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DOCUMENTO AVALIA INTERVENÇÕES COMO GLOBALMENTE POSITIVAS MAS APONTA 60 
RECOMENDAÇÕES

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO EXTERNA 
DO PNRCAD 2013-2020 RECOMENDA 
QUE SEJA REPENSADA A ESTRUTURA 
ORGANIZATIVA DAS RESPOSTAS
O Relatório da Avaliação externa do Plano Nacional para a Redução dos 
Comportamentos Aditivos e Dependências 2013-2020 (PNRCAD) foi 
apresentado no dia 30 de março, num evento online que contou com a 
presença de Pedro Simões Coelho, responsável pela equipa de avalia-
ção (NOVA - IMS), do Diretor-geral do SICAD, por inerência Coordenador 
Nacional para os problemas Drogas, das Toxicodependências e do uso 
nocivo do Álcool, João Goulão  e do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, António Lacerda Sales. A sessão contou ainda com a presença 
dos comentadores Alexis Goosdeel, diretor do Observatório Europeu da 
Droga e das Toxicodependências, e Elsa Belo, subdiretora-geral do INA.
O relatório debruçou-se sobre o PNRCAD 2013-2020, plano interminis-
terial desenhado e implementado pelos vários parceiros que integram 
os órgãos de coordenação nacional e que, baseado nesta articulação 
intersectorial e focado nas necessidades dos cidadão e comunidades, 
tinha como objetivo geral alcançar ganhos em saúde e bem-estar so-
cial. 

Conclusões
Em termos de conclusões, a equipa de avaliação constata que “o Plano 
Nacional assenta nas mais avançadas abordagens de saúde pública a 
nível internacional, encontrando-se alinhado com uma perspetiva de re-
definição das políticas e dos serviços de saúde, o que contribui para a 
continuidade da implementação eficaz do modelo integrado de inter-
venção”. Os resultados indicam que “as intervenções foram globalmen-
te positivas”, ainda que em determinados domínios não tenham corres-
pondido integralmente às expectativas. O jogo surge como a área de 
maior fragilidade, ao passo que a prevenção é apontada como uma 
área em claro défice e a demonstrar necessidade de aumentar os in-
vestimentos. Com base nestas conclusões são apontadas 60 recomen-

dações, considerando as várias dimensões do Plano: enquadramento, 
desenho, implementação, oferta, procura e áreas transversais. A salien-
tar ainda, como ponto negativo, a “indefinição do modelo organizacio-
nal do SICAD”, pelo que a equipa de avaliação externa sugere “que seja 
repensada a estrutura organizativa das respostas”, bem como a “ne-
cessidade de que a estrutura de coordenação abranja todas as áreas 
governamentais contempladas no Plano”. É ainda sugerido, numa pers-
petiva que exigiria certamente outros recursos e organização, que “o 
Plano integre outros CAD”, com ênfase no “tabaco” e “outras substân-
cias dopantes”, mas com referências à necessidade de atenção igual-
mente ao ecrã…
A equipa de avaliação concluiu ainda que, numa ótica de custo benefí-
cio, por cada euro investido nos projetos adjacentes ao PORI, resulta 
um retorno de 6,5€ para a sociedade. Outro indicador financeiro que 
surpreende, ou talvez não, resulta da constatação que “não obstante 
Portugal investir menos do que a média europeia nos CAD, regista uma 
taxa de mortes por drogas muito inferior à dos outros países euro-
peus”. Acrescente-se a execução dos indicadores relacionados com a 
diminuição da mortalidade do PNRCAD 2013-2020 foi avaliada com 
100% de cumprimento, destacando.se ainda o “adiamento da idade de 
início dos consumos de substâncias psicoativas” e o atingimento de 
dois terços dos indicadores definidos em torno da morbilidade.
O relatório e respetivas conclusões podem ser consultadas no site do 
Sicad…
Dependências apresenta uma síntese dos pontos positivos e dos aspe-
tos a melhorar, de acordo com a equipa de avaliação do PNRCAD… No 
final do evento, Dependências conversou com António Lacerda Sales, 
Pedro Simões Coelho, João Goulão e Alexis Goosdeel… 

Pontos positivos
- Consenso alcançado em matéria de políticas públicas sobre CAD
- Compromisso de um conjunto muito vasto de entidades em torno do Plano
- Alargamento do enfoque de atuação às dependências sem substância
- Algumas dimensões do Plano relevantes para o alcance da visão
- Princípio da centralidade no cidadão, de intervenções globais e abrangentes, por 
contextos e ciclos de vida
- Resultados alcançados nas metas definidas e o custo-efetividade das ações de-
senvolvidas
- Diminuição da disponibilidade e do acesso às substâncias ilícitas tradicionais
- Tentativa de integrar a regulamentação e fiscalização do mercado das substân-
cias lícitas com as áreas do jogo e da internet

Aspetos a melhorar
- Necessidade de que a estrutura de coordenação abranja 
todas as áreas governamentais contempladas no Plano
- Que seja repensada a estrutura organizativa das respos-
tas
- Que o plano integre outras dependências ou comporta-
mentos aditivos, como o tabaco e substâncias dopantes
- Que seja efetivamente implementada a Rede de Referen-
ciação/ Articulação 
- Melhoria da eficiência dos sistemas informação e da ar-
ticulação interinstitucional na operacionalização do Plano
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denação interministerial e à articulação entre os diferentes parceiros para a 
definição e execução de políticas em matéria de CAD. Esta minuciosa avalia-
ção que nos juntou aqui hoje traz-nos uma maior aprendizagem e um maior 
conhecimento e permite-nos perceber para onde caminhamos, procurando 
dar respostas aos desafios mais complexos que nos afiguram. Isto significa 
garantidamente a necessidade de abranger todas as áreas fundamentais in-
cluídas no plano nacional, novas abordagens e respostas, inclusão de outros 
CA, a implementação de uma rede de referenciação, uma melhoria da efi-
ciência dos sistemas de informação e a aprendizagem que esta fase da pan-
demia nos fez fazer relativamente a esta matéria. Por isto, estou certo que o 
novo plano nacional terá em conta as recomendações evidenciadas e, aci-
ma de tudo, seja o espelho de um trabalho contínuo em busca de novas so-
luções nesta área, conferindo uma maior resiliência aos cidadãos e às insti-
tuições, de forma a proteger os mais vulneráveis e garantir respostas cons-
tantes às exigências das populações. Por isso, estamos expectantes relati-
vamente à apresentação do próximo dia 20 de abril e contamos convosco. 
Da parte do nosso Governo, poderão certamente continuar a contar connos-
co para juntos delinearmos soluções que permitam que haja eficiência e 
uma melhoria efetiva dos resultados da redução dos CAD”.

Alexis Goosdeel
“Portugal é um dos primeiros estados-mem-
bros da UE que tem vindo a realizar uma avalia-
ção rigorosa e completamente transparente da 
sua estratégia, constituindo-se como um exem-
plo para muitos países, o que se revela ainda 
mais importante num momento em que o país 
também assume a presidência da UE, no âmbi-
to da qual lhe cabe a importante tarefa de desenhar e assegurar um con-
senso sobre o novo plano de ação da UE sobre drogas. Alguns comentá-
rios: primeiro, por que é a avaliação tão essencial? A avaliação pode con-
tribuir para um melhor planeamento, permitindo perceber se os progra-
mas satisfazem as necessidades identificadas. O relatório aqui 
apresentado faz justiça aos esforços, qualidade e utilidade da estratégia 
portuguesa. Também ajuda a uma atribuição mais eficiente dos recursos, 
facilitando igualmente a aprendizagem organizacional. E oferece uma 
importante contribuição para a transparência e para a responsabilização 
dos atores. Quando a equipa de avaliação menciona alguns desafios e re-
comendações para as entidades parceiras e instituições portuguesas, 
não posso deixar de fazer um paralelo com a situação ao nível da UE, 
onde houve já progressos, mas é necessária mais cooperação e coorde-
nação. Quanto à avaliação, ficou confirmado que o plano nacional portu-
guês é profundamente inovador, desde a decisão de em 1999 colocar o 
cidadão e os utentes no centro do dispositivo, assim como na promoção 
do equilíbrio entre procura e oferta, mais importante ainda quando asse-
gurado igualmente num período de crise económica, sendo que muito 
poucos países da UE o conseguiram. É mais uma demonstração da abor-
dagem equilibrada da política portuguesa. A centralidade no cidadão, 
bem como o alinhamento com as mais avançadas evidências científicas 
colocam, ainda hoje, Portugal na vanguarda dos países europeus. Portu-
gal destacou-se, desde sempre, pela procura dos métodos e dos novos 
conhecimentos para melhor fazer, por exemplo, os diagnósticos nacio-
nais, através de programas de capacitação, etc. Não posso deixar de 
mencionar a descriminalização. Pode até não existir uma evidência viva 
que a associe à redução dos consumos, até porque existem vários fato-
res exteriores que podem condicionar esse objetivo e há que prosseguir 
com esse estudo, mas para quem previa que essa grande alteração polí-
tica de um país europeu iria produzir um aumento do consumo, esse não 
foi o caso. E têm conseguido salvar vidas. E não existe outro país da UE 
que tenha tido um impacto tão importante nesse sentido. O modelo por-
tuguês tem alcançado consenso político, sendo baseado na coopera-
ção”.

João Goulão
“Gostaria de salientar alguns factos: em primeiro 
lugar, a questão da estrutura – a criação do SI-
CAD, o alargamento das suas preocupações, en-
globando outros comportamentos aditivos, e é 
importante lembrarmo-nos que o acrónimo SI-
CAD significa Serviço de Intervenção nos Com-
portamentos Aditivos e nas Dependências, contudo, no mesmo momento 
em que foi criado, foi amputado de grande parte da capacidade de interven-
ção, portanto, uma das palavras da sigla perdeu o seu significado. Isto por 
comparação com a realidade vivida anteriormente pelo IDT. A própria desig-
nação do atual arranjo organizativo conduz a alguma perplexidade na com-
preensão e comunicação, com o comum dos cidadãos a ter dificuldades a 
entender e movimentar-se nessa estrutura… penso que seria importante ter-
mos forma de o corrigir. Por outro lado, construímos este plano, cuja avalia-
ção nos foi aqui apresentada, abordando novas áreas, como o jogo, no pres-
suposto que a coordenação nacional, exercida por inerência pelo diretor-ge-
ral do SICAD, veria a sua abrangência correspondentemente alargada e tal 
não aconteceu até agora, o que criou também dificuldades acrescidas. Devo 
dizer que nos revemos na maioria das recomendações formuladas, nomea-
damente no que diz respeito à rede de referenciação, à interoperabilidade en-
tre os sistemas, à necessidade de novos diagnósticos PORI, à simplificação 
do sistema, ao eventual alargamento das competências das CDT, ao reforço 
da ligação entre metas e indicadores de avaliação, eventualmente até a redu-
ção que temos a preocupação de procurar, a própria estrutura e a duração do 
novo plano, em cujo desenho já estamos a trabalhar. E gostaria de vos convi-
dar para uma sessão pública, que decorrerá por via online, com a apresenta-
ção de um primeiro desenho desse plano nacional, que ocorrerá no próximo 
dia 20 de abril, pelas 15h30”.

António Lacerda Sales
“Cabe-me a responsabilidade de enaltecer o tra-
balho realizado pelo SICAD que, de uma forma 
inequívoca e contínua, contribui para sempre pro-
mover a redução do consumo de substâncias 
psicoativas, a prevenção de comportamentos 
aditivos e a minimização das dependências. Per-
mitam-me que utilize as palavras do Dr. João 
Goulão na sua intervenção, quando afirmou que importa olhar e refletir para 
o que foi feito e perceber de que forma podemos preparar o passo futuro. O 
que hoje aqui foi apresentado é a prova viva de que podemos sempre fazer 
melhor: avaliar o que foi feito com o objetivo de garantir um melhor futuro. 
Por isso, felicito também o trabalho da Universidade Nova, nomeadamente o 
Prof. Dr. Pedro Simões Coelho e toda a sua equipa, que não só elogiaram o 
que estava bem feito, como também enumeraram um conjunto de recomen-
dações para um novo plano que se avizinha. É importante estarmos cons-
cientes do que temos hoje e do que poderemos fazer no futuro. Esse é um 
primeiro passo para definir estratégias e políticas relevantes para a constru-
ção do novo plano nacional para a redução dos comportamentos aditivos e 
dependências adequado às necessidades da população. Por isso, destaco 
alguns aspetos referidos nesta avaliação, dos quais certamente todos tomá-
mos boa nota, e que refletem a boa qualidade do trabalho desenvolvido pelo 
SICAD. Em primeiro lugar, salientar a avaliação positiva que a equipa da 
Nova efetuou ao plano nacional, distinguindo-o não só pela sua larga abran-
gência em relação aos comportamentos aditivos, como pela variada evidên-
cia científica em que assentou, constituindo-se como uma conceituada refe-
rência que gera frequentes visitas de peritos e delegações internacionais. 
Dão igualmente boa nota ao facto de ser um plano muito centrado no cida-
dão, mais do que na substância, sempre com o objetivo de garantir ganhos 
em saúde. E por fim, o compromisso de um conjunto muito vasto de entida-
des em torno deste plano nacional, nomeadamente no que se refere à coor-
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A equipa de avaliação constata a indefinição do modelo organizacio-
nal em CAD como um aspeto negativo ou a melhorar. Em que medida 
terá isso afetado o desempenho das intervenções ou os resultados 
esperados?
 Pedro Simões Coelho – Não o dizemos pelo 

desempenho das intervenções ou pelos resul-
tados que foram produzidos. Até pensamos 
que, em certa medida, a qualidade do trabalho 
e o esforço suplementar que foi feito por todos 
conseguiu garantir que as intervenções conti-
nuassem a ser efetivas e a produzir os resulta-

dos que vimos. O que dizemos é que, pelas várias fontes que analisá-
mos, percebemos que esta cisão cria um fator de perturbação e de en-
tropia na fluidez da informação entre os vários organismos e entida-
des e, naturalmente, isso cria dificuldades na gestão do processo e 
faz com que as pessoas tenham que centrar uma parte do seu tempo 
na integração desse modelo relacional, quando poderiam melhor usá-
-lo para o fim específico da redução dos CAD. Portanto, acreditamos 
que voltar a integrar no SICAD poderá melhorar quer a eficácia, quer 
alguma redução de custos por deixar de haver um envolvimento de 
tantas entidades em todo o processo.

A promessa de remodelação da estrutura organizativa do SICAD anda 
no ar há mais de quatro anos e, nesse sentido, colocaríamos a mes-
ma questão ao Dr. João Goulão…
 João Goulão – Há pouco, na presença do Sr. 

Secretário de Estado, falei nesta questão, que 
é iniludível e que tem a ver com uma decisão 
relativamente ao desenho da estrutura dedica-
da aos CAD. O pior que pode acontecer é a in-
definição que todos sentimos há demasiados 
anos. E agora que preparámos a elaboração do 

novo plano, com novas formas de intervenção, é fundamental conhe-
cer a estrutura que vai estar efetivamente disponível para desenvolver 
esse plano. Que haja, de uma vez por todas, uma decisão relativamen-
te ao desenho estrutural das respostas aos CAD! Francamente, tenho 
a expectativa de que agora, até em presença destes resultados e ava-
liação, seja possível avançar para decisões a curto prazo. Todos sabe-
mos também que têm havido outras prioridades, infelizmente, que 
têm mantido os decisores políticos assoberbados com outro tipo de 
preocupações mas, agora que as coisas parecem abrandar, está na al-
tura de termos decisões e orientações claras para o futuro.

Manuel Leiria – Acrescentaria um aspeto que resulta da nossa expe-
riência de campo: efetivamente, verificámos que há muitas aborda-
gens, questões e problemas que são desbloqueados pelos contactos 

informais e relações pessoais mas, na verdade, esta forma de resolver 
as questões tem um limite e corre-se verdadeiramente o risco, se não 
houver uma formalização e uma redefinição da estrutura, de estes 
bloqueios e problemas começarem a ter muito mais dificuldade em 
serem resolvidos e ultrapassados. Daí a nossa forte recomendação 
no sentido de a estrutura ser repensada e revista.

A equipa de avaliação externa refere que os resultados da avaliação 
do plano são globalmente positivos e afirma-se ainda que, “não obs-
tante Portugal investir muito menos do que a média europeia nos 
CAD, regista uma taxa de mortes por uso de drogas muito inferior à 
média europeia… por um lado, pergunto a que fatores atribuem estes 
indicadores e, por outro lado, se não temem algum desinvestimento 
nesta área face aos resultados positivos?
 João Goulão – Respondo a isso de uma forma 

que, se calhar, já me ouviu dizer várias vezes: 
nós trabalhamos para a nossa própria extinção 
e, se calhar, temos trabalhado bem demais… de 
facto, os bons resultados obtidos, com um in-
vestimento particularmente parcimonioso por 
parte do Governo, são uma tentação para que 

esse investimento seja cada vez menor. No entanto, volta e meia, te-
mos algumas intercorrências que fazem tocar campainhas. Isso acon-
teceu aquando da crise da dívida soberana, há uns anos atrás, quando 
de repente tivemos milhares de recaídas de antigos consumidores de 
heroína e um recrudescimento notável desse consumo e, nas condi-
ções em que vivemos atualmente, ainda não sabemos muito bem o 
que vai acontecer. Esperemos que não seja, de facto, um agravamento 
muito significativo e esperamos ter a capacidade de alertar os nossos 
responsáveis políticos para os riscos que se correm se não houver um 
investimento, por um lado sustentado e, por outro lado, que nos permi-
ta ter alguma inovação em algumas abordagens. Mas há uma preocu-
pação que temos tido sempre: por exemplo, gostaríamos muito de ter 
novas abordagens relativas às questões do abuso do álcool, nomea-
damente programas em relação aos quais já temos propostas e que 
gostaríamos de lançar, mas também não nos aventuramos a permitir 
a instalação no terreno de respostas que depois não tenhamos condi-
ções para manter. Não é suficiente para nós dizer que este ano pode-
mos aventurar-nos porque houve alguma poupança. Temos que ter 
garantia de que, nos anos seguintes, haverá sustentabilidade para no-
vas intervenções. Portanto, é fundamental que, face às limitações que 
vamos tendo e aos impactos que este período que estamos a viver po-
derá ter, saibamos como iremos intervir e com que meios. Tudo isto 
acaba por colocar novos desafios aos quais tentaremos responder, 
mas passa também pela sensibilização junto dos responsáveis políti-
cos, transmitindo esses toques de alerta que vamos recebendo.

Até sempre Malta
António Malta, não queremos acreditar na tua partida, mas apenas lamentar a perda de um grande pro-
fissional e amigo, com uma longa história na área dos Comportamentos Aditivos e Dependências. 
Tantas vezes brincámos com o “Malta”, o jovem enfermeiro e seguramente o mais qualificado profissio-
nal da área da Redução de Riscos, um Homem que ficará para sempre na memória de tantos jovens, ho-
mens e mulheres utilizadores de drogas, porque o Malta, para além de um excelente profissional, era um 
amigo e humanista que perdurará para sempre na memória dos homens livres e pragmáticos.
O Malta foi e continuará a ser um grande homem e uma referência, pela sua dedicação à causa pública 
e aos outros que, anonimamente, lhe prestarão a mais que merecida homenagem.
A revista Dependências associa-se à família e aos amigos num dos momentos mais tristes da nossa 
história e reafirma convictamente que o enfermeiro Malta fará sempre parte da nossa história.


