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SICAD apresenta IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral:

Mulheres portuguesas 
estão a consumir mais

Foram apresentados, no dia 19 de setembro, no auditório do 
Hospital Pulido Valente, em Lisboa, os primeiros resultados do IV 
Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na 
População Geral, Portugal 2016/2017.

Trata-se de um estudo promovido pelo SICAD e executado 
tecnicamente pelo CICS.Nova (Centro Interdisciplinar de Ciências 
Sociais da Universidade Nova de Lisboa).

A apresentação coube ao investigador principal, Casimiro Bal-
sa, que fez uma síntese dos resultados do estudo, que incide so-
bre as substâncias psicoativas lícitas, ilícitas e sobre as práticas 
de jogo a dinheiro. 

Este estudo, o 4º realizado em Portugal, permite identificar as 
principais prevalências de consumo e práticas de jogo para que, 
posteriormente, sejam definidas as políticas nacionais de interven-
ção no combate aos comportamentos aditivos e dependências.

Focando a leitura na população 15-64 anos – para efeitos de 
comparação com os estudos anteriores - recorde-se que a ten-
dência da evolução dos consumos no decorrer dos últimos dezas-
seis anos é marcada, num primeiro momento por um aumento en-
tre 2001 e 2007, num segundo momento, os resultados apontam 
para uma ligeira redução ou uma estabilização dos consumos en-
tre 2007 e 2012, não obstante poderem ser observadas algumas 
subidas pontuais no caso de alguns indicadores ou de algumas 
populações específicas. Entre 2012 e 2016/17, verificamos uma 
subida dos consumos experimentais de álcool e tabaco, assim 
como da cannabis, enquanto todas as outras substâncias estuda-
das apresentam prevalências mais baixas ou uma estabilidade, no 
caso da cocaína.

Numa primeira análise dos dados na população compreen-
dida entre os 15 e os 64 anos, é possível concluir que o consu-
mo de heroína (não colocaríamos a heroína dado que o valor 
de aumento é residual de 0,0% para 0,1%), de canábis canna-
bis e de tabaco nos 12 meses anteriores ao inquérito subiram 
face aos resultados obtidos no último estudo, elaborado em 
2012, especialmente entre as mulheres. As conclusões apon-
tam também para um aumento do consumo do álcool - quer 
seja nos últimos 12 meses, ao longo da vida ou nos últimos 30 
dias. Ao longo dos últimos cinco anos, verifica-se ainda um au-
mento dos consumos experimentais de álcool, do tabaco e da 
canábis cannabis, constatando-se uma diminuição da prevalên-
cia do consumo entre os homens e uma subida entre as mulhe-
res. No caso da canábis cannabis e das substâncias psicoati-
vas em geral, homens e mulheres passaram a consumir mais, 
mas no grupo dos jovens adultos registou-se uma descida entre 
os homens e uma subida entre as mulheres, tendência igual-
mente observada quando a substância consumida são as anfe-
taminas.

Considerando agora a análise dos dados o grupo etário da po-
pulação entre os 15 e os 74 anos, verifica-se que a idade média 
do primeiro cigarro e da primeira bebida alcoólica é aos 17 anos, 
sendo que o consumo regular de canábis cannabis e de tabaco 
ocorre, em média, aos 18 anos.

A prevalência de jogos de fortuna ou azar (jogos a dinheiro) é 
de 48,0% na população residente em Portugal. A prevalência é 
mais elevada entre os homens (51,0%) do que entre as mulheres 
(45,2%). Comparativamente a 2012 há uma descida de quase 20 
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pontos percentuais para o total da população. Encontramos entre 
a população mais jovem (15-34 anos) uma prevalência de jogado-
res um pouco inferior (42,8%) à encontrada na população total, 
sendo que a prevalência de jogadores em risco de se tornarem 
patológicos subiu de 0,3% para 0,6%.

Já os medicamentos, terceira substância mais consumida na 
população total, as prevalências descem entre os dois períodos 
de aplicação considerados, independentemente do género consi-
derado.

As prevalências do consumo de qualquer substância psi-
coativa ilícita sobem dos 8,3% registados em 2012 para os 
10,2% em 2016/17. Registaram-se subidas em ambos os gé-
neros quando consideramos a população total, uma descida 
entre os homens e uma subida entre as mulheres quando 
consideramos a população jovem adulta. Estas são as ten-
dências que se verificam na cannabis, substância que tem o 
maior peso na prevalência de qualquer substância psicoativa 
ilícita.

A heroína apresenta uma prevalência de consumo igual à 
verificada em 2012, quer entre a população total, quer entre a 
população jovem adulta. Em ambas as populações houve uma 
diminuição da prevalência do consumo entre os homens e uma 
subida entre as mulheres.

Em todas as outras substâncias consideradas há uma des-
cida das prevalências de consumo ao longo da vida, quer entre 
a população total quer entre a população jovem adulta, inde-
pendentemente do género.

As taxas de continuidade, ou seja, a proporção de indiví-
duos que tendo consumido uma dada substância ao longo da 
vida, declaram ter consumido essa mesma substância nos 
últimos 12 meses, variam de acordo com a substância. São 
mais elevadas nas substâncias psicoativas lícitas, principal-
mente no álcool (a rondar os 70%), e mais baixas nas subs-
tâncias psicoativas ilícitas, principalmente, nos casos das 
anfetaminas e dos cogumelos alucinogénios (entre 0 e 1%). 
São mais elevadas entre os homens, exceto no que diz res-
peito ao consumo de cocaína e heroína, e entre a população 
jovem adulta, exceção feita no caso do álcool e medicamen-
tos. Comparativamente a 2012, subiram as taxas de continui-
dade do consumo de tabaco, medicamentos, cannabis, he-
roína e das novas substâncias psicoativas.

A grande maioria da população geral em Portugal é abstinente 
do consumo de substâncias psicoativas ilícitas (90% no que diz 
respeito a qualquer substância ilícita; chegando aos 99,8% no que 
diz respeito aos cogumelos alucinogénios e novas substâncias 
psicoativas). No caso dos medicamentos, a percentagem de abs-
tinentes cai para os 87,5%. Quando consideramos o tabaco, a 
abstinência ocorre em cerca de metade da população, descendo 
para 13% da população quando consideramos o consumo de ál-
cool. É nesta última substância onde encontramos a maior per-
centagem de consumidores correntes – 48% e de consumidores 
recentes – 10%. De frisar, no entanto, que entre 2012 e a atual 
aplicação os desistentes subiram de 13% para 27%.

Por fim, refira-se que o atual estudo foi definido para uma 
amostra teórica de 12.000 inquiridos e que a população de refe-
rência, à semelhança do estudo de 2012, tem entre 15 e 74 anos. 
Para efeitos de comparação do estudo com os anos 2001 e 2007, 
tomou-se em consideração uma amostra de indivíduos, com ida-
des entre os 15 e 64 anos.

JOÃO GOULÃO

“Sinto alguma 
frustração pela 
forma como 
estes impactos 
estão a ser 
sentidos”

Este estudo revela aumentos de consumos em algumas 
substâncias… São dados preocupantes, na sua opinião?

João Goulão (JG) – São dados que, para além de terem 
que ser analisados com mais detalhe, exigem uma atenção es-
pecial na redefinição ou na afinação das políticas para a segun-
da parte do ciclo estratégico em que estamos. Desenhámos o 
atual plano estratégico e o plano de ação para os primeiros 
anos em determinadas condições, houve algumas intercorrên-
cias durante o desenvolvimento do mesmo, cujo peso relativo é 
difícil de avaliar. Refiro-me em concreto à crise económica e 
social que afetou o país, às flutuações do poder de compra dos 
cidadãos, com um esmagamento muito sensível e, agora, com 
alguma retoma que poderá eventualmente já ter algum reflexo 
nestes resultados… Enfim, há uma série de variáveis que é 
preciso analisar em maior detalhe, com a participação de sta-
keholders de várias áreas da redução da oferta e da procura, 
tentando perceber como podemos enfrentar isto. Agora, os re-
sultados não são bons, claramente.

Em 2012, último ano em que se fez este estudo, vivia-se 
uma profunda crise e os resultados apontavam várias desci-
das ou estabilizações dos consumos. Em que medida poderá 
ser associada esta subida à retoma económica?

JG – Neste momento, estou apenas a levantar hipóteses… 
Pretendendo ser intelectualmente honesto, não consigo ter con-
clusões acerca daquilo que acabei de ouvir nesta apresentação. 
Mais uma vez, friso que são dados preliminares, que é possível 
explorar em determinado sentido e tentar perceber melhor alguns 
impactos nestas variáveis.
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Relativamente à orgânica dos serviços que intervêm em 
CAD, tem-se verificado ao longo dos últimos uma grande in-
definição quanto ao futuro, o que resultou em perdas de re-
cursos e em insatisfação dos profissionais face à transição 
para as ARS e ao desmantelamento ou enfraquecimento de 
algumas equipas. Em que medida poderemos associar esta 
realidade ao recrudescimento de alguns consumos?

JG – Existem claramente dificuldades, seja no atendimento a 
pessoas com problemas já declarados, seja no desenvolvimento de 
intervenção preventiva, seja nas políticas de reinserção social, que 
são uma componente fundamental para o reequilíbrio das pessoas 
que alguma vez tiveram problemas de dependência… Tudo isto 
pesa, seguramente. Insistindo na ideia de pretender ser intelectual-
mente sério, não quero diabolizar nada disto… Se calhar, juntamente 
com um grupo alargado de intervenientes nesta área, temos que ten-
tar perceber quais são os fatores que mais pesam neste recrudesci-
mento. Importa também dizer que nem tudo é negativo. Temos aqui 
boas notícias, por exemplo relativamente ao abuso de medicamen-
tos… E perguntar-me-ão: será que as pessoas tiveram de cortar o 
acesso aos medicamentos no período mais aceso da crise? Há aqui 
várias coisas relativamente às quais não é possível, neste momento, 
dar explicações cabais. Tentaremos trabalhar nelas e, sobretudo, afi-
nar a “pontaria” para esta evolução dos problemas. Não há aqui nada 
de muito novo, continuamos a situar-nos na metade inferior da tabela 
dos consumos ao nível europeu, o que são boas notícias; de forma 
geral, as políticas públicas nesta área têm dado bom resultado em 
Portugal e estamos exatamente para enfrentarmos os problemas à 
medida que eles aparecem.

Existe algum indicador que o preocupe particularmente?
JG – As questões relacionadas com o álcool e as questões de 

género, que foram enfatizadas pelo investigador, com um aumen-
to muito significativo do consumo abusivo de álcool no género fe-
minino; as questões relacionadas com a cannabis, uma substân-
cia longe de ser inócua e que faz um caminho e goza de uma acei-
tação na nossa sociedade que urge tentar contrariar. Complacên-
cia essa que decorre, em grande parte, de movimentos no sentido 
da legalização ou aceitação do uso terapêutico, relativamente ao 
qual não tenho nenhuma reserva mas que é, de alguma forma, uti-
lizado como um “cavalo de Tróia”, para fazer passar a ideia da ino-
cuidade ou mesmo benefícios do uso recreativo, relativamente ao 
qual temos cada vez mais problemas, com a dependência que daí 
decorre e a coexistência de patologia mental decorrente desse 
uso. É preciso que, na sociedade portuguesa, consigamos tam-
bém passar a ideia de que este uso não é realmente passível de 
ser desvalorizado.

Esperava melhores resultados?
JG – Francamente, nós sentimos as dificuldades que decorrem 

da nossa atividade, das tais alterações estruturais, de uma nova for-
ma de trabalhar e de uma maior dificuldade na articulação entre os 
parceiros. Uma coisa é ter um instituto público de organização verti-
cal, que constrói e desenha as políticas e as faz executar directamen-
te sem mediação e outra coisa é envolver parceiros de uma forma 
mais morosa e mais dependente de vontades de terceiros; a diminui-
ção dos recursos humanos e financeiros disponíveis para esta área é 
também uma realidade… Realidades como as que conhecemos nos 
Casais Ventosos deste país, há 15 anos atrás, pareciam ter desapa-
recido completamente mas, na verdade, não despareceram. Houve 
repercussões significativas nos últimos anos, sobretudo entre a po-
pulação mais idosa, centenas de antigos utilizadores que recaíram e 
que aparecem novamente, agora com menos esperança e menor ca-
pacidade de investirem na recuperação total. Portanto, há aqui uma 
série de condicionantes…

Sente alguma frustração?
JG – Honestamente, sim. Não quero pessoalizar a questão mas 

dediquei toda a minha vida profissional a esta área e sinto alguma 
frustração pela forma como estes impactos estão a ser sentidos.

Recentemente, foi criado um grupo de trabalho, precisa-
mente para analisar essa questão da estrutura orgânica para 
esta área em termos de concepção de políticas e de execu-
ção… A verdade é que esse grupo foi inconclusivo quanto a 
uma proposta final e o Governo continua com esta indefini-
ção em torno de uma possível solução… Poderão estar em 
perigo algumas respostas aos CAD?

JG – Quero crer que não… Quero crer que será encontrada 
uma solução mas isso terá que acontecer a curto prazo. Não po-
demos continuar a empurrar as coisas para uma solução que nun-
ca mais vem. Devo dizer que os trabalhos no seio desse grupo de 
trabalho foram inconclusivos, não tendo sido possível consensua-
lizar uma proposta única e apoiável por todos, pelo que o que re-
metemos ao Governo foram as posições defendida por uns e por 
outros. E o Governo não assumiu politicamente essa escolha, re-
metendo para ulteriores trabalhos e novas consultas… Receio 
que isto se eternize e as respostas continuem a deteriorar-se.

Recordo que o SICAD já tinha produzido um relatório com 
recomendações ao Governo há cerca de um ano…

JG – Sim, é um facto… e nunca nos abstivemos de manifes-
tarmos a nossa opinião sempre que solicitados para tal.

Relativamente a um indicador particular, que revela um 
aumento significativo do consumo de álcool na população 
entre os 15 e os 19 anos, estaremos uma vez mais perante o 
falhanço das políticas proibicionistas?

JG – A aplicação desta medida da idade passa necessariamente 
por uma fiscalização, pela intervenção de forças de segurança, etc. Mas, 
se calhar, a intervenção mais importante é o que, em termos de reforço 
da autoridade parental, essa fixação pode resolver. Não vou pedir às for-
ças de segurança que entrem nos estabelecimentos e abordem os jo-
vens que, legalmente, não estão habilitados a consumir bebidas alcoóli-
cas se os pais se demitem completamente desse papel. Penso que é 
fundamental que haja, em casa, essa intervenção, que é seguramente 
muito mais eficaz do que poderá alguma vez ser a fiscalização.


