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É VISTO COMO PIONEIRO NA ADOPÇÃO DE UM REGIME DE 
DESCRIMINALIZAÇÃO DO CONSUMO E DA POSSE PARA CONSUMO, 
CONSEGUINDO UM COMPROMISSO EM QUE NÃO HÁ LUGAR À 
VIOLAÇÃO DAS CONVENÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS. NESTE 
MODELO, O UTILIZADOR DE DROGAS É VISTO COMO ALGUÉM QUE 
PRECISA DE AJUDA E NÃO COMO UM CRIMINOSO. MAS COMO SE 
PROCESSA? FOMOS PERCEBER…

COMO TEM SIDO A EVOLUÇÃO DA 
PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO FACE A 
ESTE MODELO?

O Modelo Português surgiu para dar 
resposta urgente a um problema concreto 
que afectava todos os estratos sociais e que 
estava aos olhos de todos, bem visível em 
locais como o Casal Ventoso (talvez o mais 
“emblemático”). Como nos recordamos, 
nos anos 90, a primeira preocupação dos 
portugueses eram, justamente, as Drogas e 
os problemas associados, designadamente 
de saúde e segurança. Hoje em dia essa 
preocupação caiu claramente no “ranking”. 
Cremos que a população em geral pode até 
não ter conhecimento efectivo de como o 
Modelo funciona e as suas características, 
mas no seu dia-a-dia tem a percepção de 
que algo mudou e, efectivamente, para 
melhor.

Os princípios e o desenho base 
do chamado Modelo Português, 
em si, mantém-se muito fiéis 
às suas origens. É  um modelo 
de respostas Integradas, que 
articula os diferentes níveis 
de intervenção, desde as 
estratégias de prevenção, 
onde se inclui a prevenção 
indicada, a uma rede pública 
de oferta de serviços de 
tratamento e de reinserção, 
às respostas de redução 
de riscos e minimização de 
danos, que assenta num enquadramento 
jurídico de descriminalização, facilitador do 
desenvolvimento de políticas inovadoras, 
baseadas em princípios humanistas e de 
direitos humanos, onde o consumidor é 
visto como um cidadão de plenos direitos 

Redução da prevalência do uso de drogas injetáveis, diminuição 
das doenças infeciosas, como hepatite e HIV, diminuição das 
mortes relacionadas com drogas.  Assistimos a uma diminuição 
de consumidores recentes entre população geral (15-64 anos e 
15-34 anos) e aumento da idade de início de consumos, e ao 
aumento da procura de tratamento, também entre consumidores 
de cannabis.

que precisa de ajuda, e não 
como um criminoso, o que por si 
promove o acesso aos serviços 
e às respostas disponíveis, em 
liberdade. A implementação 
deste modelo tem-se 
adaptado ao comportamento 
e evolução dos indicadores 
epidemiológicos do Sistema 
Nacional de Informação em 
Comportamentos Aditivos e 
Dependências (CAD), gerido 
pelo SICAD, que anualmente 

retrata a realidade nacional e suporta a 
decisão e as orientações políticas.

De referir ainda que, aos dias de hoje, a 
abrangência da intervenção contempla os 
problemas ligados ao Álcool e ao Jogo.

QUAIS AS MAIS VALIAS PARA A SOCIEDADE?

JOÃO CASTEL-BRANCO GOULÃO
DIRECTOR -GERAL DO SICAD

O SUCESSO DO MODELO 
PORTUGUÊS

COMO EVOLUIU 
ESTE MODELO?
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COORDENADO POR 
RAÚL MELO, PSICÓLOGO

PREVENÇÃO

QUE MEDIDAS/ESTRATÉGIAS UTILIZAM PARA PREVENIR E 
SENSIBILIZAR PARA OS COMPORTAMENTOS ADITIVOS 
E DEPENDÊNCIAS?

QUEM SÃO OS PÚBLICOS-ALVO?

O MODELO PORTUGUÊS 
DIVIDE-SE EM 5 NÍVEIS

Os grupos-alvo da prevenção distribuem-se ao longo de todo 
o ciclo de vida, na medida que os objectivos traçados se ajustem 
à fase de desenvolvimento. Deste modo pode incidir sobre as 
mulheres grávidas, visando a criação de contextos securizantes de 
desenvolvimento; pode visar a primeira infância, focando a relação 
com os ecrãs, ou incidindo sobre o comportamento alimentar os 
quais podem prolongar-se ao longo da latência; a adolescência pode 
trazer todo um leque de temas para a prevenção que podem ir das 
substâncias, ao uso problemático das redes sociais, aos conteúdos 
sexuais, passando pelo jogo online e o jogo de apostas, etc. A 
preocupação com o corpo, que se prolonga depois pela idade adulta, 
pode levar a prevenção a incidir sobre o exercício e o uso indevido 
da medicação, tema este que se prolonga para a idade sénior, com 
a sensibilização para o ajuste dos comportamentos aditivos com 
substâncias em função da menor tolerância do organismo.

Na medida do possível, procura-se que a prevenção seja 
desenvolvida de forma continuada em ritmo e intensidade. A 
mudança de comportamentos e atitudes apenas se conseguem 
mediante uma intervenção regular – semanal ou quinzenal – em 
programas multissesões, que combinem diferentes estratégias, como 
o desenvolvimento de competências socioemocionais, o treino de 
competências parentais/familiares, o desenvolvimento de actividades 
que se constituam como alternativas de prazer, etc. Infelizmente, 
uma parte significativa do esforço preventivo mantem-se no plano 
da sensibilização que a evidência científica têm demonstrado não 
ser eficaz. A organização de sessões de debate, o fornecimento de 
informação, o contacto com histórias de vida de ex-dependentes, são 
estratégias fáceis de organizar, mas cuja eficácia é reduzida. 

O mais frequente é incidir a prevenção nos contextos escolares pela 
maior facilidade de aceder aos grupos-alvo, contudo a prevenção 
pode e deve desenvolver-se aonde as pessoas se encontram.

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES/ 
OBSTÁCULOS À IMPLEMENTAÇÃO?

As principais dificuldades na área da prevenção resultam do facto de, 
na saúde, o tratamento assumir sempre um caracter prioritário que, 
apesar do reconhecimento de importância, relega invariavelmente 
a prevenção para segundo plano. Isso traduz-se na redução dos 
recursos humanos afectos a esta área, por comparação com a área 
do tratamento; reflete-se igualmente no investimento direcionado 
para a investigação e avaliação dos processos preventivos sem o 
qual não é possível argumentar perante os decisores, a importância 
de reforçar o investimento em intervenções suportadas na evidência 
científica em face dos resultados obtidos.

Outra dificuldade nesta área, diz respeito à dispersão das organizações 
que se dedicam a esta área, facto que lhes retira eficácia e poder 
de pressão face aos decisores. Seria muito importante que estas 
organizações se conseguissem agregar numa plataforma que 
permitisse a partilha de recursos e o desenvolvimento conjunto de 
práticas e conhecimentos.

É desejo do SICAD que os próximos anos possam vir a proporcionar 
uma evolução significativa no desenvolvimento de um sistema de 
qualificação que possa contribuir para um melhor conhecimento do 
terreno, das suas necessidades e potencialidades, promovendo mais 
momentos de encontro e partilha.
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O mais frequente é incidir 
a prevenção nos contextos 

escolares pela maior 
facilidade de aceder aos 
grupos-alvo, contudo a 
prevenção pode e deve 

desenvolver-se aonde as 
pessoas se encontram.

COORDENADOR DO PROGRAMA 
NACIONAL DE PREVENÇÃO 
“EU E OS OUTROS”
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COORDENADO POR 
SOFIA ALBUQUERQUE, PSICÓLOGA

DISSUASÃO

UM DOS FOCOS DA DISSUASÃO É A 
PREVENÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL. 
QUE MEDIDAS/ESTRATÉGIAS 
UTILIZAM?

A prevenção da exclusão social surge desde 
logo com a neutralização do estigma social 
a que o dependente de substâncias estava 
sujeito. 

Descriminalizar o consumo significa afastar 
o consumidor da realidade dos tribunais 
e aproximá-lo dos serviços de saúde 
quando necessário. O toxicodependente 
não é um criminoso, da mesma forma 
que o consumidor de substâncias não é 
necessariamente um doente. A Dissuasão 
possibilita a existência desse espaço para 
avaliar a situação em que o consumidor 
de substâncias se encontra, e exerce a sua 
função mediadora, referenciando-o sempre 
que necessário, para os apoios disponíveis 
na comunidade. 

A intervenção a este nível não se limita 
à dissuasão do consumo, envolvendo 
também a prevenção, a minimização e 
a supressão de potenciais factores de 
exclusão social. A abordagem é holística e 
constitui, efectivamente, uma oportunidade 
única na vida de muitos indivíduos que 
espontaneamente não procurariam ajuda. 

A componente preventiva desta intervenção 
tem marcado a diferença na vida de muitos 
jovens que, não estando numa situação de 
dependência, encontram-se fragilizados 
do ponto de vista pessoal e social. A 
ajuda disponibilizada contempla assim 
muitas vezes soluções para situações de 
abandono escolar ou inserção profissional, 
reforçando competências pessoais e sociais, 
aumentando deste modo a proteção contra 
factores de risco.

QUAL O PAPEL/INTERVENÇÃO DO 
PSICÓLOGO NESTE NÍVEL?

As Comissões para a Dissuasão da 
Toxicodependência (CDT) não sendo 
instâncias de tratamento, desenvolvem 
uma intervenção considerada cirúrgica, 
possibilitando o despiste de situações 
problemáticas ou de dependência, que 
carecem de resposta ou apoio especializado. 
O foco da intervenção é o indivíduo e as 
necessidades que apresenta, por isso, a 
abordagem é centrada na pessoa. 

Numa perspetiva humanista e integradora, os 
indivíduos são intervencionados em função 
do risco que apresentam e não da substância 
que consomem. A Dissuasão possui assim 
um quadro de intervenção específico, que 
respeita uma lógica protocolada: o modelo 
de intervenção em Dissuasão (MID). 
Este contempla uma intervenção trifásica 
(avaliação, intervenção motivacional e follow-
up) e culmina numa abordagem complementar 
estabelecendo a mediação junto de estruturas 
que oferecem respostas integradas como 
a prestação de cuidados sócio sanitários, 
tratamento e reinserção social. 

Ao psicólogo que trabalha numa CDT é-lhe 
pedido que avalie, por meio da recolha da 
anamnese e historial de consumos, fazendo 
uso de instrumentos específicos (escalas 
e materiais de suporte à avaliação) e que 
identifique o nível de risco do consumidor 
indiciado num processo de contraordenação. 

O técnico de uma CDT, num curto período, terá 
que avaliar, identificar e promover a motivação 
do consumidor para a mudança do padrão 
de consumo (no sentido da abstinência ou 
da redução), ou para uma eventual adesão à 
referenciação para estruturas especializadas 
de tratamento da dependência.

QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES/
OBSTÁCULOS?

Actualmente as principais dificuldades 
relacionam-se com a existência de 
fragilidades ao nível dos recursos 
humanos das CDT, mas também dos 
principais parceiros (autoridades policiais) 
responsáveis pela deteção precoce e 
consequente notificação/sinalização às 
comissões. Nesta área, como em tantas 
outras da administração pública, existem 
dificuldades no recrutamento para ingresso, 
deixando os serviços debilitados e em sobre 
esforço.  Outros importantes obstáculos à 
intervenção nesta área, relacionam-se com 
algumas questões inerentes à legislação 
(nomeadamente, com o carácter prático da 
aplicação de algumas das sanções previstas) 
e com a ausência em alguns distritos (zona 
interior do país) de estruturas comunitárias 
para encaminhar os indiciados considerados 
não dependentes. 

Acrescem a estas fragilidades, obstáculos 
relacionados com o surgimento de novas 
substâncias psicoativas e sua respetiva 
regulamentação, novas formas de tráfico 
como a darkweb e o mais recente 
surgimento de locais de venda camuflada e 
por vezes, aberrantemente exposta, de THC 
em lojas autorizadas a vender supostamente 
e exclusivamente CBD.
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Tendo em conta a natureza da doença aditiva, 
o tratamento poderá ser definido, de forma 
geral, como a disponibilização de uma ou 
mais intervenções estruturadas destinadas 
a lidar com os problemas de saúde e 
outros, que resultam dos comportamentos 
aditivos e dependências, visando melhorar o 
funcionamento pessoal e social.

O percurso de tratamento inicia-se quando 
um individuo com comportamentos aditivos 
e / ou dependência entra em contato com um 
técnico ou serviço de saúde, iniciando um 
processo terapêutico que se concretiza por 
uma integração de intervenções especificas, 
ocorrendo sucessiva ou concomitantemente 
e que terminará quando o máximo do seu 
potencial para a saúde e bem-estar for 
atingido.

O tratamento pode decorrer em diferentes 
tipos de enquadramentos e estruturas 
(ambulatório, internamentos, centros 
de dia), recorrer a diferentes formas de 
intervenção e ter uma duração variável; 
sendo uma doença crónica e sujeita a 
recaídas, as perturbações aditivas requerem 
frequentemente um processo de tratamento 
a longo prazo envolvendo múltiplas valências 
e exigindo acompanhamento regular. Dentro 
deste contexto as recaídas terão de ser 
entendidas, em termos de planificação do 
tratamento, como momentos críticos que 
sinalizam a necessidade de reajustamento 
da estratégia terapêutica às necessidades 
presentes do doente.

A planificação do tratamento deve ter em 
conta e ajustar-se às necessidades globais 
do utente, determinadas não só pelo grau 

Os percursos de inserção de indivíduos com 
problemas de uso e abuso de substâncias 
psicoativas são, caracteristicamente, 
lentos e sinuosos, exigindo intervenções 
globais e sistémicas que contribuam para 
a sua sustentabilidade. Nesta óptica, a 
abordagem no âmbito da inserção social 
extravasa a correção dos comportamentos 
e das atitudes dos indivíduos, centrando-
se também na transformação, não menos 
profunda, das instituições, dos agentes 
sociais e económicos. O acompanhamento 
dos processos de inserção constitui por 
si, uma estratégia que garante a avaliação 
permanente do percurso, a correção de 
opções e o apoio de retaguarda ao indivíduo, 
numa lógica proactiva de prevenção da 
recaída.

COMO É FEITA A DIFERENCIAÇÃO DO 
TRATAMENTO?

APÓS O TRATAMENTO SER DADO COMO 
CONCLUÍDO QUAIS OS PROCEDIMENTOS 
PARA A REINSERÇÃO?
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de gravidade da perturbação mas também 
pelas comorbilidades físicas e psíquicas 
que eventualmente possa apresentar. Assim 
o tratamento pode requerer a combinação 
de diferentes intervenções terapêuticas: 
psicofarmacológicas, psicológicas/psico-
terapêuticas, médicas, intervenções 
sistémicas e reabilitação social.

EM QUE CONSISTE O TRATAMENTO?

COORDENADO POR 
DOMINGOS DURAN, PSICÓLOGO

TRATAMENTO 
& REINSERÇÃO

Dentro deste 
contexto as recaídas 

terão de ser 
entendidas, (...) como 

momentos críticos 
que sinalizam a 
necessidade de 
reajustamento 
da estratégia 
terapêutica...
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