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De um modo geral, os resultados do ECATD-CAD/2019 não divergem 
muito das principais conclusões do estudo anterior (implementado 
em 2015) e vão ao encontro das conclusões da maior parte dos estu-
dos que recentemente têm sido realizados a nível nacional ou regional 
junto de populações jovens. 
Entre os alunos que participaram no presente estudo, o álcool é a princi-
pal substância psicoativa consumida, seguindo-se, num segundo plano, 
o tabaco. Com uma expressão bem menor, encontram-se o consumo de 
determinados medicamentos e o consumo de substâncias ilícitas. 
É de assinalar que 1 em cada 10 alunos consumiu, no último ano, be-
bidas alcoólicas, tabaco e drogas ilícitas. A grande maioria (68%) dos 
inquiridos já ingeriu uma bebida alcoólica ao longo da vida, sendo um 
pouco menor (59%) a percentagem que bebeu álcool nos 12 meses 
anteriores à inquirição. Os consumidores atuais de álcool, isto é, os in-
quiridos que tomaram uma bebida alcoólica nos 30 dias anteriores à 
inquirição, constituem um grupo muito considerável (38%).
O tabaco é a segunda substância psicoativa mais consumida: 38% 
dos inquiridos fumaram tabaco alguma vez na vida, enquanto 29% fi-
zeram-no no último ano e 18% no último mês.
15% dos alunos já consumiram ao longo da vida uma qualquer droga 
ilícita, sendo que são um pouco menos os que o fizeram no último ano 
(13%) e bastante menos os que o fizeram no mês anterior à inquirição 
(6%). Apesar de uma baixa significativa, a cannabis é, de longe, a 
substância ilícita mais consumida (13%, 12% e 6% nas temporalidades 
do longo da vida, últimos 12 meses e últimos 30 dias, respetivamen-
te). O uso de outras drogas ilícitas que não cannabis tem alguma ex-
pressão ao nível da experimentação (5%) e do consumo recente (3%), 
sendo residual a percentagem que consumiu este tipo de drogas no 
último mês.
Praticamente todos os alunos (96%) acederam a redes sociais nos 7 
dias anteriores à inquirição, enquanto uma grande maioria (72%) jo-
gou jogos eletrónicos no último mês. O jogo a dinheiro é muito menos 
prevalente: 13% jogaram a dinheiro no último ano, com destaque para 
apostas desportivas e lotarias. No que diz respeito ao tempo diário 
passado na Internet, destaca-se o acesso a redes sociais: na semana 
anterior à inquirição, 55% acederam a redes sociais durante 4 ou mais 
horas num dia sem escola, enquanto a percentagem que fez o mesmo 
num dia de escola é de 32%. A percentagem que, no último mês, pas-
sou 4 ou mais horas diárias a jogar jogos eletrónicos é de 29%, no 
caso de dias sem escola, e 11%, em dias de escola. Na semana ante-
rior à inquirição, cerca de 1/3 jogou este tipo de jogos numa base diá-
ria ou quase diária.
Dependências registou as comunicações realizadas durante a sessão 
de apresentação…

ECATD-CAD 2019
REVELA SINAIS PREOCUPANTES
ENTRE A JUVENTUDE PORTUGUESA

Sinais dos tempos, mais de 80 pessoas participaram na apresentação, via videoconferência, dos resultados do Estudo Sobre o 
Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e Outros Comportamentos Aditivos e Dependências (ECATD-CAD) 2019. O estudo nacional, 
produzido pelo SICAD/DMI/DEI, da autoria Elsa Lavado, Vasco Lavado e Fernanda Feijão, contou com a participação de 26.319 
alunos de 734 escolas do ensino público localizadas em todas as regiões de Portugal Continental e das Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira.

JOÃO GOULÃO, DIRETOR-GERAL DO SICAD

“É com grande gosto que aqui estamos a apresentar os resultados preli-
minares, com indicadores fundamentais para a avaliação das políticas 
seguidas até aqui, designadamente o Plano Nacional para a Redução dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências, assim como para a definição 
dos futuros planos estratégicos nacionais e sectoriais. Como sabem, 
este ECATD-CAD é um estudo nacional transversal, que resulta da aplica-
ção do questionário ESPAD, aplicado a nível europeu, mas dirigido ape-
nas a alunos que completam 16 anos no ano em causa, e que conta com 
a participação de Portugal desde 1995, o início. Tendo por base a estrutu-
ra do questionário, Portugal, em 2003, alargou o grupo etário de aplica-
ção dos 13 aos 18 anos, mantendo a replicação a cada quatro anos. Em 
2015, o âmbito foi alargado também a outros comportamentos aditivos 
sem substância como o jogo, gamming and gambling ou o uso de inter-
net. Nas primeiras quatro edições, foi apenas implementado em Portugal 
continental, tendo sido alargado em 2019 às regiões autónomas dos 
Açores e da Madeira.
Todos nós, que estamos aqui nesta reunião, estamos preocupados e não 
nos podemos comprazer com o facto de as coisas estarem paradas a ní-
veis que ainda são preocupantes. Portanto, isto desafia-nos e interpela-
-nos a todos para fazermos mais e melhor. Há aqui várias componentes 
que teremos que trabalhar num futuro próximo, que teremos que siste-
matizar no plano que iremos construir para o próximo ciclo. Não quero 
ter uma perspetiva pessimista mas temos, de facto, muito muito para fa-
zer nestas diversas áreas, sobretudo com este alargamento do espetro 
de intervenção que temos hoje e que vai das substâncias lícitas às ilícitas 
mas também aos comportamentos aditivos que não passam pela utiliza-
ção de substâncias. Há muito por fazer em prol da saúde física e mental 
dos nossos concidadãos.
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MANUEL CARDOSO, SUBDIRETOR GERAL DO SICAD

“De acordo com o estudo, um em cada dez alunos consumiu 
no último ano álcool, tabaco e drogas, portanto, respondendo 
positivamente a estes três tipos de consumo. Depois, apesar 
de haver pequenas diferenças, a verdade é que, em termos de 
género, essas diferenças são cada vez menores. Depois, con-
vém lembrar que, aos 13 anos, 21% destes adolescentes ti-
nham consumido álcool e 3,4% tinham-se embriagado de for-
ma severa, nos 12 meses anteriores ao inquérito e 4,2% ti-
nham consumido de forma binge nos 30 dias anteriores. Estes 
valores sobem para 80% aos 17 anos. Portanto, aos 17 anos, 
80% tinham consumido álcool e 32,5% tinham-se embriagado, 
nos 12 meses anteriores ao inquérito e 31,4% tinham tido um 
consumo binge nos últimos 30 dias. Por outro lado, aos 13 
anos, 8% já tinham fumado e, aos 17, 41%. 2,4% tinham consu-
mido alguma droga ilícita aos 13 e aos 17 anos 19,5%. 13% já 
jogaram ou tinham jogado a dinheiro no último ano e 6,3% fi-
zeram-no duas ou mais vezes por mês. Lembro que, em 2015, 
o ano do último estudo, foi publicada legislação que proíbe a 
venda ou cedência de bebidas alcoólicas a menores… E tam-
bém nesse ano foi publicada a legislação que legaliza o jogo 
online… Diria que, genericamente, olhando para as tendências, 
os dados são maus. Os valores não pioraram, exceto para o 
jogo, mas também não melhoraram, exceto para o tabaco tra-
dicional. Por último, diria que aos pais, aos educadores, aos 
operadores económicos, aos agentes de fiscalização e regula-
ção, a nós todos, profissionais da área e aos decisores políti-
cos, com estes resultados estamos a garantir que, num futuro 
próximo, mais ou menos longínquo, teremos seguramente 
mais jogadores patológicos e dependência de jogo; não con-
seguiremos reduzir a dependência de drogas nem o número 
de mortes por overdose; teremos uma das mais altas taxas de 
doença não transmissíveis e continuaremos com uma das me-
nores esperanças de vida de anos com saúde. E estaremos 
nos primeiros lugares mundiais, senão no primeiro, de consu-
mo per capita de álcool e de problemas ligados ao álcool, in-
cluindo mortes por intoxicação alcoólica. Precisamos de fazer 
muito melhor do que isto!
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JOSÉ VÍTOR PEDROSO,  
DIRETOR GERAL DA EDUCAÇÃO

“A Direção Geral da Educação tem vindo a acompanhar este estu-
do desde o seu início, dado ser para nós fundamental o acesso a 
esta informação científica e que possa orientar as nossas políti-
cas. Na sequência destes dados, temos vindo a implementar polí-
ticas educativas, dando uma especial atenção à educação para a 
saúde e, desde há dois anos, implementando uma política de edu-
cação para a cidadania em que todas estas áreas são trabalhadas 
em todas as escolas e por todos os alunos do nosso sistema edu-
cativo. Para nós, estas políticas não devem ser apenas contra es-
tes comportamentos aditivos, mas sobretudo promovendo estilos 
de vida saudáveis e ativos, o que nos parece ser a forma mais efe-
tiva de podermos diminuir estes indicadores e os comportamen-
tos que ainda prevalecem na nossa juventude. Agradeço esta par-
ceria estreita com o SICAD, esperando que este trabalho vá surtin-
do efeitos na nossa juventude”.
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ANTÓNIO LACERDA SALES,
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

“A pandemia pelo novo Corona Vírus colocou-nos importantes e exigentes 
desafios, obrigando-nos a redefinir calendários e metodologias de trabalho. 
No entanto, não podemos baixar a guarda também noutras matérias de saú-
de pública, nomeadamente na prevenção de comportamentos aditivos e, por 
isso, estudos como este dão-nos uma fotografia clara do panorama, o que é 
essencial para podermos definir políticas acertadas. O estudo sobre o consu-
mo de álcool, tabaco, drogas e outros comportamentos aditivos e dependên-
cias é, de facto, um estudo representativo, que se realiza de quatro em quatro 
anos junto dos alunos do ensino público com idades entre os 13 e os 18 
anos. A partir de 2015, o questionário foi alargado a outros comportamentos 
aditivos, como o jogo e o uso da internet. Em 2019, participaram mais de 26 
mil alunos de 734 escolas do país, incluindo pela primeira vez as regiões au-
tónomas, o que faz deste estudo o primeiro de âmbito nacional. Trata-se, de 
facto, de um estudo de referência para a população escolar, que permite 
acompanhar as principais tendências relativamente aos comportamentos 
aditivos entre os jovens e diria que nos traz algumas boas notícias mas tam-
bém alguns sinais de alerta e preocupações. Começaria pelas preocupações 
e salientaria que um em cada dez alunos consumiu no último ano bebidas al-
coólicas, tabaco e drogas ilícitas. Entre os alunos que participaram neste es-
tudo, o álcool é a principal substância consumida, seguindo-se o tabaco. Com 
uma expressão bem menor, encontra-se o consumo de determinados medi-
camentos e de substâncias ilícitas. Das preocupações passemos aos sinais 
de alerta: no tabaco, a prevalência da experimentação dos cigarros eletróni-
cos é de cerca de 22% e já se aproxima do consumo do tabaco de combus-
tão, que é cerca de 29%; outro aspeto tem a ver com as drogas ilícitas: 15% 
dos alunos já consumiram ao longo da vida uma qualquer droga ilícita, sendo 
que serão um pouco menos os que o fizeram no último ano, cerca de 13% e 
bastante menos os que o fizeram no último mês anterior à inquirição, cerca 
de 6%. O jogo é também uma questão que tem que ser levada em atenção: 
cerca de 96% acederam a redes sociais nos sete dias anteriores à inquirição, 
enquanto cerca de 72% jogou jogos eletrónicos. No que respeita ao tempo 
diário passado na internet, destaca-se o acesso a redes sociais: na semana 
anterior à inquirição, 55% acederam a redes durante quatro ou mais horas 
num dia sem escola, enquanto a percentagem que o fez num dia de escola é 
de 32%. Ora, isto foi antes do confinamento, o que nos obriga a uma profunda 
reflexão também nesta fase de confinamento. Por último, as boas notícias: 
os resultados deste estudo não divergem muito das principais conclusões do 
estudo anterior, nomeadamente do de 2015 e vai ao encontro das conclusões 
da maior parte dos estudos que, recentemente, têm sido realizados junto de 
populações jovens a nível nacional/regional. A ingestão de álcool numa base 
diária ou quase diária representa 1% dos consumidores atuais. E permitam-
-me destacar o bom trabalho do SICAD, que nos deixa muito bem entregues 
no que toca ao combate e à prevenção dos comportamentos aditivos. Este é, 
de facto, um combate para o qual estamos todos convocados, por isso, con-
tamos convosco e podem, com certeza, contar também connosco”.
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NELSON CARVALHO, DIRETOR DA UCAD/IASAÚDE

Os resultados, apesar de serem preliminares, são franca-
mente positivos e animadores, uma vez que nos 15 indica-
dores de prevalência no que se refere às substâncias psi-
coactivas lícitas e ilícitas, a Madeira apresenta os valores 
mais baixos em 11. Estes dados são reveladores do inves-
timento nas políticas do Governo Regional nos comporta-
mentos aditivos e dependências, através da Secretaria Re-
gional da Saúde, a qual tem desenvolvido um modelo de 
resposta integrado, cuja pedra de toque é a prevenção, em 
articulação com as entidades publicas e privadas das res-
tantes áreas da dimensão da procura, bem como da dimen-
são da oferta. Por outro lado, estes resultados são um es-
tímulo e um desafio para reforçar e melhorar a nossa inter-
venção para diminuir ao máximo o impacto dos comporta-
mentos aditivos e dependências nos menores. Em relação 
às tendências nacionais quero enfatizar a diminuição do 
consumo de cannabis, o que revela que apesar do lóbi da 
indústria e dos movimentos sociais e políticos pró-canná-
bicos, a mensagem preventiva está a passar e é funda-
mental reforçá-la junto desta população alvo e, sobretudo  
junto dos agentes políticos sensibilizando-os para os peri-
gos da legalização desta substância psicoactiva para fins 
sociais.

ALEXIS GOOSDEEL, DIRETOR DO EMCDDA

“Gostaria de endereçar os meus parabéns a Portugal, primeiro pela 
resposta à epidemia Covid-19, muito ativa e proativa. Não havendo 
nada perfeito porque há pessoas a morrer mas creio que esta situa-
ção está a beneficiar dos esforços do Estado, do Ministério da Saú-
de, do SICAD e de todas as pessoas da área do tratamento. Este rela-
tório nacional ESPAD é muito importante, num país que tem uma lon-
ga tradição de trabalho em colaboração com bons resultados à vista. 
Creio que devemos incidir na importância e relevância da avaliação 
da política e estratégia nacional e é bom reconhecer que Portugal 
tem um papel muito particular na área das políticas sobre drogas, 
não só pela sua própria política, cujos 20 anos celebrámos no ano 
passado, mas também porque foi um dos primeiros países a avaliar 
a sua própria política e estratégia e que utiliza os dados provenientes 
de inquéritos e estudos para organizar os seus programas de preven-
ção nas escolas e para mudar a realidade do país”.
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SUZETE FRIAS DIRETORA REGIONAL DE PREVENÇÃO E 
COMBATE ÀS DEPENDÊNCIAS

A promoção de estilos de vida saudável, a prevenção e a redução 
dos comportamentos aditivos e dependências constituem uma 
aposta importante no domínio das políticas do Governo dos Açores, 
na medida em que estas problemáticas contêm em si riscos e cus-
tos aos quais é importante fazer face pelas consequências e impac-
to que têm não só na vida da pessoa como na sociedade em geral.
No que diz respeito à Prevenção e perante estes novos desafios, a 
proposta de intervenção do Governo Regional tem incluído uma 
abordagem focada não exclusivamente nos problemas resultantes 
dos comportamentos aditivos e de dependência. Abrange, desta ma-
neira, aspetos comuns a outras expressões de mal-estar, como o de-
sinteresse e desapego pela escola, o desenvolvimento de comporta-
mentos de desafio/oposição, violência ou de bullying, a adoção de 
comportamentos sexuais de risco, as perturbações do comporta-
mento alimentar, processos de isolamento, depressão e autodano, 
etc.
Este estudo, no qual participámos, com muito interesse, pela primei-
ra vez, ainda que através de uma amostra não representativa, reitera 
que a substância mais consumida entre os jovens inquiridos nos 
Açores é o álcool, já como demonstrado no “Estudo dos Comporta-
mentos Aditivos e Dependências – Projeto Vida +”, levado a cabo em 
2018 em parceria com a Universidade dos Açores.
Sendo a primeira vez que a Região participa neste estudo, só é possí-
vel “comparar” estes resultados com o “Estudo dos Comportamen-
tos Aditivos e Dependências – Projeto Vida +” e o “Inquérito aos jo-
vens participantes no Dia da Defesa Nacional – 2018”, ainda que 
com universos diferentes.
Relativamente ao tabaco, ainda que 39,7% dos inquiridos nos Açores 
afirmem já ter experimentado, 28,1% declararam tê-lo feito nos últi-
mos 12 meses, valor que cai para 16,9% quando consideramos os úl-
timos 30 dias, abaixo dos dados referentes a Portugal continental e 
Madeira, indicando que muitos indivíduos, apesar de já terem experi-
mentado, não consomem regularmente.
O “Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional – 
2018” indicava ainda que, considerando apenas os consumidores de 
tabaco, a Região Autónoma dos Açores apresentava a segunda me-
nor prevalência (39,7%), entre todas as regiões, para consumos re-
centes acima das 20 ocasiões. 
Já no consumo de álcool este estudo evidenciou uma prevalência de 
68,9% nos Açores, analisando a experimentação ao longo da vida, 

acima dos 67,8% atingidos em Portugal continental e dos 62,3% na 
Madeira. 
No entanto, a taxa de prevalência desce para 59,4% nos últimos 12 
meses e para 33,2% nos últimos 30 dias, abaixo do valor de 38,4% de 
Portugal continental, enfatizando que a experimentação não leva a 
um consumo regular para muitos dos indivíduos, tendência con-
gruente com os dados obtidos no estudo regional Projeto Vida+.
No que concerne ao consumo de drogas, 17,3% dos inquiridos dos 
Açores afirmaram terem experimentado ao longo da vida, sendo que 
a prevalência cai para 15,2% no período dos últimos 12 meses e para 
5,9% relativamente aos últimos 30 dias. 
Ainda que a amostra não seja representativa, tendo em conta a 
faixa etária do estudo, e apesar de em alguns indicadores sermos 
a região com menor prevalência, como é exemplo o consumo de 
outras drogas que não a cannabis nos últimos 30 dias, que se fi-
xou em 0,4%, nos Açores, abaixo dos 0,7% de Portugal continental 
e da Madeira, estes são valores que nos preocupam por se tratar 
de menores.
O esforço que o Governo Regional tem feito, através de uma aposta 
clara na intervenção da saúde escolar na promoção da saúde e pre-
venção de comportamentos de risco, começa a retratar-se nos resul-
tados que temos obtido.
Assim o demonstrou o “Inquérito aos jovens participantes no Dia da 
Defesa Nacional – 2018”, que aponta ainda, por comparação com 

2015 e no que se refere a consumos nos últimos 30 dias, uma dimi-
nuição de 3,1% no consumo de novas substâncias psicoativas, 2,6% 
no consumo de cocaína, 2,5% no consumo de alucinogénios, 2,4% no 
consumo de anfetaminas/metanfetaminas e 1,2% no consumo de 
cannabis.
A tendência de descida nos consumos atuais e o facto de alguns in-
dicadores estarem abaixo da média nacional não nos sossegam. Im-
pelem-nos antes a prosseguir as políticas que têm sido implementa-
das.
Saliento, como nossa preocupação, a perceção dos jovens relativa-
mente à elevada acessibilidade às substâncias, dado que vai ao en-
contro também do Projeto Vida + na RAA, no qual os jovens afirma-
ram ser a falta de monitorização por parte dos pais e adultos um fa-
tor de risco para os consumos.
Consideramos que este tema deve suscitar um debate transversal e 
continuará a ser uma prioridade na nossa intervenção, incluindo o re-
forço da capacitação dos pais e a articulação com outras entidades 
públicas e do sector social, através das redes territoriais de interven-
ção criadas em todos os concelhos da Região. 


