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SICAD APRESENTA ESTUDO SOBRE 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS
AOS 18 ANOS

Dados recolhidos no Dia da Defesa Nacional

Foi apresentado no dia 26 de junho – Dia Internacional de Luta Contra o Uso e Tráfico Ilícito de Droga – num even-
to virtual, o inquérito “Comportamentos Aditivos aos 18 anos, Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa 
Nacional – 2019”. Trata-se de um estudo que avalia os hábitos de consumo dos jovens de 18 anos que participam 
no Dia da Defesa Nacional, tendo, por isso, um universo alargado de respostas, o que permite chegar a resultados 
bastante sólidos neste âmbito. Esta quinta edição vem, de uma forma geral, consolidar as conclusões dos inqué-
ritos anteriores, que passamos a sintetizar:
 •  Entre 2015 e 2019, os consumos mais frequentes de bebidas alcoólicas têm-se mantido razoavelmente está-

veis. Contudo, a prevalência de consumo binge e de embriaguez severa tem vindo a aumentar.
 •  Quase todos os jovens aos 18 anos já tomaram bebidas alcoólicas pelo menos uma vez na vida e nos últimos 

12 meses;
 •  Cerca de metade bebeu pelo menos uma vez de forma binge e cerca de um terço embriagou-se severamente.
 •  A prevalência de consumo recente é semelhante entre rapazes e raparigas, sendo que os consumos mais inten-

sivos por ocasião são um pouco mais prevalentes entre os rapazes.
 •  Cerca de metade dos jovens fuma tabaco. Entre 2015 e 2019, a prevalência de consumo recente sofreu uma va-

riação de 4 pontos percentuais (prevalência de 52% em 2015 e de 48% em 2019).
 • 7 em cada 100 jovens já tomaram tranquilizantes/sedativos sem receita médica pelo menos uma vez na vida e 

5 em cada 100 nos últimos 12 meses, sendo a prevalência um pouco superior entre as raparigas.
 •  Entre 2015 e 2019 assiste-se a um incremento paulatino do consumo recente de cannabis, ainda que com esta-

bilização entre 2018 e 2019.
 •  Um terço dos jovens já contactou com substâncias ilícitas, um quarto consumiu nos últimos 12 meses, sobre-

tudo de forma ocasional.
Destaca-se o maior incremento do consumo de cannabis, binge, embriaguez severa e problemas relacionados 
com o consumo de álcool ou de substâncias ilícitas entre as raparigas.
Paralelamente, destaca-se também o grupo de jovens estudantes (com maior ênfase nos que frequentam o Ensi-
no Superior) pela transversalidade no incremento do consumo recente de cannabis, embriaguez severa e proble-
mas relacionados com os consumos.
Um em cada três jovens começou a usar a internet com menos de 10 anos. As redes sociais virtuais são uma ex-
periência quotidiana destes jovens: Um em cada quatro frequenta as redes sociais por 4 a 5 horas por dia e um 
em cada quatro por 6 ou mais horas, sendo que as raparigas frequentam um pouco mais estas redes.
Um em cada dois jovens joga online, sendo de 15% os que jogam a dinheiro (apostas). Em ambos os casos, a 
maioria dos jogadores joga menos de 2 horas por dia. O jogo é uma prática um pouco mais comum entre os ra-
pazes.
Em 2015 e 2019 a prevalência de utilização de redes sociais, nomeadamente em 6 horas ou mais por dia é seme-
lhante.
A prevalência de jogo online parece estar, paulatinamente, a aumentar, aparentemente mais quanto ao jogo sem 
ser de apostas. Este incremento é mais acentuado entre os rapazes e menos acentuado nos estudantes universi-
tários.
Em 2019, à semelhança dos anos anteriores, um em cada quatro jovens declarou ter experienciado problemas 
que atribui à utilização da internet, experiência que tem aumentado ligeiramente, principalmente nas raparigas.
A nível regional, entre 2015 e 2019, o Alentejo e o Centro destacam-se como as regiões onde se verificam os 
maiores aumentos no consumo de álcool e drogas ilícitas e também aquelas que mais contrariam a tendência de 
descida do consumo de tabaco que se verifica a nível nacional. Por outro lado, nos últimos 5 anos, o maior cres-
cimento da prática de jogos de apostas online teve lugar na Região Autónoma da Madeira.
Estes dados foram apresentados em vídeo conferência e, no final, João Goulão e Manuel Cardoso responderam 
a algumas questões colocadas pela Dependências…
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A que principais fatores atribuem estes significativos aumentos de consumos entre os jovens, particular-
mente no que concerne a álcool, tabaco, jogo e um pouco na canábis? Estaremos a comunicar mal? Não 
teremos os meios necessários para chegarmos aos jovens com a eficácia pretendida?
João Goulão – Essa é a pergunta para um milhão de dólares… Acho que coexistem aqui vários fatores… Das 
intervenções dos próprios interlocutores regionais que estiveram connosco ressaltam também algumas difi-
culdades que são transversalmente sentidas quando pretendem desenvolver de forma eficaz programas 
com continuidade, dimensão e alcance suficiente para chegar aos jovens e tentar inverter algumas destas 
tendências. Depois, existem alguns fatores que são também condicionados por uma prevenção ambiental, 
que é indispensável que seja desenvolvida. Nomeadamente no que respeita ao álcool continuamos a ter uma 
acessibilidade disparatada, com preços que são um convite ao abuso e uma série de práticas que persistem, 
como a publicidade, que é supostamente proibida durante o período noturno mas que continuamos a ver, em 
todas as circunstâncias e a qualquer hora do dia, nas manifestações desportivas, nas manifestações dirigi-
das a jovens, patrocínios e publicidades completamente desproporcionais em relação a um problema de 
saúde pública… Quando falamos de álcool, estamos a falar de uma substância regulada e, apesar disso, as-
sistimos a todas estas dificuldades. Depois, temos um crescimento do consumo de canábis e que terá tam-
bém a ver com todo um ambiente que se tem vivido nos últimos anos em redor desta substância. Vivemos 
um ambiente em que houve intervenção pública, política e publicada favorável a uma regulação do consumo 
da canábis, sendo que nas primeiras investidas não se fazia a destrinça entre o uso para fins terapêuticos e 
o uso para fins não terapêuticos. Conseguimos que essa discussão, no plano político, acabasse por ser se-
parada nas suas componentes que são necessariamente diferentes, foi aprovado o uso terapêutico, relativa-
mente ao qual nunca pusemos reticências mas que é de alguma forma aproveitado para fazer um discurso 
de enaltecimento das virtudes da canábis também num outro contexto, nomeadamente o recreativo. Como 
sabemos, também está iminente o surgimento de iniciativas legislativas no sentido da regulação para o uso 
recreativo e temos aqui uma boa prova de que a regulação não é a panaceia para reduzir os efeitos nocivos 
do uso de qualquer substância. Como dizia, temos problemas quanto baste com uma substância regulada 
como é o álcool e a regulação do uso de substâncias hoje ilícitas é hoje apresentada como uma solução para 
todos esses problemas. É um discurso que acompanha essa investida política e que causa alguma perplexi-
dade nos jovens. É extremamente complicado, nos dias de hoje, ter um discurso preventivo consistente em 
redor da questão da canábis quando há um discurso dominante e oriundo de responsáveis políticos com 
peso na nossa sociedade que apresentam a regulação como a solução para todos estes problemas. Portan-
to, há questões ambientais complicadas em redor deste aumento de consumos, quer do álcool, quer da ca-
nábis.

Manuel Cardoso – É verdade que os comportamentos são multifatoriais. No caminho que seguimos relativa-
mente ao consumo de bebidas alcoólicas em Portugal, como nos países mediterrânicos, o consumo de vi-
nho acaba por estar patente na nossa sociedade; o consumo de bebidas alcoólicas é um escape, uma forma 
de fazer um grupo de pertença e há uma solicitação permanente dos jovens – e não me refiro apenas à pu-
blicidade – ao consumo de bebidas alcoólicas. A acessibilidade e disponibilidades são enormes, os padrões 
de publicidade, marketing e comunicação são também muito fortes e incentivam práticas de consumo até 
de padrões mais prejudiciais para a saúde e torna-se mais complicado fazer passar mensagens. O efeito que 
qualquer utilizador de bebidas alcoólicas procura, como o relaxamento, o bem-estar, a boa disposição está 
patente e é patrocinado por todos e dificulta qualquer discurso contrário. Nos últimos três anos, a taxa IABA 
para as bebidas alcoólicas não foi atualizada, tornando-as bastante baratas, a disponibilidade é enorme e, 
portanto, há todo um percurso em termos de regulação que é indispensável percorrer. Depois, nos últimos 
anos, por várias razões (não só por escassez de recursos humanos), até pela componente da gestão das 
áreas da educação e da saúde, aquele que era por natureza o espaço mais propício para uma intervenção 
preventiva está a ser menos usado. Estamos a ter mais dificuldades em fazer intervenção ao nível escolar, 
cuja principal obrigação é da própria escola… Se calhar, precisamos de investir bastante mais neste domínio. 
E deixe-me fazer esta reflexão: a verdade é que, quando olhamos para o inquérito à população geral, verifica-
mos que, nas populações mais jovens, houve redução de alguns destes padrões. Fazemos uma intervenção 
no Dia da Defesa Nacional e, se nalguma altura tivemos dúvidas, hoje fiquei encantado quando todos os re-
presentantes regionais falaram muito bem da intervenção, que se resume a 30 minutos num único dia, con-
trariando o que consideramos ser uma intervenção preventiva, que tem que ser permanente, sob a forma de 
projeto. Não vou dizer que há aqui uma relação causa efeito mas esta intervenção é feita no mesmo dia em 
que se aplica o questionário e seria interessantíssimo se conseguíssemos aplicar um questionário aos mes-
mos indivíduos algum tempo depois para percebermos o que aconteceu nas suas vidas. A verdade é que te-
mos aqui valores extremamente altos e, quando chegamos aos 24 anos, acabamos por ter valores menores, 
constatando, embora em valores relativamente altos, uma tendência de redução, o que nesta área é sempre 
muito agradável. Em relação ao jogo, no online temos duas características: a primeira, é que foi regulado 
desde 2015, não conseguimos regular convenientemente regras para a publicidade, que é hoje permanente a 
qualquer hora do dia ou da noite… Mas estamos a falar fundamentalmente do jogo a dinheiro. Em termos ge-
rais, temos o gaming, o gambling, que precisam de ser trabalhados de forma diferente; quanto à própria uti-
lização da internet e das redes sociais, temos que perceber o que é problemático… é uma aprendizagem que 

João Goulão
Diretor-Geral Sicad
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ainda estamos a fazer relativamente à utilização do ecrã, perceber o que é preocupante e, quando os pró-
prios jovens referem já ter tido problemas, independentemente da dimensão, isso é significativo. A outra 
questão é que, quando olhamos para o inquérito à população geral, verificamos que a estimativa de probabi-
lidades de haver dependência ou problemas significativos de jogo patológico quadruplicou entre 2012 e 
2017 e, isso sim, é extremamente preocupante. E aos 18 anos também há este aumento mas, quando fala-
mos de internet e de jogo online misturam-se aqui várias coisas, como jogar uma vez um jogo, estar horas a 
jogar, jogar a dinheiro… temos que escalpelizar tudo isto num futuro próximo mas todos nós estamos a per-
correr um processo de aprendizagem.

Fazendo aqui um paralelismo relativamente à pandemia de Covid-19, em que se fala em controlo de ca-
deias e elos de transmissão a nível territorial, este estudo permite-vos refinar dados aprimorados sobre 
os contextos e locais onde se consome mais uma substância ou outra… Se pensarmos por exemplo em 
programas de prevenção seletiva ou indicada ou de redução de riscos, mais territorializados, em que me-
dida poderá resultar deste inquérito uma janela de oportunidade para intervenções mais localizadas, à 
semelhança do que se fez com o PORI?
João Goulão – Esse é exatamente o princípio da atuação que procuramos desenvolver, orientada por dados 
objetivos, por diagnósticos territoriais e ações adequadas à realidade local. Se tiver uma região, concelho ou 
freguesia onde não estão identificadas situações de determinados consumos mas, em contrapartida, exis-
tem outros problemas identificados, é evidente que a incidência da intervenção, é muito centrada nesses 
problemas identificados naquele território. Claro que isto não prejudica a existência de programas nacionais 
mas a ação é orientada sobretudo pelos problemas identificados em determinada região. Portanto, o tal prin-
cípio do PORI, de que falou e bem, tem muito a ver com isto, com o desenvolvimento de ações dirigidas aos 
problemas identificados num determinado território.

Manuel Cardoso – Só uma nota em relação a este questionário, que é muito menos rico do que o inquérito 
em meio escolar ou à população geral porque estamos a falar dos tais 40 minutos, um inquérito do Dia da 
Defesa Nacional e do Ministério da Defesa, com uma componente administrativa e de questões relacionadas 
com esse próprio dia e cerca de 20 questões que nos permite ter esta riqueza condicionada. O que é real-
mente rico é conseguirmos produzir dois cadernos regionais onde podemos ir buscar toda a informação re-
lacionada, quer em termos de género, quer por exemplo em termos de bebidas alcoólicas, para cada uma 
das regiões. O PORI, é verdade, mas também toda a outra intervenção, quando fazemos diagnósticos, tem 
que ser baseada nessa procura de informação mais específica de cada um dos territórios para, com isso, 
construir a forma de intervir.

Voltando ao tema da pandemia, surgiram naturalmente novas priorizações de intervenção no âmbito da 
saúde e, entretanto, a tão ansiada nova orgânica para os CAD parece cada vez mais longínqua e um menor 
investimento uma realidade cada vez mais insofismável…
João Goulão – É evidente que há outras prioridades neste momento e, obviamente, temos que ter essa com-
preensão, sobretudo quando vemos a pressão a que o próprio gabinete do Ministério da Saúde está sujeito 
no atual contexto. Portanto, é compreensível que aquilo que parecia iminente em termos de decisão tenha 
sido, uma vez mais, protelado. Mas quero crer que, no âmbito da chamada retoma, em breve retomaremos 
este processo e aquilo que tenho sentido – neste momento, tenho alguma proximidade com os membros do 
gabinete do Ministério da Saúde quase numa base quase diária – é o reconhecimento do excelente trabalho 
que tem sido feito nesta área, mesmo no atual contexto. Mas, por outro lado, também ficou muito evidente a 
necessidade de uma coordenação crescida, que parece evidenciado só ser possível sob a égide um organis-
mo único. O modelo atual ficou ainda mais exposto no atual contexto e penso que haverá em breve continui-
dade ao trabalho de reformulação da estrutura dedicada aos CAD.

Manuel Cardoso – Não queria deixar passar em claro a afirmação do Sérgio sob a forma de pergunta, quan-
do refere um menor investimento nesta área… Honestamente, não considero que isso seja verdade. O mo-
mento é preocupante e, nesta área, ainda que diferente, por causa do mesmo problema que afeta toda a saú-
de e todo o país, a verdade é que nos foi permitido investir, quer junto dos projetos PORI, que tiveram um 
acréscimo de cerca de meio milhão de euros para acorrer às necessidades acrescidas no terreno e um valor 
equivalente para os ajudar a suportar, quer em equipamentos de proteção individual, quer em termos de aju-
da a outros materiais que não estavam a ser comparticipados, naloxona, testes a substâncias… Apesar de 
toda a problemática, conseguimos ter um aumento do investimento. Temos uma falha, que tenho que reco-
nhecer que não estamos a conseguir dar a volta como gostaríamos, que tem a ver com as comunidades te-
rapêuticas, que estão a fazer um trabalho fantástico de contenção. Não houve casos em nenhuma e nós não 
estamos a conseguir compensá-los devidamente, sendo que o esforço de contenção que fizeram levou a que 
gastassem mais dinheiro e a que tivessem menos utentes e retorno. Tirando isso, penso que não se pode di-
zer que houve um menor investimento.

Manuel Cardoso
Subdiretor-geral Sicad
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