INE, I.P., em 2014 registaram-se em Portugal 2 
350 óbitos por doenças atribuíveis ao álcool, representando 2,23% 
do total de óbitos e um ligeiro aumento em relação a 2013 (+2%). 
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A maioria era do sexo masculino (81%). A taxa de mortalidade pa-
dronizada para todas as idades foi de 16,2 óbitos por 100 000 ha-
bitantes, sendo inferior abaixo dos 65 anos (11,7) e bastante supe-
rior nos 65 e mais anos (53,0). Em 2014, o número médio de anos 
potenciais de vida perdidos por doenças atribuíveis ao álcool foi 
de 13,5 anos. De um modo geral, em 2013 e 2014 verificaram-se 
valores inferiores aos registados entre 2009 e 2012.  

Quanto à mortalidade atribuída a perturbações mentais e 
comportamentais devidas ao uso de álcool, em 2014 foram regis-
tados 89 óbitos em Portugal, representando 3,8% dos óbitos por 
doenças atribuíveis ao álcool. Em relação à mortalidade atribuída 
a doença alcoólica do fígado, em 2014 registaram-se 711 óbitos 
em Portugal (424 cirrose hepática alcoólica e 34 hepatite alcoóli-
ca), representando 30% dos óbitos por doenças atribuíveis ao ál-
cool. Apesar do ligeiro acréscimo de óbitos em 2014 nestas duas 
categorias (+6% e +2%), verificaram-se descidas nos três anos 
anteriores. 

Nos registos específicos do INMLCF, I.P., em 2015, dos 644 
óbitos positivos para o álcool e com informação sobre a causa de 
morte, cerca de 38% foram atribuídos a acidente (incluindo os de 
viação), 32% a morte natural, 13% a suicídio e 6% a intoxicação 
alcoólica. Cerca de 51% dos 37 óbitos atribuídos a intoxicação al-
coólica apresentaram resultados positivos só para o álcool, e em 
35% dos casos foram detetados só álcool e medicamentos, em 
particular benzodiazepinas. Das 142 vítimas mortais de acidentes 
de viação que estavam sob a influência do álcool (TAS ≥ 0,5g/l), 
cerca de 77% eram condutores, 17% peões e 6% passageiros. 
71% destas vítimas tinham uma TAS ≥ 1,2g/l. Apesar da estabili-
dade entre 2014 e 2015 no número de vítimas mortais de aciden-
tes de viação sob influência do álcool (+1%) e do aumento de víti-
mas condutores (+9%), verificou-se nos últimos anos uma tendên-
cia de diminuição contínua, designadamente na situação de con-
dutor, um indicador das metas do PNRCAD 2013-2020 (-20% 
entre 2012 e 2015). 

No âmbito da criminalidade registada diretamente relacionada 
com o consumo de álcool, em 2015 registaram-se 22 873 crimes 
por condução com TAS ≥ 1,2g/l, representando 46% do total de 
crimes contra a sociedade e 6% da criminalidade registada em 
2015. A tendência de aumento destes crimes verificada entre 2009 
e 2012, foi invertida em 2013 e 2014, voltando a aumentar em 
2015 (+10% em relação a 2014).  

A 31/12/2015 estavam em situação de reclusão, 271 indiví-
duos por crimes de condução em estado de embriaguez ou sob a 
influência de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Ape-
sar da diminuição entre 2014 e 2015 (-11%) no número destes re-
clusos, verificam-se nos últimos seis anos valores mais elevados 
por comparação a 2009 (+108% entre 2009 e 2015).  

Em 2015 foram registadas pelas Forças de Segurança 26 815 
participações de violência doméstica, 42% das quais com sinaliza-
ções de problemas relacionados com o consumo de álcool por 
parte do/a denunciado/a. Esta proporção não tem sofrido oscila-
ções relevantes nos últimos seis anos.  

No domínio dos mercados, após a implementação da legisla-
ção produzida em 2013 com vista a proteger a saúde dos cida-
dãos, como a introdução de medidas mais restritivas na disponibi-
lização, venda e consumo, e na condução sob o efeito do álcool, 
em 2015, esta política foi reforçada com o alargamento, a todas as 
bebidas alcoólicas, da idade mínima legal de 18 anos para a dis-
ponibilização, venda e consumo em locais públicos / abertos ao 

público. Também na regulação se constatou, no ciclo estratégico 
iniciado em 2013, uma preocupação acrescida em matéria da co-
municação comercial de bebidas alcoólicas, com a revisão em 
2014 e 2015 de vários de Códigos de Conduta e de Autorregula-
ção sobre esta matéria. 

Em 2015, no RARHA SEAS, foram analisadas as atitudes 
das populações sobre as políticas para reduzir os efeitos noci-
vos do álcool. Tal como no conjunto dos países participantes, 
a maioria dos portugueses discordou de que o álcool é um 
produto como qualquer outro e que não necessita de quais-
quer restrições (66%). As medidas políticas preferidas eram a 
educação e a informação (95%), e os testes aleatórios aos 
condutores (90%). Quanto a outras medidas específicas, o 
consenso foi mais variável, entre os 82% de concordância 
com a exibição de avisos sobre os malefícios nas embalagens 
de bebidas alcoólicas e os 48% de concordância com os pre-
ços elevados. Já quanto à responsabilidade de evitar que as 
pessoas sejam prejudicadas pelo seu consumo de álcool, 
82% concordaram que as autoridades públicas têm a respon-
sabilidade de agir e 85% que os adultos são responsáveis 
para se protegerem de danos causados pelo seu consumo. 
Cerca de 76% concordaram que devem ser os pais e não as 
autoridades legais a decidir sobre a idade em que os filhos po-
dem beber. Portugal apresentou proporções próximas entre 
os três tipos de atitudes identificadas face às políticas do ál-
cool, dominando no entanto, as atitudes “laissez faire” (38%), 
face às baseadas na educação (31%) e no controlo (29%). E 
porque o apoio ou resistência a determinadas medidas políti-
cas por parte da população têm impacto nas escolhas políti-
cas, é interessante cruzar estes dados com a informação do 
projeto AMPHORA, em que no ranking das políticas de contro-
lo do álcool, Portugal encontrava-se posicionado no 2º lugar 
mais baixo, inserido no conjunto de países considerados com 
políticas de baixo controlo, na maior parte dos quais também 
dominaram as atitudes favoráveis a políticas baseadas no 
“laissez faire”.  

No âmbito da fiscalização relativa à disponibilização, 
venda e consumo de bebidas alcoólicas em locais pú-
blicos e em locais abertos ao público, em 2015 foram 
alvo de fiscalização 15 678 estabelecimentos comer-
ciais (+114% face a 2014), tendo aumentado também 
o número de infrações detetadas, o que indicia um 
aumento da eficácia da fiscalização. 



8

Foram aplicadas 58 contraordenações relacionadas com 
a disponibilização ou venda a menores, 18 antes da entrada 
em vigor do DL n.º 106/2015, de 16 de junho, e 40 após entra-
da em vigor.  

Ao nível dos mercados, para além do já referido sobre os 
níveis de consumo de bebidas alcoólicas em Portugal, são de 
mencionar também alguns dados relativos à introdução no 
consumo de bebidas alcoólicas em Portugal Continental. Em 
2015, a cerveja, os produtos intermédios e as bebidas espiri-
tuosas representaram 95,1%, 3,4% e 1,6% do volume total de 
vendas no conjunto dos três segmentos de bebidas, propor-
ções próximas às registadas nos dois anos anteriores. Em 
2015 venderam-se cerca de 4,5 milhões de hectolitros de cer-
veja, valor idêntico ao do ano anterior. Observou-se um au-
mento pelo segundo ano consecutivo no segmento dos produ-
tos intermédios (+1,5%) e uma diminuição no das bebidas es-
pirituosas (-2,3%), contabilizando-se vendas respetivamente 
de cerca de 160,7 e de 73,8 mil hectolitros. Os valores regista-
dos nos últimos quatro anos são inferiores aos verificados en-
tre 2009 e 2011.  

Em 2015, as variações das taxas do IABA foram idênticas 
nos três segmentos de bebidas alcoólicas (+2,9%), continuan-
do a taxa do imposto aplicável ao vinho e a outras bebidas fer-
mentadas, tranquilas e espumantes a ser de € 0,00. As recei-
tas fiscais do IABA no conjunto dos três segmentos de bebi-
das alcoólicas foram de foram de182,1 milhões de euros em 
2015, contribuindo as bebidas espirituosas com 99,1 milhões 
de euros, a cerveja com 71,5 milhões e os produtos intermé-
dios com 11,5 milhões de euros. O aumento pelo terceiro ano 
consecutivo do total destas receitas fiscais (+8,5% entre 2012 
e 2015) foi devido, sobretudo, ao aumento contínuo das recei-
tas das bebidas espirituosas (+13% entre 2012 e 2015).

A Situação do País em Matéria 
de Drogas e Toxicodependências
Em 2015 foi realizado pela primeira vez o estudo Comporta-

mentos aditivos aos 18 anos: inquérito aos jovens participantes no 
Dia da Defesa Nacional, que teve como população-alvo os jovens 
com 18 anos em 2015 (convocados para o Dia da Defesa Nacio-
nal). As prevalências de consumo de substâncias ilícitas enqua-
draram-se, de um modo geral, no padrão encontrado em outros 
estudos em populações escolares da mesma idade, embora, por 
comparação aos alunos de 18 anos se verifique uma maior fre-
quência do consumo de cannabis e também maiores prevalências 
de consumo de outras substâncias ilícitas. As prevalências de 

consumo de qualquer droga foram de 31% ao longo da vida, 24% 
nos últimos 12 meses e de 15% nos últimos 30 dias. A cannabis 
surgiu com prevalências muito próximas às de qualquer droga, e 
10%, 7% e 4% dos inquiridos declararam consumir outra substân-
cia ilícita ao longo da vida, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 
dias. Entre estas outras substâncias ilícitas destacam-se as anfe-
taminas/metanfetaminas, com prevalências de consumo de 7% ao 
longo da vida, 5% nos últimos 12 meses e 3% nos últimos 30 dias. 
Seguiu-se-lhes a cocaína, os alucinogénios e as novas substân-
cias psicoativas, com prevalências de consumo próximas. Nos úl-
timos 12 meses anteriores à inquirição, 11% dos inquiridos (48% 
dos consumidores recentes) costumavam consumir numa mesma 
ocasião, uma substância ilícita com pelo menos outra substância 
psicoativa lícita ou ilícita, e 4% dos inquiridos (30% dos consumi-
dores atuais de cannabis) tinha um consumo diário/quase diário 
de cannabis. Os consumos foram mais expressivos nos rapazes, 
existindo significativas heterogeneidades regionais, como os con-
sumos de cannabis no Algarve, e os consumos de outras substân-
cias ilícitas nos Açores, que importa continuar a monitorizar com 
vista a uma maior adequação das intervenções loco-regionais.  

Relativamente às perceções do risco para a saúde associado 
ao consumo de drogas, segundo o estudo Flash Eurobarometer – 
Young People and drugs realizado em 2014 entre os jovens euro-
peus de 15-24 anos, a cannabis era a droga ilícita a que os jovens 
portugueses atribuíam em menor proporção um risco elevado 
para a saúde (34% para o consumo ocasional e 74% para o con-
sumo regular de cannabis). A evolução destas perceções entre 
2011 e 2014 evidenciou, por parte dos jovens portugueses, e con-
trariamente à tendência europeia, uma maior atribuição de risco 
elevado para a saúde em relação às várias substâncias e tipos de 
consumo, com especial relevo no caso da cannabis.   

No contexto das populações escolares, os resultados 
dos estudos nacionais evidenciaram que o consumo 
de drogas, que vinha aumentando desde os anos 90, 
diminuiu pela primeira vez em 2006 e 2007. Em 2010 
e 2011 constatou-se um aumento a que se seguiu, em 
2014 e 2015, novamente uma diminuição destes con-
sumos. Nos estudos realizados em 2014 e 2015, a 
cannabis continuava a ser a droga preferencialmente 
consumida. 

No ECATD-CAD 2015 - Estudo sobre o Consumo de Ál-
cool, Tabaco e Droga e outros Comportamentos Aditivos e De-
pendências, 2015 -, as prevalências de consumo ao longo da 
vida de qualquer droga (entre 3% nos 13 anos e 35% nos 18 
anos) foram muito idênticas às de cannabis (entre 2% nos 13 
anos e 34% nos 18 anos). Seguiam-se-lhe com prevalências 
de consumo bastante inferiores (abaixo dos 4%), a cocaína 
nos mais novos e o ecstasy nos mais velhos. As prevalências 
de consumo recente de cannabis variaram entre 1% (13 anos) 
e 27% (18 anos) e as de consumo atual entre 0,7% (13 anos) 
e 14% (18 anos). Entre 2011 e 2015 registou-se uma descida 
das prevalências de consumo de qualquer droga em quase to-
das as idades, exceto nos mais velhos (estabilidade nos 17 
anos e subida nos 18 anos). 

No ESPAD 2015 - European School Survey Project on 
Alcohol and Other Drugs, 2015 -, Portugal registou, de 
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um modo geral, prevalências de consumo de qualquer 
droga (16%), de cannabis (15%) e de outras substân-
cias ilícitas (4%) inferiores às médias europeias, com 
prevalências de consumo mais baixas no grupo mas-
culino português e muito idênticas entre os grupos fe-
mininos. 

Entre 2011 e 2015 registou-se uma descida das prevalên-
cias de consumo da generalidade das drogas consideradas, 
sendo essa diminuição mais expressiva no grupo masculino. 
Cerca de 1% dos inquiridos declarou ter um consumo diário/
quase diário de cannabis, valor igual ao registado em 2011. É 
de notar que as prevalências de consumo ao longo da vida de 
outras substâncias, nomeadamente NSP e medicamentos, fo-
ram iguais ou inferiores a 2% nos vários estudos realizados 
em 2014 e 2015, com exceção do consumo de tranquilizantes/
sedativos, e em particular com receita médica, que registou 
prevalências superiores.  

Segundo os resultados do ESPAD 2015 a cannabis conti-
nuava a ser a droga ilícita a que os jovens portugueses atri-
buíam em menor proporção um risco elevado para a saúde, 
constatando-se uma diminuição do risco percebido associado 
ao consumo de drogas entre 2011 e 2015. No entanto, compa-
rativamente às médias europeias, os alunos portugueses per-
cecionavam como de maior risco o consumo de cannabis, de 
ecstasy e de anfetaminas. 

No INCAMP 2014 - Inquérito Nacional sobre Comportamentos 
Aditivos em Meio Prisional, 2014 -, a população reclusa apresen-
tou prevalências de consumo de qualquer droga superiores às re-
gistadas na população geral: 69% dos reclusos disseram já ter 
consumido uma qualquer droga ao longo da vida e 30% durante a 
atual reclusão. Tal como nos estudos anteriores, a cannabis foi a 
substância ilícita que registou as maiores prevalências de consu-
mo alguma vez na vida (56%), na atual reclusão (28%) e nos últi-
mos 12 meses na atual reclusão (24%). As restantes substâncias 
registaram prevalências inferiores, e muito em particular no con-
texto da atual reclusão, com prevalências de consumo inferiores a 
10%, sendo as mais elevadas a de cocaína (8%), da heroína (8%) 
e a dos hipnóticos/sedativos sem receita médica (4%). As preva-
lências de consumo de NSP alguma vez na vida (4%) e na atual 
reclusão (2%) foram próximas às dos esteroides anabolizantes 
(5% e 2%). Entre 2007 e 2014 constatou-se uma estabilidade e di-
minuição das prevalências de consumo para as substâncias com-
paráveis entre os dois estudos, sendo de notar a descida das pre-
valências de consumo de heroína ao longo da vida e durante a 
atual reclusão. Cerca de 14% dos reclusos declararam já ter con-
sumido droga injetada alguma vez ao longo da sua vida, 4% du-
rante a atual reclusão e menos de 1% nos últimos 30 dias na atual 
reclusão. Entre as substâncias com mais consumo injetado duran-
te a atual reclusão encontram-se as cocaínas, a heroína e os este-
roides anabolizantes. Entre 2007 e 2014 verifica-se uma redução 
desta prática, com particular relevo a nível das prevalências de 
consumo ao longo da vida, consolidando assim a acentuada que-
bra registada entre 2001 e 2007. Cerca de 7% dos reclusos (11% 
dos consumidores) declararam já ter tido alguma overdose fora da 
prisão e 2% em contexto de reclusão. 

Em 2015 foi realizado pela primeira vez a nível nacio-
nal o Inquérito sobre comportamentos aditivos em jo-

vens internados em Centros Educativos, 2015. Estes 
jovens internados apresentaram prevalências de con-
sumo de substâncias ilícitas, bem como padrões de 
consumo nocivo, superiores às de outras populações 
juvenis. Cerca de 89% dos jovens inquiridos já tinham 
consumido substâncias ilícitas ao longo da vida e, 
80% e 68% fizeram-no nos últimos 12 meses e últimos 
30 dias anteriores ao internamento. É de notar a im-
portante redução dos consumos com o início do inter-
namento (34% e 19% nos últimos 12 meses e nos últi-
mos 30 dias), e ainda mais quando se restringe ao 
Centro Educativo. 

Também entre estes jovens a cannabis é a substância com 
maiores prevalências de consumo, muito próximas à de qualquer 
droga, seguindo-se-lhe com prevalências muito inferiores, a nível 
dos consumos nos últimos 12 meses e últimos 30 dias antes do in-
ternamento, as cocaínas (14% e 9%), o ecstasy (14% e 7%) e as 
anfetaminas (11% e 6%), e a nível dos consumos recentes e 
atuais após o início do internamento, o ecstasy (3% e 2%) e o LSD 
(2% e 2%). Em relação a padrões de consumo de risco acrescido, 
52% dos inquiridos (59% dos consumidores) declararam que, ha-
bitualmente, consumiam numa mesma ocasião, uma substância 
ilícita com pelo menos outra substância psicoativa lícita ou ilícita, e 
quase metade (46%) dos jovens tinha, nos 30 dias anteriores ao 
internamento, um consumo diário/quase diário de cannabis (pas-
sando para 5% após o início do internamento). 

No âmbito do tratamento da toxicodependência, em 
2015 estiveram em tratamento 26 993 utentes com 
problemas relacionados com o uso de drogas no am-
bulatório da rede pública. Dos que iniciaram trata-
mento no ano, 1 365 eram utentes readmitidos e 2 
024 novos utentes, ou seja, que recorreram pela pri-
meira vez às estruturas desta rede. Em 2015 foi refor-
çada a tendência verificada desde 2009, de decrésci-
mo do número de utentes em tratamento em ambula-
tório por problemas relacionados com o uso de dro-
gas. 

Apesar de o número de novos utentes em 2015 ter sido o 
mais elevado desde 2010, não apresenta variações relevan-
tes nos últimos quatro anos, após os acréscimos verificados 
entre 2010 e 2012. Pelo terceiro ano consecutivo que se cons-
tata uma diminuição do número de readmitidos, representan-
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do os valores dos últimos três anos os mais baixos desde 
2010. Em 2015, nas redes pública e licenciada registaram-se 
744 internamentos por problemas relacionados com o uso de 
drogas em Unidades de Desabituação (680 em UD públicas e 
64 em UD licenciadas) e 2 184 em Comunidades Terapêuticas 
(58 em CT públicas e 2 126 em CT licenciadas), correspon-
dendo a 49% e a 64% do total de internamentos destas estru-
turas. 

Quanto aos consumos, a heroína continua a ser a dro-
ga principal mais referida pelos utentes com proble-
mas relacionados com o uso de drogas das diferentes 
estruturas, com exceção, tal como sucedido nos últi-
mos anos, dos novos utentes em ambulatório em que 
foi a cannabis (51%), o que poderá refletir a maior ar-
ticulação dos vários serviços interventores com vista 
a adequar as respostas às necessidades específicas 
de acompanhamento, em termos de cuidados de saú-
de, desta população. 

De um modo geral, nos últimos cinco anos por compara-
ção com os anos anteriores, verifica-se uma tendência de au-
mento nas proporções de utentes que referem a cannabis e a 
cocaína como drogas principais. No entanto, é de notar o au-
mento entre 2014 e 2015 do número de novos utentes com 
heroína como droga principal.  

Os indicadores relativos ao consumo de droga injeta-
da e partilha de material deste tipo de consumo apon-
tam para reduções destes comportamentos nos últi-
mos anos por comparação com os anos anteriores. 

Em 2015, as prevalências dos consumos recentes de dro-
ga injetada variaram entre 3% e 27% nos utentes das diferen-
tes estruturas, e as proporções de utentes com práticas recen-
tes de partilha de material deste tipo de consumo variaram en-
tre 8% e 37% nos subgrupos de injetores das diferentes estru-
turas. É de notar a existência de algumas “bolsas de utentes” 
ainda com prevalências elevadas destas práticas.   

Por outro lado, e sobretudo nos seis últimos anos, consta-
ta-se uma maior heterogeneidade nas idades dos utentes que 
iniciaram tratamento no ambulatório, com um grupo mais jo-
vem de novos utentes e, outro, de utentes readmitidos, cada 
vez mais envelhecido.  

Tendo em consideração esta heterogeneidade dos perfis 
demográficos e de consumo dos utentes em tratamento, tor-
na-se essencial reforçar a diversificação das respostas e con-
tinuar a apostar nas intervenções preventivas de comporta-
mentos de consumo de risco.

No contexto do tratamento da toxicodependência no 
sistema prisional, em 2015 estiveram integrados 121 
reclusos nos programas de tratamento orientados 
para a abstinência, e a 31/12/2015 estavam 1 041 re-
clusos em programas farmacológicos, 1 017 com ago-
nistas opiáceos e 24 com antagonistas opiáceos. 

Desde o anterior ciclo estratégico que se verifica uma ten-
dência de decréscimo no número de reclusos nos programas 
orientados para a abstinência, reflexo da diminuição da procu-
ra destes programas por parte dos reclusos. Relativamente às 
doenças infecciosas entre as populações em tratamento da 
toxicodependência em meio livre, em 2015, as prevalências 
nos vários grupos de utentes enquadram-se no padrão dos úl-
timos anos - VIH+ (2% - 18%), VHC+ (23% - 61%) e AgHBs+ 
(1% - 8%) -, sendo superiores nos respetivos subgrupos de in-
jetores - VIH+ (5% - 27%) e VHC+ (66% - 89%). Em 2015 ve-
rificou-se no total de utentes em ambulatório e no subgrupo de 
injetores uma ligeira descida nas proporções de novas infe-
ções face a 2014. Após a tendência de descida acentuada das 
proporções de novas infeções por VIH+ até 2011, constata-se 
uma estabilidade, apesar de o valor de 2015 no subgrupo de 
injetores (6%) ser o mais baixo da década. Em relação às he-
patites B e C, as proporções de novas infeções não têm apre-
sentado variações relevantes nos últimos anos. No contexto 
prisional, entre os reclusos em tratamento da toxicodependên-
cia, as prevalências de VIH+ (17%), VHC+ (61%) e AgHBs+ 
(4%), enquadram-se nos intervalos das prevalências encon-
tradas em meio livre, tendencialmente mais próximas ao limite 
máximo. Em ambos os contextos constata-se uma elevada 
comorbilidade de VIH+ e VHC+ nestas populações. 

Nas notificações da infeção por VIH, em 2015, os casos 
associados à toxicodependência representavam 35% do total 
acumulado de notificações de infeção por VIH e 44% das noti-
ficações de casos de SIDA. À data da recolha de informação, 
tinham sido notificados 990 casos de infeção por VIH diagnos-
ticados em 2015, 5% em categorias de transmissão relaciona-
das com a toxicodependência, e 238 casos de SIDA diagnos-
ticados em 2015, 14% associados à toxicodependência.
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 Continua a registar-se um decréscimo no número to-
tal de casos de infeção por VIH e de casos de SIDA 
diagnosticados anualmente, tendência que se man-
tém a um ritmo mais acentuado nos casos associa-
dos à toxicodependência. 

Considerando o decréscimo de novos casos de infeção 
por VIH associados à toxicodependência, reflexo dos resulta-
dos das políticas implementadas, designadamente na mudan-
ça de comportamentos de risco a nível do consumo injetado 
de drogas, importa continuar a investir no reforço das políticas 
promotoras do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento 
destas doenças por parte destas populações, com vista a po-
tenciar os ganhos em saúde entretanto obtidos. 

No que respeita à mortalidade relacionada com o consu-
mo de drogas, segundo as estatísticas de mortalidade do INE, 
I.P., em 2014 ocorreram 37 mortes relacionadas com o consu-
mo de drogas segundo o critério do OEDT (+32% do que em 
2013), sendo necessário algumas cautelas na leitura das ten-
dências uma vez que só em 2014 foi concluída a implementa-
ção em todo o território nacional do certificado médico online.

Quanto à informação dos registos específicos de mortali-
dade do INMLCF, I.P., em 2015, dos 181 óbitos com a presen-
ça de pelo menos uma substância ilícita ou seu metabolito e 
com informação sobre a causa de morte, 40 (22%) foram con-
siderados overdoses. Pelo segundo ano consecutivo que se 
constata um aumento no número de overdoses (+21% face a 
2014), apesar de os valores dos últimos cinco anos se mante-
rem aquém dos registados entre 2008 e 2010. Nestas overdo-
ses é de destacar a presença de opiáceos em 53% dos casos, 
seguindo-se-lhe a cannabis (30%), a cocaína (28%) e a meta-
dona (25%).

A nível das contraordenações por consumo de drogas, foram 
instaurados 10 380 processos relativos às ocorrências de 2015, 
representando o valor mais elevado desde 2001 (+15% em rela-
ção a 2014). Entre as decisões proferidas uma vez mais predo-
minaram as suspensões provisórias dos processos de consumi-
dores não toxicodependentes (69%). Seguiu-se-lhes as decisões 
punitivas (19%) e as suspensões provisórias dos processos de 
consumidores toxicodependentes que aceitaram submeter-se a 
tratamento (9%). Tal como nos anos anteriores, a maioria dos 
processos estavam relacionados com a posse de cannabis (85% 
só cannabis e 2% cannabis com outras drogas).

OFERTA

Os estudos mais recentes evidenciaram que a canna-
bis continuava a ser a droga ilícita percecionada 
como de maior acessibilidade, refletindo as prevalên-
cias de consumo na população portuguesa. 

Os resultados do ESPAD realizado em 2015 entre os alunos 
de 16 anos, apontaram para uma diminuição entre 2011 e 2015 da 
facilidade percebida de acesso ao ecstasy e às anfetaminas e 
uma estabilidade no caso da cannabis. 

Em Portugal, as tendências recentes expressas através de di-
versos indicadores no domínio da oferta de drogas ilícitas enqua-
dram-se, de um modo geral, nas tendências europeias. Uma vez 
mais foi consolidado o predomínio crescente da cannabis a nível 

dos vários indicadores da oferta, refletindo a prevalência do seu 
consumo no país. A cocaína continua a ser a segunda droga com 
maior visibilidade no mercado nacional - tendência iniciada na se-
gunda metade da década anterior -, apesar da tendência para li-
geiro decréscimo no último quinquénio e que foi contrariada em 
2015. Também este ano foi invertida a tendência de diminuição da 
visibilidade da heroína. Em relação a outras drogas, apesar dos 
aumentos verificados nos últimos 3 anos em alguns indicadores, 
continuam a apresentar valores relativos residuais. 

Em 2015, uma vez mais o haxixe foi a substância com o 
maior número de apreensões (4 180). Reforçando a tendência 
iniciada em 2005, seguiu-se-lhe a cocaína (1 081) e, pelo se-
gundo ano consecutivo, o número de apreensões de cannabis 
herbácea (791) foi superior ao de heroína (763). As apreensões 
de ecstasy continuam a registar números bastante inferiores 
(173), apesar do ligeiro acréscimo da sua visibilidade nos últi-
mos cinco anos. Foram confiscadas várias outras substâncias, 
nomeadamente benzodiazepinas, anfetaminas e algumas subs-
tâncias alucinogénias.

A nível das quantidades apreendidas registaram-se, entre 
2014 e 2015, aumentos significativos a nível das várias substân-
cias consideradas, com exceção do haxixe. No que respeita aos 
principais países de proveniência das drogas apreendidas em 
Portugal em 2015, destacaram-se no âmbito do tráfico internacio-
nal com as maiores quantidades apreendidas, a Espanha e a Ho-
landa a nível da heroína, as Antilhas e o Brasil no caso da cocaí-
na, Marrocos no caso do haxixe, Espanha a nível da liamba e Ho-
landa e França no caso do ecstasy. Portugal continua a funcionar 
como país de trânsito de importantes quantidades de haxixe e de 
cocaína provenientes de Marrocos e da América do Sul com desti-
no à Europa. 

No âmbito dos mercados de tráfico e de tráfico-consumo, os 
preços médios das drogas confiscadas em 2015 não apresenta-
ram alterações relevantes face a 2014, com exceção da descida 
do preço médio do ecstasy. Em 2015 aumentou a potência/pureza 
média das “amostras de rua” da cannabis herbácea, da heroína 
castanha (a mais comum em Portugal) e do ecstasy, e desceu a 
do haxixe e da cocaína em pó. No entanto, verificou-se nos quatro 
anos anteriores uma tendência de subida da potência/pureza mé-
dia de todas as substâncias. Nos últimos cinco anos, é de notar 
em particular as subidas contínuas da potência/pureza média do 
ecstasy, do haxixe e da cannabis herbácea. É também de realçar 
a subida da pureza da heroína nos últimos 2 anos, após a estabi-
lidade entre 2011 e 2013. Neste quinquénio, a tendência de esta-
bilidade dos preços das drogas, conjugada com a tendência de 
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subida da potência/pureza das drogas, poderá indiciar uma maior 
oferta de drogas.  

A aplicação da legislação nacional em matéria de drogas ilíci-
tas pelas entidades com atribuições em matéria do controlo, fisca-
lização, prevenção e investigação criminal do tráfico ilícito de estu-
pefacientes, resultou em 2015 na identificação de 6 596 presumí-
veis infratores - 36% como traficantes e 64% como traficantes-
-consumidores -, 5 593 (85%) dos quais foram detidos.   

No âmbito das decisões judiciais ao abrigo da Lei da Droga, 
em 2015 registaram-se 1 367 processos-crime findos, envolvendo 
1 949 indivíduos, 1 694 (87%) dos quais foram condenados. Des-
tes, cerca de 76% foram condenados por tráfico, 24% por consu-
mo e menos de 1% por tráficoconsumo. A 31/12/2015 estavam em 
situação de reclusão 2 294 indivíduos condenados ao abrigo da 
Lei da Droga, número ligeiramente superior (+3%) ao registado a 
31/12/2014. 

DOMÍNIO DA PROCURA 
As políticas e respostas implementadas no domínio da procu-

ra, no âmbito do PARCAD 2013-2016 têm como base a Visão e 
Princípios do instrumento que o enquadra - o Plano Nacional para 
a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 
2013-2020 (PNRCAD 2013-2020), salientando-se a Centralidade 
no Cidadão enquanto concretização do princípio Humanista, e a 
operacionalização de respostas eficazes, baseadas na evidência 
científica, no que se refere ao Pragmatismo. Assim, as interven-
ções têm em conta a globalidade das necessidades biopsicosso-
ciais do cidadão e/ou dos sistemas sociais em que se insere, pers-
petivadas de forma dinâmica no contínuo do seu ciclo de vida. 

Parte significativa destas respostas e intervenções em com-
portamentos aditivos e dependências (CAD) é operacionalizada 
pelas Unidades de Intervenção Local (UIL), nomeadamente Cen-
tros de Respostas Integradas (CRI - que atuam nas áreas da pre-
venção, redução de riscos e minimização de danos, tratamento e 
reinserção), Unidades de Desabituação (UD), Unidades de Alcoo-
logia (UA) e Comunidades Terapêuticas (CT) públicas. Estas uni-
dades, detidas e geridas pelas Administrações Regionais de Saú-
de, I.P., não só implementam diretamente as intervenções nas di-
ferentes áreas como, no caso dos CRI, participam nos procedi-
mentos de coordenação dos projetos do PORI a nível da sua área 
geográfica de ação. No que se refere às intervenções diretas das 
UIL, nomeadamente a nível do movimento clínico nas áreas do 
tratamento e da reinserção, os seus resultados surgem plasma-
dos de forma detalhada no Relatório Anual “A Situação do Pais em 
Matéria de Drogas e Toxicodependência – 2015” e Relatório Anual 

“A Situação do Pais em Matéria de Álcool – 2015”, debruçando-se 
assim primordialmente o presente Relatório na ação destas Uni-
dades que ultrapassa as suas atividades diretas nestas duas 
áreas.   

De acordo com o previsto no Plano Nacional para a Redução 
dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020 
(PNRCAD 2013-2020), o domínio da Procura conta com duas me-
didas estruturantes das suas políticas e respostas: o Plano Opera-
cional de Respostas Integradas (PORI) e a Rede de Referencia-
ção / Articulação no âmbito dos CAD.  

Partindo da identificação de áreas lacunares de intervenção, 
através de diagnósticos com incidência territorial, em 2015, o 
PORI continuou a apoiar os projetos desenvolvidos pelas entida-
des promotoras, orientados para a concretização de respostas 
junto dos cidadãos e das comunidades que colmatem as necessi-
dades detetadas. 

Através do desenvolvimento de Programas de Res-
postas Integradas (PRI), e com o apoio financeiro do 
SICAD, foram desenvolvidos 80 projetos a nível nacio-
nal, nas diferentes áreas de intervenção: 18 na área 
da prevenção, 39 na de redução de riscos e minimiza-
ção de danos, 2 no tratamento e 21 no âmbito da rein-
serção.

Nos projetos na área da Prevenção, foi abrangido um total de 
21.143 pessoas dividido entre populações estratégicas e popula-
ções-alvo finais. 

No que concerne às estruturas e programas socio-sa-
nitários desenvolvidos no âmbito da Redução de Ris-
cos e Minimização de Danos (RRMD), e de acordo com 
as necessidades identificadas para cada território, 
em 2015 estiveram em funcionamento 29 Equipas de 
Rua, 5 Gabinetes de Apoio, 3 Centros de Abrigo/Aco-
lhimento, 16 Programas de Substituição Opiácea de 
Baixo Limiar de Exigência e 4 Pontos de Contacto e 
Informação em contexto recreativo, que abrangeram, 
na sua globalidade um total de 24.244 indivíduos utili-
zadores de substâncias psicoativas. No âmbito do 
Tratamento estiveram em desenvolvimento dois pro-
jetos cofinanciados, nas regiões Norte e de Lisboa e 
Vale do Tejo, operacionalizados através de Centros 
de Consultas, disponibilizando um acompanhamento 
integrado aos seus utentes; nesse contexto, foram 
realizadas Consultas Individuais  por Médico/ Psiquia-
tra, por Psicólogos, bem como outros tipos de Atendi-
mentos, abrangendo um total de 731 utentes. Na área 
da Reinserção, os 21 projetos cofinanciados em exe-
cução em 2015, envolveram um total de 2.436 pes-
soas. 

Tendo como objetivo o incremento das aptidões pessoais e 
sociais que subjazem aos processos de (re)integração social, a 
metodologia de Acompanhamento Psicossocial constitui a base 
das estratégias de intervenção em reinserção, destacando-se ain-
da as ações de Treino de Competências e Treino de Competên-
cias Pré-Profissionais e as atividades educativas-culturais, lúdicas 
ou pedagógicas que foram desenvolvidas. 
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No respeitante à Rede de Referenciação/Articulação no âmbi-

to dos CAD, em 2015, deu-se continuidade às ações previstas no 
Plano de Implementação e de Acompanhamento, tendo as ARS, 
I.P. desenvolvido iniciativas a nível loco-regional em termos de 
projetos-piloto e o SICAD assegurado o acompanhamento e a mo-
nitorização das evoluções verificadas no âmbito desta medida es-
truturante. Foi ainda desenvolvido pelo SICAD, em colaboração 
com as ARS,IP, o instrumento de recolha de informação para a 
monitorização da implementação desta Rede. 

Para além da atividade no âmbito das medidas estruturantes e 
resultando do envolvimento dos diferentes parceiros no PARCAD 
2013-2016, outras respostas e intervenções tiveram lugar em 
2016, sendo de destacar, pelo seu impacto na consecução das 
Metas e Objetivos deste Plano, as seguintes iniciativas:  

Em contexto escolar e, à semelhança dos anos anteriores, a 
intervenção preventiva no âmbito dos Comportamentos Aditivos e 
Dependências, em 2015, foi assegurada quer pelas estruturas do 
Ministério da Saúde designadamente o SICAD, as DICAD das 
ARS, I.P e respetivos CRI e UA, sendo que nas regiões autóno-
mas esta se processou através do Instituto de Administração da 
Saúde e Assuntos Sociais, I.P.-RAM. na Região da Madeira e pela 
Divisão de Planeamento e Prevenção da Direção de Serviços de 
Promoção de Hábitos de Vida Saudáveis, na região dos Açores, 
em articulação com outros organismos públicos, designadamente 
Ministério da Educação e o IPDJ, envolvendo ainda a sociedade 
civil, através da ação de diferentes organizações da comunidade, 
em resposta a solicitações de âmbito local. 

Foram utilizados diferentes programas de prevenção, 
com especial destaque para o “Eu e os Outros”, “Pis-
tas” e “Trilhos”, “Atlante” e o “Preparando o Meu Fu-
turo”. Estes programas tiveram graus de implementa-
ção diferentes, mas, em conjunto, garantiram uma 
cobertura nacional que abrangeu um total de 23.550 
crianças e jovens de todos os níveis de ensino desde 
o primeiro ciclo do ensino básico ao ensino secundá-
rio.

Complementarmente, um conjunto de várias entidades da So-
ciedade Civil desenvolveu ao longo de 2015 várias intervenções 
preventivas no âmbito dos CAD, com caracter continuado, com 
base em programas da sua autoria ou adaptados a partir de pro-
gramas internacionais com rigor avaliativo e com suporte em evi-
dência científica. O conjunto das diferentes ações, alicerçados na 
formação específica de profissionais para a sua implementação, 

garantiu a intervenção maioritariamente junto de crianças e jo-
vens, tendo sido abrangidos 7.524 indivíduos enquadrados por 
252 instituições distribuídas geograficamente por todo o país. 
Destaca-se que algumas destas medidas se destinaram a pais e/
ou famílias. 

Visando, igualmente, a promoção de intervenções preventivas 
de carácter universal, seletivo e indicado, promotoras do desen-
volvimento de fatores de proteção individuais, familiares, sociais e 
ambientais, e no âmbito da intervenção da Direção Geral de Edu-
cação, foram desenvolvidos 1975 projetos, nos diferentes níveis 
de ensino. No contexto do Programa Nacional de Saúde Escolar 
(PNSE), as Equipas de Saúde Escolar trabalharam áreas como a 
prevenção do consumo de substâncias psicoativas licitas (tabaco 
e bebidas alcoólicas) e ilícitas, tendo sido abrangidos 413.184 
crianças e jovens, através de ações de promoção e educação 
para a saúde integradas, ou não, em Projetos.  

No âmbito do Programa CUIDA-TE, que visa a promoção da 
saúde juvenil e de estilos de vida saudáveis nos jovens, desenvol-
vido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. 
(IPDJ, I.P.) em parceria com as ARS, Direção-Geral da Saúde, Di-
reção-Geral de Educação e SICAD, foram abrangidos 20.716 jo-
vens, nas diferentes medidas do programa que contribuem para a 
prevenção dos CAD. 

Do desenvolvimento de parcerias estratégicas nesta área des-
taca-se a realizada entre o Ministério da Defesa Nacional e o SI-
CAD e que diz respeito à intervenção realizada junto de jovens 
convocados para o Dia da Defesa Nacional (DDN) onde foram mi-
nistradas sessões de sensibilização/informação organizadas pelo 
SICAD, contando com o apoio das cinco ARS, I.P. No decurso 
destas ações foram abrangidos cerca de 62.601 jovens oriundos 
dos 22 Núcleos de divulgação do DDN distribuídos pelo país. 

Relativamente à prevenção seletiva algumas intervenções as-
sumem abordagens específicas para se adaptarem a populações 
com características especiais. Enquadra-se nestas a intervenção 
desenvolvida na Casa Pia de Lisboa, I.P. junto a jovens sob a tute-
la da Segurança Social através do Programa de Prevenção dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências, a qual visa implemen-
tar estratégias de intervenção preventiva ambiental, seletiva e in-
dicada de forma integrada, junto dos educandos dos Centros de 
Educação e Desenvolvimento. 

Também a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda 
Nacional Republicana (GNR) têm incluindo a temática do álcool e 
drogas, no planeamento da sua atividade operacional. Assim, na 
vertente preventiva destaca-se o Programa Escola Segura, de 
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âmbito nacional e que de dirige aos estabelecimentos de educa-
ção básica e secundária e respetivas comunidades educativas.  

Para a área de Redução de Riscos e Minimização de Da-
nos, deve ser mencionado especificamente o Programa Troca 
de Seringas, desenvolvido pelo Programa Nacional para a In-
feção VIH/SIDA da DGS, e que conta com o apoio de uma Co-
missão de Acompanhamento a qual integra representantes 
dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E., do 
SICAD, dos Pontos Focais para a Infeção VIH/SIDA das ARS, 
I.P., da Associação CASO – Consumidores Associados Sobre-
vivem Organizados, e das DICAD das ARS, I.P.. No ano de 
2015, foram distribuídas / trocadas 1.004.706 seringas – refi-
ra-se a importância das intervenções dos projetos desenvolvi-
dos no âmbito do PORI, nomeadamente as Equipas de Rua, 
para o nível de execução deste Programa, que contou ainda 
em 2015 com a participação dos Centros de Saúde, CRI, ou-
tras Equipas de Rua e Posto Móvel. 

Reconhecendo-se que para as ações no domínio do Trata-
mento e da Reinserção assume principal destaque as atividades 
das UIL geridas pelas ARS, IP, é de salientar a ação do Instituto 
da Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.), na reparação de situações 
de exclusão social de subpopulações e cidadãos com CAD e 
problemas associados (nomeadamente a infeção VIH/SIDA), 
através do atendimento, a orientação, o encaminhamento e a 
atribuição de apoios económicos. A intervenção nestas áreas en-
volve igualmente o encaminhamento para respostas sociais exis-
tentes, através do modelo de cooperação entre o Estado e as 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, como os Apar-
tamentos de Reinserção Social e as Equipas de Intervenção Di-
reta, no caso dos CAD associados a substâncias ilícitas; Grupo 
de Autoajuda, no caso de cidadãos com problemas ligados ao 
consumo nocivo de Álcool e ainda o Atendimento/Acompanha-
mento Psicossocial, os Serviços de Apoio Domiciliário e Residên-
cias para pessoas infetadas pelo VIH.  

No âmbito da Reinserção, as atividades desenvolvidas pelas 
Equipas de Reinserção das UIL concretizam parte significativa das 
atividades nesta área. Nesse sentido, foram desenvolvidas interven-
ções junto dos utentes e nos seus sistemas sociais, visando a res-
posta a necessidades neste domínio, destacando-se a facilitação do 
acesso a formação e emprego. Especificamente no que se refere à 
Formação Profissional foram inseridos 196 utentes em ações a este 
nível. No que se refere ao Emprego, foram diagnosticadas 2.905 ne-
cessidades, tendo sido integrados 624 utentes destas unidades no 
mercado de trabalho. Ainda neste domínio, para o ano de 2015 im-
porta registar as iniciativas no contexto do Programa VidaEmprego, 

as quais se mantiveram apesar das alterações legislativas que incidi-
ram nas medidas de apoio para a concretização de percursos de in-
serção no mundo do trabalho. Assim, a este nível, refira-se que 624 
utentes que apresentam maiores fragilidades na relação com o mer-
cado de trabalho se mantiveram inseridos em medidas deste Progra-
ma, e que 1145 entidades empregadoras se encontravam registadas 
na Bolsa de Empregadores, instrumento que permite partilhar infor-
mação relativa a empresas e outras entidades que tenham contrata-
do ou possam vir a contratar pessoas com CAD.  

A Dissuasão enquanto área específica de intervenção em 
CAD, desenvolve uma abordagem que vai além da aplicação 
da lei da descriminalização, contribuindo para uma efetiva re-
dução do consumo de substâncias ilícitas e prevenção dos 
comportamentos aditivos e dependências. O foco da ação das 
Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) re-
cai na avaliação do indiciado e no seu encaminhamento, ofe-
recendo uma oportunidade de mudança de comportamento a 
muitos dos indivíduos que por elas passam. Em 2015 foram 
instaurados 11.014 processos de contraordenação, 5.038 dos 
quais, a indiciados não toxicodependentes com idades com-
preendidas entre os 15 e 19 anos (2.245) e os 20 e 24 anos 
(2.793). As CDT mantiveram como prioritária a abordagem di-
recionada para a identificação precoce de situações de risco, 
procurando desta forma intensificar a resposta dissuasora. 

Os problemas associados ao consumo de álcool e outras 
substâncias psicoativas em meio laboral devem ser alvo de 
uma intervenção integrada com foco na prevenção mas, con-
templando também, as vertentes de tratamento, acompanha-
mento e reintegração de trabalhadores com problemas. 

A intervenção neste contexto consistiu no apoio aos traba-
lhadores e às empresas na minimização desta problemática, 
quer através da sensibilização para que se dinamizem políticas 
de segurança e saúde das empresas, quer na ajuda na elabora-
ção e implementação de documentos orientadores e medidas 
efetivas tendentes à prevenção, redução e controlo do problema.  

Nesta área destaca-se o trabalho desenvolvido em autar-
quias e em empresas públicas e privadas, bem como a elabo-
ração do “Código de Conduta Empresas e VIH”, para orientar 
a resposta à infeção por este vírus nas vertentes de preven-
ção, acesso ao tratamento e não discriminação; e ainda a re-
dação do “Guia Prático para a Intervenção em Micro Peque-
nas e Médias Empresas sobre Comportamentos Aditivos e os 
seus Reflexos em Meio Laboral”. 

A intervenção em contextos recreativos em 2015 conhe-
ceu novos desenvolvimentos, no âmbito do projeto Kosmicare 
- serviço de intervenção na crise resultante do consumo de 
substâncias psicoativas em ambientes recreativos, tendo sido 
estabelecido um novo acordo de cooperação, para a imple-
mentação da resposta num novo evento - o Be-In Festival. 
Este acordo possibilitou a exploração de propostas alternati-
vas de promoção da saúde e RRMD, num evento internacio-
nal, que contou com a presença de cerca 5.000 pessoas em 
Idanha-a-Nova entre 18 a 21 de Junho. 

A Linha Vida - serviço de aconselhamento, informa-
ção e encaminhamento telefónico sobre CAD, asse-
gurada pelo SICAD, continuou a desenvolver as suas 
atividades em 2015, tendo sido atendidas 7.413 cha-
madas. 
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O desenvolvimento das atividades registado em 2015 
no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde (FNAS), 
plataforma integrada de discussão sobre os proble-
mas ligados ao álcool, dinamizada pelo SICAD, levou 
a que os 82 compromissos aprovados se operaciona-
lizassem através de 212 atividades executadas pelas 
diferentes entidades que fazem parte deste Fórum. 

Registou-se ainda a apresentação de 39 novos compromis-
sos no ano, sendo ainda de salientar neste domínio a realização 
de 9 Encontros de Monitorização e Partilha de Boas Práticas. 

No que se refere às adições sem substância, nomeadamen-
te o Jogo, em 2015 foi dada continuidade ao desenvolvimento 
das articulações interinstitucionais entre stakeholders estratégi-
cos (nacionais e internacionais), dos diferentes domínios, no sen-
tido de planear e implementar políticas e respostas integradas 
para esta problemática. Igualmente, prosseguiram as iniciativas 
que visam fomentar a formação de conhecimento e a capacita-
ção dos profissionais, a produção de normas e orientações técni-
cas que sustentam as intervenções nesta área, nomeadamente 
a nível das respostas no âmbito do tratamento.  

 

DOMÍNIO DA OFERTA 
No domínio da oferta, a diminuição da disponibilidade e do 

acesso às substâncias ilícitas tradicionais e às novas substâncias 
psicoativas, a regulação e regulamentação do mercado das subs-
tâncias lícitas (álcool, medicamentos e anabolizantes) e respetiva 
fiscalização e a harmonização dos dispositivos legais já existentes 
ou a desenvolver, nomeadamente no que se refere à área do jogo 
e da internet, constituem o centro das políticas e intervenções, as-
sente no pressuposto da cooperação nacional e internacional. 

Neste sentido, a Policia Judiciária, através da Unidade Nacio-
nal de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCET), atribuiu 
especial relevância à cooperação nacional e internacional, à fisca-
lização e controlo das fronteiras e à investigação criminal do tráfi-
co organizado e das redes criminosas que o desenvolvem, quer a 
nível interno, quer, muito particularmente, a nível transnacional, 
área em que Portugal assume especiais responsabilidades no 
contexto europeu.

No que se refere à cooperação internacional, com as autorida-
des policiais e outros países em investigações específicas sobre 
atividades de grupos criminosos, no decurso do ano de 2015, de-
senvolveram-se várias investigações que impuseram a articula-

ção, e coordenação de esforços com congéneres estrangeiras e 
agências internacionais. Foram realizadas 5 reuniões operacio-
nais e 2 de coordenação. Para além do referido foi ainda realizada 
a operação FULECO sob a égide da European Law Enforcement 
Organisation (Europol).  

No que diz respeito ao trabalho realizado pela Guarda Nacio-
nal Republica, durante o ano de 2015, foi consolidado pela GNR o 
projeto denominado Sistema Integrado de Vigilância Comando e 
Controlo (SIVICC) que abrangeu a totalidade do território nacio-
nal. No âmbito da atividade desenvolvida diariamente pelo dispo-
sitivo da GNR, verifica-se a recolha e tratamento de informação 
relacionada com atividades de grupos conotados com atividades 
ilícitas, informação essa que, após ser tratada pelo órgão compe-
tente, é reportada superiormente e no âmbito da EMPCRA. Foram 
ainda realizados ações no âmbito da FRONTEX (Agência Euro-
peia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Exter-
nas dos EM da EU) e diversas ações de Controlo Móvel. 

Em relação ao reforço da prevenção do tráfico de distribuição 
direta a consumidores, do tráfico-consumo localizado e da crimi-
nalidade a estes associada, através da intensificação de políticas 
comunitárias de policiamento de proximidade, de policiamento 
orientado para o problema e do aumento da visibilidade das polí-
cias, neste âmbito destacamos o Programa Escola Segura. De 
acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna, em 2015, as 
Forças de Segurança empenharam um efetivo de 735 elementos 
afetos em exclusivo a este programa especial. No âmbito deste 
programa, encontraram-se abrangidos aproximadamente 8.575 
estabelecimentos de ensino em todo o território nacional, abran-
gendo uma população total de 1.826.899 alunos. 

No que diz respeito à prevenção e controlo da entrada e circu-
lação de estupefacientes, bem como de outras substâncias ilícitas 
em meio prisional e em relação ao aumento do número de buscas 
e revistas, designadamente através da realização de buscas ge-
rais e parciais bem como a intensificação de ações com recurso a 
meios cinotécnicos, a DGRSP realizou, durante o ano de 2015, 
268 Buscas e 235 Revistas. 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 
 No que diz respeito às áreas transversais, nomeadamente 

em relação à Informação e Investigação, em 2015 foi reforçado o 
investimento na recolha de dados e no desenvolvimento de indi-
cadores considerados relevantes a nível europeu e internacional, 
seja através da promoção de uma cultura de registo, de monitori-
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zação e de avaliação das intervenções, baseada em sistemas de 
informação de rotina com meta informação harmonizada, seja 
através do investimento na investigação em CAD - foram desen-
volvidos vários estudos enquadrados nas diversas linhas de in-
vestigação previstas -, potenciando sinergias com projetos de-
senvolvidos a nível europeu e internacional, numa perspetiva de 
abertura internacional à investigação nacional. 

Na perspetiva de uma aplicação efetiva da informação e do 
conhecimento para o desenvolvimento de políticas em CAD e 
sua avaliação, deu-se continuidade a várias iniciativas com vista 
a aumentar o valor percebido do conhecimento produzido. 

Já na área da Formação e Comunicação e tendo em con-
sideração a imprescindibilidade na aquisição e consolidação 
dos conhecimentos nesta área a Formação continua a mere-
cer o investimento dos vários atores envolvidos nesta proble-
mática, assim em 2015, foi consolidado e atualizado o diag-
nóstico das necessidades de formação em matéria de CAD 
dos profissionais que integram as ARS, I.P. e o SICAD.  

Foram disponibilizados 14 cursos de formação por parte 
do SICAD e 29 da responsabilidade das ARS, I.P.  

Em 2015, realizaram-se nas Forças Armadas as ações de 
formação previstas em sede do Programa Para a Prevenção e 
Combate à Droga e ao Alcoolismo nas Forças Armadas 

Também, durante o ano de 2015, considerando a forma-
ção de professores/ aplicadores do projeto “Eu e os Outros” foi 
possível consolidar esta intervenção. 

No que diz respeito à área da comunicação, destaca-se 
em 2015, uma aposta na melhoria páginas eletrónicas institu-
cionais e no desenvolvimento de conteúdos em plataformas 
para disseminação online nomeadamente nas Redes Sociais. 

Ainda neste âmbito foram organizados vários eventos, para o 
efeito, destacam-se: 

• Apresentação do Relatório da Situação do País em Maté-
ria de Drogas e Toxicodependências 2013; (Lisboa – AR – 7 ja-
neiro) • Sessão de Apresentação Pública das Linhas Orientado-
ras para a Mediação Social e Comunitária no âmbito da Rein-
serção de Pessoas com Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias; (Coimbra – 13 fevereiro) • Fórum Nacional Álcool e Saúde; 
(Loures – 14 abril) • Conferência de Imprensa (Inquérito Nacio-
nal sobre Comportamentos Aditivos e Dependências em Meio 
Prisional, 2014); (Lisboa - 26 junho) • Apresentação Pública do 
Estudo “Consumo de Álcool na Gravidez”; (Lisboa - 14 setem-
bro) • Lisbon Addictions 2015 – 1ª Conferência Europeia sobre 
Comportamentos Aditivos e Dependências. (Lisboa – 23 a 25 
setembro) 

Em matéria de Relações Internacionais e Cooperação, é im-
portante salientar que o SICAD assegura a representação nacio-
nal em vários fora europeus e internacionais, promovendo a arti-
culação entre todos os departamentos governamentais envolvidos 
na problemática de CAD por forma a assegurar a convergência de 
posições, nomeadamente nas seguintes reuniões: 

• Grupo Horizontal Drogas – grupo do Conselho da União Eu-
ropeia responsável pela coordenação das políticas e estratégias 
da UE em matéria de drogas; 

• Coordenadores Nacionais da Droga organizadas pelas Pre-
sidências em exercício do Conselho da UE; 

• Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependências 
(REITOX) e Conselho de Administração do Observatório da Droga 
e da Toxicodependência (OEDT); 

• Grupo Pompidou do Conselho da Europa; 
• Comissão dos Estupefacientes e outros fora das Nações 

Unidas; 
• Comité de Política Nacional e Ação sobre o Álcool (CNAPA) 

e Fórum Europeu sobre Álcool e Saúde, estruturas que acompa-
nham a implementação da Estratégia da UE para apoias os Esta-
dos Membros na minimização dos efeitos nocivos do álcool.

Destaca-se ainda a participação de representantes da Autori-
dade Tributária, da PJ/UNCTE, do SIS e do SIED em diversas re-
uniões, nas quais se abordam matérias referentes ao tráfico inter-
nacional de estupefacientes, bem como em atividades de coope-
ração e intercâmbio com outros países.  

Em 2015, teve particular relevo a realização da 1ª 
Conferência Europeia sobre Comportamentos Aditi-
vos e Dependências – Lisbon Addictions 2015. A Con-
ferência foi organizada pelo SICAD, em colaboração 
com a revista Addiction, o Observatório Europeu da 
Droga e da Toxicodependência e a International So-
ciety of Addiction Journal Editors - ISAJE.  

A Conferência contou com mais de 600 participantes, 
oriundos de 58 países, abrangendo uma audiência 
multidisciplinar de peritos em áreas como a epide-
miologia, políticas públicas, investigação, psicofar-
macologia, ciências socias e comportamentais.

 No evento foram apresentados os últimos desenvolvi-
mentos do conhecimento científico, tendo o programa incluído 
16 keynote speakers, cerca de 200 apresentações e 140 co-
municações rápidas.  

Devido ao sucesso do evento, de dimensão e importância 
indiscutível na agenda internacional, o SICAD anunciou a rea-
lização da 2ª edição desta Conferência Europeia sobre Com-
portamentos Aditivos e Dependências para 2017.  

Em matéria de política de álcool, enquanto responsável 
pela coordenação da Açâo Comum “Reducing Alchool Related 
Harm (RARHA), o SICAD organizou e participou nas reuniões 
do Management Group e Advisory Group, tendo igualmente 
apresentado a Joint Action em diversos fora nacionais e inter-
nacionais. A Comissão Europeia aprovou o ínterim report ela-
borado pelo SICAD, que refletiu o cumprimento das metas 
propostas nas diversas áreas de trabalho da Joint Action.


