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Pompidou Group Conference
Families, lifestyles and drugs:
reaching families in prevention

Involving families in prevention is the topic of the international
conference organised by the CoE Pompidou Group and hosted by
the Institute for Drugs and Drug Addiction of Portugal in Porto on
last 19-20 November 2007.
The conference titled ‘’Families, lifestyles and drugs- reaching
families in prevention’’ targeted experts and professionals in drug
prevention and social work. Its objectives were to identify barriers to
successfully involve families, provide insights into social and cultural
context of involving families, develop new ways of prevention work,
share practice and experience as well as propose future actions.
The expected outcomes were recommendations on how to involve
families in prevention activities, development of pilot projects in such
areas as prevention in theme parks, ‘resource kit’ for municipalities
of resort towns, TV programme format to reach high risk groups of
families.
The conference work was divided in 4 sessions to look at the
current approaches to involving families in prevention, cultural
social and economic context of prevention work, social marketing
and its applicability to the drug prevention field, future intervention
methods and techniques (new communication technologies as well
as new research findings). Conference participants were divided into
4 working groups: targeting vulnerable groups, universal prevention,
working with migrant communities, and 21st century lifestyles.
Tasks and Responsibilities in the Pompidou Group
The purpose of the Pompidou Group
1. The Pompidou Group’s core mission is to contribute to the
development of effective and evidence-based drug policies in its
member states. It seeks to link policy, practice and science and it
focuses particularly on the realities of the implementation of drug
programmes.
2. The Group’s governance is organized on four levels: the Ministerial
Conference, the Permanent Correspondents, the Bureau of the
Permanent Correspondents and the platforms and projects.
The Ministerial Conference
The Ministerial Conference (MinConf) is the political authority of the
PG. In principle it is held every four years..
The Permanent Correspondents
The Permanent Correspondents are the officials from each Member
State of the Pompidou Group who represent their Ministers.
Bureau of the Permanent Correspondents
The Bureau of the Permanent Correspondents essentially manages
the activities of the Group. Its membership is comprised of the
Chairperson, the Vice-Chairperson of Permanent Correspondents
and the Co-ordinators of the Platforms. In principle it meets four
times per year.
Planning & Evaluation
In order to improve the transparency of planning and control the
Group’s work programme should only include activities that are
based on adequate implementation plans with realistic targets and
are covered by appropriate resources.
Platforms
The Pompidou Group’s main work has been focused around specific
“Platforms” of expertise.
Projects
The work programme also includes a variety of specific activities,
such as bilateral and multilateral cooperation projects, pilot studies,
training activities.
The Secretariat
Within the institutional framework of the Council of Europe, which
is based in Strasbourg, France, the Secretariat assists in the
preparation, implementation and facilitation of the Pompidou
Group’s activities and organises its various meetings.

Fields of activity
Prevention
Drug prevention remains a priority area in the work of the Pompidou
Group.
Life-skills training, building resilience and credible drug policies are at the
core of the programmes that actually show prevention effects. Mobilising
new potential by involving young people and parents will bring about more
targeted and effective prevention.
Treatment
Treatment, rehabilitation and social aspects of drug use form a very
significant part of the Pompidou Group’s work.
The emphasis in this field lies especially in improving the treatment and
care of specific groups, adapting treatment to new trends, substances and
patterns of consumption, assessing the results of different modalities of
treatment and evaluating risk reduction interventions and measures to
reduce harm to society.
Criminal Justice
The main objective in this field of activities is to improve criminal justice
response to the problems and nuisances caused by drugs.
It promotes among others the co-operation between law enforcement,
health/care and social services as well as the building of partnerships
between all involved actors.
Research
The Pompidou Group’s aim to link Policy, Practice and Science is at the
core of exchanges and activities carried out by the Expert Committee on
Research.
After developing a number of data collection and monitoring methodologies,
the research field is now moving to the analysis of the impact of research
on drug policies.
Airports & Aviation
This group comprises customs and law enforcement officers from 34
countries. It aims at harmonising procedures to improve the efficiency of
controls in European airports.
The Group advocates in particular to harmonise drug detection tools
and systems and develop data collection systems and the exchange of
information between European international airports.
Ethics
The Committee on ethical issues has been set up to devise guidelines and
set standards in addressing drug-related ethical issues in specific drugrelated areas.
The Committee has so far been working on issues raised by drug testing at
school and at the workplace. It has also started reflexion on ethical problems
raised by research
Nota: Na presente edição, Dependências publica uma larga reportagem
dedicada à realização, nos passados dias 19 e 20 de Novembro, no Porto,
da conferência do Grupo Pompidou do Conselho da Europa, Famílias,
Estilos de Vida e Drogas: Tocar as Famílias através da Prevenção. Face a
solicitação da organização, Dependências publica as apresentações dos
conferencistas na língua original em que foram realizadas, o inglês, ao
que acrescentamos um breve resumo em português acerca do teor das
mesmas. Esta edição contará com uma distribuição especial nos países de
que são oriundos os membros constituintes do Grupo Pompidou.
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Conferência do Grupo Pompidou
Famílias, Estilos de Vida e Drogas:
Tocar as famílias através da Prevenção

Esta Conferência, co-organizada pelo Grupo Pompidou do Conselho
da Europa e pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. e
integrada no Programa da Presidência Portuguesa do Conselho da
União Europeia para a área da Saúde, contou com a inscrição de
cerca de 160 participantes dos 35 países membros do GP e de países associados da Rede Mednet: Argélia, Líbano, Marrocos e Tunísia, representantes de organizações internacionais, União Europeia,
Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial de
Saúde, Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime e Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, revestindose de um carácter científico e de formação.
A Conferência subordinou-se ao objectivo fundamental de desenvolver novas formas de prevenir a toxicodependência com o envolvimento das famílias e partilhar boas práticas e experiências nesta área.
A Conferência teve a duração de 2 dias e dividiu-se em quatro sessões temáticas:
• Identificar grupos vulneráveis;
• Prevenção universal;
• Trabalhar com comunidades migrantes;
• Estilos de vida do séc. XXI.
Os resultados deste importante encontro têm em vista o enriquecimento das boas práticas e políticas públicas nesta área.
O Grupo de Cooperação em Matéria de Luta contra o Abuso e o
Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas (Grupo Pompidou) é uma instância permanente do Conselho da Europa
cujo objectivo é o desenvolvimento da cooperação multidisciplinar
no âmbito da luta contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas no espaço europeu.
Estatutariamente, o Grupo Pompidou é um Acordo Parcial do Conselho da Europa que conta na actualidade com 35 membros, incluindo a União Europeia. Nos termos da resolução estatutária do
Conselho da Europa que prevê a criação de acordos parciais, o orçamento de funcionamento do Grupo Pompidou é alimentado pelas
contribuições voluntárias dos Estados que o integram. As participações nacionais de peritos e representantes nacionais são custeadas
pelos respectivos países. Para além das contribuições anuais, os Estados Membros podem financiar projectos inscritos no Programa de
Trabalho ou actividades ad-hoc.
O Presidente do Conselho Directivo do IDT, IP é, por inerência, o Coordenador Nacional do Combate à Droga e à Toxicodependência,
nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei n.º 17/2003, de 6 de Janeiro.
Nos termos do n.º 2 do artigo 15º desse diploma as atribuições da
Missão para o Acompanhamento da Participação Portuguesa no Grupo Pompidou, extinta pelo n.º 1 do mesmo artigo, transitam para o

Coordenador Nacional do Combate à Droga e à Toxicodependência.
De entre essas atribuições, destaca-se a de “apoiar, em permanência, a participação de Portugal no Grupo Pompidou do Conselho da
Europa, assumindo o encarregado de missão … a representação nacional” a nível do colectivo dos correspondentes permanentes.
Cabe ao IDT, IP assegurar o apoio logístico e administrativo.
O Dr. João Goulão, Correspondente Permanente de Portugal, à semelhança de outros países, determinou que o acompanhamento e a
representação ao nível das reuniões de Correspondentes Permanentes fossem assegurados por um Correspondente Permanente Substituto, para o que está nomeada a Dra. Fátima Trigueiros, Assessora
do Conselho de Administração, em colaboração estreita com o Gabinete de Relações Internacionais do IDT.
A missão do Grupo Pompidou consiste em contribuir para o desenvolvimento de políticas de luta contra a droga e a toxicodependência
eficazes baseadas na evidência prática dos Estados membros. O
Grupo procura ligar a policy, a prática e o conhecimento científico,
e está particularmente orientado para as realidades focalizadas na
implementação de programas contra as drogas, incluindo o álcool.
A governação do Grupo Pompidou está assente em quatro níveis:
1. A Conferência de Ministros;
2. Os Correspondentes Permanentes;
3. O Bureau dos Correspondentes Permanentes;
4. As plataformas e projectos.
A Conferência de Ministros é a autoridade política do Grupo Pompidou;
Os Correspondentes Permanentes são funcionários de cada Estado
Membro que representam os Ministros. Reúnem-se duas vezes por
ano. As reuniões de Correspondentes Permanentes são essencialmente um debate aberto entre “policy
advisors” com o fim de trocar experiências e respostas efectivas a
problemas relacionados com drogas, baseados em sinais e resultados específicos resultantes dessas actividades.
A gestão corrente entre as reuniões semestrais dos Correspondentes Permanentes é assegurada pelo Bureau, composto pelo Presidente dos Correspondentes Permanentes (Polónia), pelo Vice-Presidente (Espanha) e pelos Coordenadores das Plataformas. As tarefas
do Bureau são fundamentalmente as seguintes:
1. Assegurar a coerência multisectorial do Grupo;
2. Supervisionar a implementação das actividades;
3. Decidir sobre o pedido de actividades ad-hoc (actividades não
previstas no
Programa de Trabalhos);
4. Monitorizar a execução financeira das actividades;
5. Reportar o progresso do trabalho aos Correspondentes Permanentes;

Introdução | Dependências | 5
6. Preparar as reuniões dos Correspondentes Permanentes;
O desenvolvimento do Programa de Trabalho está alicerçado em 6
Plataformas, que têm o seguinte mandato:
1. Seleccionar os métodos de trabalho, tipo de reuniões, número e
formato, dentro do orçamento estipulado e com base nas regras estipuladas pelo Conselho da Europa;
2. Prover aos Correspondentes Permanentes, e em último destinatários, aos Ministros, indicadores da experiência corrente, desenvolvimentos recentes e tendências; e assinalar barreiras e desafios encontrados na prática;
3. Preparar os relatórios anuais, delineando o trabalho desenvolvido por cada plataforma;
4. Propor temas para futuro trabalho no Grupo Pompidou;
5. Apoiar a revisão dos termos de referência.
As plataformas aprovadas para o corrente Programa de Trabalho e
os respectivos Coordenadores são:
1. Prevenção, Raphael BAYER, Áustria;
2. Tratamento, Lilly Ottesen, Noruega
3. Justiça Criminal, Lidija VUGRINEC, Croácia;
4. Investigação, Richard MUSCAT, Malta;
5. Ética, Patrick SANSOY, França;
6. Aeroportos, Claude GILLARD, Bélgica;
7. Coordenação Intersectorial, Gabriel DENVIR, Reino Unido.
Cada Plataforma possui um Coordenador a quem compete:
1. Orientar e supervisionar o Programa de Trabalho aprovado;
2. Presidir às reuniões agendadas no âmbito dessa Plataforma;
3. Participar em actividades relacionadas com essa Plataforma, em
representação dos Correspondentes Permanentes;
4. Assegurar a ligação com os Correspondentes Permanentes, de
forma a assegurar que as questões transversais e multidisciplinares
são abordadas pelas plataformas relevantes;
5. Assegurar a qualidade adequada e o formato adequado aos outputs das plataformas;
6. Apresentar o trabalho e resultados das Plataformas nas reuniões
dos Correspondentes Permanentes.
O Programa de Trabalho também inclui Projectos, destinados a acolher uma panóplia de actividades onde se incluem projectos de cooperação bilateral e multilateral, estudos pilotos e actividades de
formação. As propostas de actividades podem ser formuladas por
ONG’s e instituições dos Estados membros através do respectivo

Correspondente Permanente. Inscrevem-se também neste âmbito
os compromissos de cooperação internacional com o ESPAD, MEDSPAD e outros, e ainda o trabalho inter-agências (OEDT, OMS,
UNODOC, GHD) com o objectivo de prosseguir tópicos de interesse
mútuo, evitar sobreposição, criar sinergias e aumentar a relevância
política e o impacto dos respectivos trabalhos e outputs.
O Grupo Pompidou dispõe de um Secretariado, no âmbito do Conselho da Europa, que assiste na preparação, implementação e facilitação das actividades do Grupo Pompidou. Reporta ao Bureau e aos
Correspondentes Permanentes. O Secretariado também assegura a
sinergia das actividades do Grupo Pompidou com actividades relevantes do Conselho da Europa.
De forma a assegurar a transparência do planeamento e accountability do Grupo Pompidou, o programa de trabalho só deve incluir
actividades devidamente planeadas, com objectivos realistas e cobertas por recursos apropriados.
Nas actividades do Grupo Pompidou participam investigadores, profissionais e técnicos das áreas da investigação, educação, saúde,
justiça, formação profissional, controlo do tráfico de drogas e da segurança interna – pertencentes a serviços públicos e a organizações
não governamentais. Esta participação decorre de convites formulados caso a caso pelos Correspondentes Permanentes com base no
interesse que revestem para a troca de experiências e boas práticas
dos organismos e instituições, o desenvolvimento das Estratégias
Nacionais e Europeia de Luta Contra a Droga e dos respectivos Planos de Acção e o reforço da participação da sociedade civil.
O Grupo Pompidou edita regularmente brochuras e livros relacionados com as diversas actividades desenvolvidas.
Informação sobre o Grupo Pompidou pode ser encontrada no site
http://www.coe.int/T/dg3/pompidou/Default_en.asp, alojado na
página do Conselho da Europa, www.coe.int ou em http://book.coe.
int.
Nota: Na presente edição, Dependências publica uma larga reportagem dedicada à realização, nos passados dias 19 e 20 de Novembro, no Porto, da conferência do Grupo Pompidou do Conselho da
Europa, Famílias, Estilos de Vida e Drogas: Tocar as Famílias através da Prevenção. Face a solicitação da organização, Dependências
publica as apresentações dos conferencistas na língua original em
que foram realizadas, o inglês, ao que acrescentamos um breve resumo em português acerca do teor das mesmas. Esta edição contará com uma distribuição especial nos países de que são oriundos os
membros constituintes do Grupo Pompidou.
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“Pretendemos produzir resultados
cuja utilidade seja reconhecida
pelos decisores políticos”

Dep – Como avalia a realização desta
conferência?
Thomas Kattau (T.K.) – Penso que a conferência
se traduziu num grande sucesso. E pode
constatar-se isso mesmo através do feed-back
das pessoas que participaram que nos vão
dizendo que gostaram imenso, que ouviram
coisas novas, que gostariam de estar envolvidas
em processos futuros e que, sem esta realização
não teriam tido a oportunidade de aprender o
que aqui foi veiculado nem de estabelecer
importantes contactos e potenciais parcerias.
Por tudo isto, creio que se tratou de uma
conferência muito importante, com resultados
evidentes ao nível do feed back produzido e das
dinâmicas geradas.
Dep – Notou-se a preocupação da organização
em oferecer formatos diferentes, como os
coffee table groups ou a realização de pequenos
Workgroups cujas temáticas foram propostas
pela plateia…
T.K. – Sim, aliás, como pudemos constatar
a partir da apresentação de Heiner Barz,
o século XXI trouxe alterações ao nível dos
estilos de vida e a informação do passado era
veiculada, de certa forma, através de contextos
demasiadamente formais. Na minha pequena
apresentação, também tentei realçar que
as pessoas preferem receber informação de
formas distintas. E podemos constatar isso
mesmo através da forma crescente como as
notícias são veiculadas. O modo tradicional
de apenas “despejar” informação já não se
adequa às alterações produzidas na sociedade
actual e, através de novos formatos, podemos
tornar a informação mais acessível e atraente
a mais gente do que sucedia anteriormente.
De outra forma as pessoas não ouvem sequer.
Por exemplo, mesmo que estejamos na
disposição de ouvir, como creio que acontece
a quem frequenta este tipo de eventos, se nos
depararmos com dez apresentações lidas
literalmente a partir do papel, sabemos que

as pessoas não se recordarão daquilo que
foi dito. Mas se variarmos, se inovarmos, se
nos assegurarmos que, de vez em quando as
pessoas se podem rir e sentir-se descontraídas,
lembrar-se-ão facilmente do que foi transmitido.
Dep – É comum os responsáveis por este
tipo de organizações elegerem como um dos
objectivos principais a partilha de experiências
e conhecimentos, algo que esta conferência
parece ter alcançado com algum sucesso…
T.K. – É verdade! Creio que a partilha de
informação e de práticas é importante e houve
muitos exemplos. Mas também devo realçar
que tentámos não nos limitar a fornecer apenas
os meios e formatos para que as pessoas
apresentassem aquilo que tinham para dizer mas
também tentámos extrair os significados a partir
dos exemplos de boas práticas. Apenas partilhar
experiências pode traduzir-se em resultados
limitados porque as experiências de uma
determinada instituição ou de um determinado
país ou região podem não ser boas para
outra. Acreditamos que, quando partilhamos
experiências, devemos fazê-lo a partir de
perspectivas específicas e tentar perceber
em que medida serão essas experiências
adaptáveis, o que será necessário para a
tornar operacional em determinado contexto.
E quando falamos acerca de exemplos de boas
práticas, devemos perceber que as experiências
traduzem dificuldades e teremos que falar em
dificuldades ultrapassáveis. E os exemplos
de boas práticas não são tão interessantes
como os exemplos de fracassos, porque nós
aprendemos com os erros. Nunca aprendemos
tanto a partir dos bons exemplos e, a propósito,
a grande maioria destes são baseados em cerca
de 80 por cento, em factores relacionados com
sorte. Então, creio que é muito interessante,
quando discutimos experiências, perguntar
às pessoas que dificuldades sentiram e como
as ultrapassaram. E se muitas experiências
poderão não ser transferíveis de um local para
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outro, a experiência de lidar com dificuldades é,
muito frequentemente, transferível.
Dep – O que gostaria que resultasse desta
conferência?
T.K. – O meu sonho seria que fôssemos capazes
de iniciar dois ou três projectos piloto emergentes
desta conferência como ideias, desenvolvidos
por alguns países membros do Grupo Pompidou
e, felizmente é o caso, temos nesta conferência
pessoas que participam como especialistas e
que são perfeitamente capazes de contribuir
para esse objectivo e de participarem no seu
desenvolvimento. Isso seria ideal.
Dep – Falou-se aqui de drogas, de estilos de
vida, de prevenção e de famílias. Mas como se
chega até às famílias?
T.K. – Bom, não é fácil dizê-lo mas devemos
chegar aos pais onde é mais fácil encontrá-los e
um desses meios é, concerteza, o tempo em que
partilham a televisão. Devo dizer que é necessária
muita energia para um pai desempenhar a
sua função. Tratar das crianças é um trabalho
a tempo inteiro mas os pais também têm que
ter um emprego adicional a tempo inteiro. E
depois de ter que lidar com um dia de trabalho,
mais as tarefas de tratar das crianças e da
família, é muito difícil haver disponibilidade para
frequentar um curso parental. Eu próprio ligo a
televisão ao final dia…
Dep – Acredita verdadeiramente, como aqui
foi proposto, que em momentos de ócio como
as férias os pais estão interessados em ouvir e
frequentar actividades de prevenção familiar?
T.K. – No passado, sempre apresentámos a
prevenção como um conceito negativo. Quero
dizer: existe um problema, temos que prevenir…
E este é um ponto de partida muito negativo.
Nas férias, quando os pais vão assistir a um jogo
de futebol ou a uma corrida de Fórmula 1, ou
quando visitam uma exposição, fazem-no de
uma forma relaxada e muito interessada e creio
que nesses momentos podemos fazer prevenção
transmitindo mensagens de uma forma positiva
tendo em consideração esse tipo de contextos,
por forma a que as pessoas gostem, passem a
gostar de prevenir e agir. E chegámos a algumas
conclusões. Nomeadamente, se quisermos,
neste tipo de contextos, desenvolver um
programa que seja atractivo para os pais não
o devemos designar como prevenção para pais
mas, por exemplo, maximizando a humanidade
e a masculinidade ou como ser um verdadeiro
homem. Aproximamo-nos com atributos
positivos sem sequer termos que mencionar
o termo prevenção e apresentamos factores
protectores apelativos. E depois fazemos
prevenção sem termos que nos preocupar com
o nome.
Dep–Nãoserátambémnecessárioadaptaressas
mensagens a novos canais de comunicação,
nomeadamente às novas tecnologias invertendo
um pouco a tendência de focalização exclusiva
nos media tradicionais?
T.K. – Temos, acima de tudo, que nos adaptar
à linguagem que os pais entendem, tendo em
consideração que diferentes pais utilizam
diferentes linguagens. Os grupos de alto risco
e os grupos altamente vulneráveis falam
linguagens diferentes e nós não podemos utilizar
terminologias científicas para nos dirigirmos a
essas pessoas. Depois, temos que comunicar
mensagens para as quais estejam preparados
e habilitados. É certo que devemos recorrer às

novas tecnologias porque alguns pais usam,
por exemplo, a Internet mas outros, a grande
maioria, não o faz e prefere a televisão. É óbvio
que nos devemos adaptar mas também me
parece que a questão fulcral não estará tanto
na tecnologia mas na mensagem adequada, na
linguagem apropriada e na forma e conteúdo da
mensagem. Na minha opinião pessoal, o papel
da Internet em prevenção está sobre avaliado.
Dep – Não lhe parece que quando se fala em
prevenção familiar se focaliza demasiadamente
o papel dos pais e acaba por se verificar uma
lacuna no que respeita à transmissão de
mensagens que envolvam os filhos?
T.K. – Na verdade, se queremos ter sucesso
temos que comunicar com todos os membros
da família. Se apenas envolvermos os pais
teremos necessariamente um impacto limitado.
Temos que envolver aquilo a que chamamos os
VIPC, ou seja, os Very Important Persons to the
Childs. Tudo sobre a criança, a criança tem VIP.
Esperemos que o pai e a mãe, por vezes um tio de
quem gostam muito ou um amigo… Precisamos
de todas as pessoas que são importantes para a
criança, de facilitar a comunicação entre todos,
temos que escolher os canais apropriados e
direccionar informação para todos eles, para a
criança, os pais, familiares, pares…
Dep – Aprendeu alguma coisa acerca da
realidade portuguesa?
T.K. – Desde logo, apercebi-me que dispõem de
uma magnífica infra-estrutura de transportes
públicos, que têm pessoas extremamente
empenhadas, envolvidas e comunicativas – eu
frequento congressos com muita frequência e
noto que as pessoas são pouco participativas e
torna-se muito difícil debater. Aqui fala-se acerca
do assunto e dos conteúdos e não da moda e
nem todos os latinos são assim. Aqui nota-se um
forte sentimento de comunidade.
Dep – Quais serão os próximos desafios do
Grupo Pompidou?
T.K. – Creio que o principal objectivo é que
o Grupo Pompidou seja capaz, como aqui
ficou demonstrado que pode, de desenvolver
informação, investigação e conhecimento
de vanguarda ao público interessado. Não
pretendemos transmitir aquilo que toda a gente
sabe, o que está aprovado, o que existe. Há
quem o possa fazer melhor. Não somos nós os
responsáveis pela organização de competições
nacionais ou quem tem as melhores políticas,
há outras organizações internacionais onde
isso já se faz. Já no passado provámos ter
competências e sermos bons a apresentar
novos desenvolvimentos vaguardistas mas
também por vezes controversos mas, no futuro,
através de informação e de resultados que
produzimos, pretendemos estar sempre um
passo à frente. E pretendemos ser capazes de
comunicar de um modo que nos permita chegar
ao maior número possível de pessoas. Por outro
lado, pretendemos produzir resultados que os
responsáveis pela definição de políticas aceitem
como úteis.
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Grupo Pompidou:
um laboratório de ideias
Dep – Que principais conclusões se podem
retirar da realização desta conferência?
Fátima Trigueiros (F.T.) – Uma das principais conclusões que retiro, e falo mais acerca da vertente organizacional, é que há uma
grande sede de partilha saberes e de busca
de novos conhecimentos presente nestas
pessoas que estiveram aqui connosco. Um
reflexo disso mesmo pode verificar-se na
adesão aos coffee table groups, a qual superou qualquer expectativa mais optimista
mas também na participação patente nas
discussões e na interactividade resultante
das mesmas. E devo recordar que quem elegeu as temáticas a discutir não foi sequer a
organização mas sim as próprias pessoas
que participavam na conferência. Creio que
o simples facto de se colocarem pessoas
oriundas de diferentes países em contacto
umas com as outras, que se reuniam e se
organizavam espontaneamente em torno
de determinada temática constituiu uma
excelente e ímpar oportunidade de trabalho. Por outro lado, creio que o facto de se
ter realizado em Portugal um evento a este
nível também foi muito benéfico, na medida em que demonstrámos que estamos ao
mesmo nível que outros países membros

já demonstraram em organizações anteriores.
Fernando Mendes (F.M.) – Eu focaria a
questão de ter saído daqui a hipótese de se
terem encontrado parceiros para podermos
desenvolver projectos, para replicar práticas mais ou menos adaptáveis a outros
espaços. Os coffes table groups corresponderam a espaços de partilha de práticas,
em que as pessoas trocaram experiências
desenvolvidas nos seus países de origem,
discutiram as suas eficácias e projectaram
a sua adaptabilidade aos seus territórios de
intervenção. Esse foi, para mim, o aspecto
mais importante da ordem de trabalhos.
Dep – Em termos de conteúdos, que avaliação resulta desta organização?
F.M. – Creio que, em termos de conteúdos,
foram aqui ditas coisas que, primeiro, reforçam um pouco aquilo que já sabemos mas
ditas por pessoas que chamaram à atenção
e à correcção de determinados aspectos, o
que vai permitir aqueles incrementos teóricos e algumas fases de trabalho para reforçar aquilo que as pessoas já estavam a fazer ou para legitimar pretensões. Mas, uma

vez mais, creio que o mais importante foi
ouvir comentários do género: “Aqui na Europa estão a fazer-se coisas muito engraçadas
mesmo ali ao lado e eu não sabia…” Este
fenómeno é giríssimo e muito enriquecedor
em termos práticos.
Dep – Na sua apresentação referia que um
dos objectivos deste encontro consistia
em perceber-se em que Europa estamos
hoje…
F.M. – Temos hoje uma Europa muito diversificada e, nesse sentido, gostaria que esta
conferência pudesse agora evoluir para um
trabalho a outro nível. Na preparação desta
reunião demos conta da grande diversidade
patenteada pela Europa fora no que concerne a conceitos associados à área da prevenção. Programas que uns países consideram
de determinada forma nós consideramos
doutra…
Dep – Existirão igualmente diferenças em
termos de patamares de desenvolvimento
em cada país?
F.M. – Aí não me parece. Creio que existem
actividades que são transversais a todos
que já estão a evoluir desde um espírito
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não-Europeu, ou seja, modelos americanos que começam a invadir a Europa porque nós não estamos a ocupar esse espaço. Refiro-me, por exemplo, ao Triple P
ou o Fortalecimento de Famílias, que são
projectos que começam a invadir a Europa e que começam a existir na Áustria, na
Noruega, na Holanda, em Espanha ou em
Portugal. Agora, dizer que existe um programa europeu predominante ou que se
está a instalar, isso não temos. Estamos
embrulhados ainda num trabalho muito
de base.
Dep – Seria desejável uma Europa mais
unificada e standardizada no que concerne
à intervenção nesta área?
F.M. – Eu não diria que devia ser mais standardizada. Diria que os profissionais, tendo
em conta aquilo que é a prevenção familiar,
podiam ter um entendimento de uma plataforma de intervenção comum, em que cada
um guardava a sua autonomia. Mas saberíamos que, quando se fala em programas,
estaríamos a definir as áreas de trabalho,
públicos-alvos, ciclos e locais em que se intervém, a importância da questão da avaliação e dos custos e meios de suporte para
o financiamento. E é precisamente nestes
aspectos que não temos nada produzido e
parece-me que, se não fizermos nada nos
próximos três anos, as consequências poderão ser muito negativas.
Dep – Em que medida poderá o Grupo
Pompidou contribuir para o alcance desse
objectivo?
F.M. – Se a plataforma prevenção tiver apoio
e a vontade, e se quiser encontrar um espaço para que tudo isto não se resuma à
realização desta conferência e lhe conferir
um seguimento poderemos chegar a algum
lado. Se encararmos isto apenas como algo
que gostámos de fazer e considerarmos
que a família agora já é grande, não confe-

rindo continuidade ao trabalho aqui produzido, não vejo, em termos europeus, alguém
que consiga partir para um trabalho neste
âmbito.
F.T. – Um dos aspectos realçados nesta conferência tem a ver com o facto de o Grupo
Pompidou ter desde sempre funcionado
como um laboratório de ideias no seio dos
seus agentes. Muitas vezes, há uma certa
pena de ver isso evoluir para outras estruturas, quando no fundo, um laboratório é
isso mesmo: ali se desenvolve aquilo que
ainda está em evolução, dá-se o espaço e
o ambiente e, depois, é um pouco como o
que acontece com os filhos, que saem de
casa…
Dep – A ideia consiste em produzir ou sugerir modelos que depois sejam adoptados
por instituições que intervenham nos diversos países?
F.M. – Modelos podem aparecer vários.
Programas, basta ter uma ideia e desenvolvo o meu próprio. E temos que respeitar isso desde que, devidamente avaliado,
seja provada a sua eficácia. Agora, o que
me parece verdadeiramente importante é
que, neste momento, em termos de Grupo Pompidou que permitiu este primeiro
afloramento, agora também houvesse algum período, em que tudo isto que aqui
rolou pudesse justificar o enquadramento
e o planeamento das coisas para depois
passarmos a uma fase em que votaríamos
a ser autónomos numa base que fosse o
máximo comum. Era importante que se estabelecessem guidelines mas as pessoas
esquecem que fazer guidelines corresponde a escrever algo que tem que ter provado
que funcionou.
Dep – Não existe tradição de avaliação destes programas e modelos na Europa?
F.M. – Muito pouca mesmo. E na ONU, por

exemplo, já estão definidos os critérios standard para que possamos designar o que é
uma intervenção em prevenção primária,
em que categoria caem essas intervenções,
com que credibilidade, com que avaliação e
num ranking de países. Ora, se em termos
europeus, nem sequer chegámos aí, vamos
ser confrontados com uma parte que já lá
está… E a este nível, creio que deveríamos
ser nós a encetar um esforço para construirmos o nosso próprio caminho, o que
significa ter profissionais que se dediquem
a isto a sério.
Dep – Portugal ainda continua atrasado
face ao que fazem os restantes países
membros?
F.M. – Não. Aliás, em termos de prevenção
nas famílias, demos um salto qualitativo
muito grande. E, face àquilo que produzimos, estamos perfeitamente a par do que
se faz lá fora. Já na prevenção escolar, por
exemplo, estamos ainda muito atrasados relativamente a países como Espanha, França
ou Itália, onde existem programas testados
e avaliados.
Dep – Ao contrário de outras áreas em que,
através de concursos, o IDT ou delega nas
instituições particulares a responsabilidade de intervenção no terreno, na prevenção continua a agregar grande parte dessa
mesma intervenção…
F.M. – Com o PIF as coisas inverteram-se.
Por isso entendo-o como um desafio. Foram definidos critérios para que as instituições dêem o passo em frente. Dos projectos apresentados, foram seleccionados
aqueles que a equipa responsável avaliou
terem condições para funcionar. E isso inverteu um pouco as coisas, pois passou a
bola para as pessoas de fora. No fundo, o
IDT afastou-se um pouco do envolvimento
directo no terreno e deixa à sociedade civil
o desafio de provar que é capaz.
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“É fundamental informar e apoiar as
famílias e reformular a educação”
Dep – Como poderemos envolver as famílias em torno das temáticas aqui discutidas, como as drogas, estilos de vida e prevenção?
Machado Caetano (M.C.) – É fundamental,
desde logo, informá-las. Uma das carências
mais graves da sociedade portuguesa a este
nível reside no facto de as famílias não estarem devidamente informadas acerca dos
grandes riscos comportamentais dos seus
filhos. E isso não se verifica apenas em relação à dependência de drogas ilícitas mas
igualmente em relação a substâncias como
o álcool e o tabaco ou a doenças sexualmente transmissíveis e outras situações de
risco para os jovens. E estou convencido
de que não é só ao nível de reuniões profissionais como esta, em que este tipo de
problemas é ventilado, que se conseguem
obter frutos. É preciso chegar às famílias
e a maior parte destas, em Portugal, não
tem hábitos de leitura de jornais nem de
livros, só tem informação pela televisão.
Para mudar comportamentos ou colocar
as famílias a intervir no processo educativo
de outra forma, é necessário informá-las.
Portanto, a primeira proposta a nível nacional, seria fazer, a nível da televisão, que é o
meio de comunicação que chega à maioria
das famílias, formação em horários nobres
das suas emissões, veiculando mensagens
sensibilizadoras para a necessidade de esclarecimento e abordando os problemas
fundamentais. Outra questão crucial reside
no facto de uma família que se debate com
problemas económicos brutais, em termos
de alimentação, de vestuário, de tempo livre para dedicar à formação dos seus filhos
ter que ser apoiada de outra forma. Daí que
se liguem aos comportamentos de risco as
chamadas situações sociais de risco: a pobreza, a situação dos imigrantes, pessoas
com emprego precário, sem assistência
social, com imensos filhos e falta de apoio
na área da saúde e na área social. Estas
pessoas são incapazes de pôr em marcha
o processo de educação dos seus jovens.
O combate aos comportamentos de risco
tem que ser obrigatoriamente associado à
melhoria das condições socioeconómicas e
culturais das famílias. E aí há um imenso
trabalho a fazer, não só ao nível das escolas que devem alargar-se ao agregado
familiar, chamando os pais à escola com
muito maior frequência e intensidade, como também envolvendo as autarquias, as
associações não governamentais e todas
as entidades que, com um espaço de intervenção, possam contribuir para a melhoria
das condições vivenciais das famílias e na
sua própria formação, pois não há educação dos jovens se não houver também participação da comunidade. A ocupação dos
tempos livres, aproveitando as melhores
condições para fazer uma educação fundamental sobre as tradições, as crenças,

os comportamentos saudáveis, etc. E aí é
fundamental pegarmos noutra comunidade que é da máxima importância integrar
no processo de ensino, que são os pares,
ou seja, a educação pelos pares. A própria
Fundação recebeu um projecto de educação pelos pares que eu iniciei na Faculdade
de Ciências Médicas, em que jovens universitários são treinados para irem às escolas ao longo do ano, convivendo com os
jovens e crianças desses estabelecimentos
de ensino. E na verdade os jovens ouvem
mais outros jovens do que os pais ou os
professores. Portanto, diria que Portugal
necessita de um arejamento sério se quiser
sair da situação dramática em que está em
relação à educação dos seus jovens. E os
índices estão aí… É ver a incidência das doenças sexualmente transmissíveis, do número de toxicodependentes, de gravidezes
não desejadas entre adolescentes, a taxa
de alcoolismo em jovens, dos acidentes…
Precisamos, de facto, de reformular profundamente a educação para além disto.
Não interessa apenas instruir mas também
educar. E isso consiste em ensinar a mudar
comportamentos.

Dep – Que análise faz da prevenção que se
tem realizado em Portugal ao longo das últimas duas décadas?
M.C. – Desadaptada e, sobretudo, insuficiente. E acompanha a insuficiência de
outras áreas. A insuficiência da prevenção
da dependência de drogas está associada
à dependência do tabaco ou do álcool, aos
comportamentos desviantes relacionados
com o vandalismo e uma série de coisas
que, na verdade, só se podem modificar aumentando a cultura e o nível educacional da
população em geral.
Dep – Como avalia a importância desta realização do Grupo Pompidou?
M.C. – O Grupo Pompidou assume uma
grande importância ao juntar à mesma
mesa representantes dos diferentes países da Europa que podem, de uma maneira mais concertada, promover políticas de
cultura e de educação nesta temática das
dependências. Vale a pena sublinhar que
este grupo tem que estar ligado de uma
maneira mais prática e simples às escolas e
instituições nacionais, o que me parece ser
o propósito do actual IDT.
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Concept for new TV format:

The upcoming Italian Information Campaign:
parents and drugs
Resumo / Abstract
Autor: Maurizio Coletti
Tema: Conceito para um novo formato de TV. A próxima
campanha de informação italiana: pais e drogas
Maurizio Coletti refere, como nota introdutória que o Governo Italiano tem desenvolvido todos
os anos, desde 1994, campanhas de informação nos meios de comunicação social versando o
tema das drogas. Partindo para uma análise das mesmas, o autor considera que, no geral, eram
direccionadas a jovens e adolescentes, algumas concentradas na transmissão de mensagens
dissuasivas, outras salientando riscos relacionados com comportamentos específicos e com o uso
de substâncias em contextos como discotecas e raves. Algumas campanhas foram desenvolvidas,
como testemunha Coletti, através de publicidade na TV, outras acompanhadas por informação
desenhada no sentido de atingir populações jovens directamente no seu meio social.
Partindo de alguns pressupostos baseados numa avaliação das campanhas realizadas no passado, Coletti passa a justificar a necessidade
da emergência de uma nova campanha, a desenvolver no ano 2008 nos meios de comunicação social, fazendo saber que a mesma será
direccionada a adultos, particularmente a pais. O autor destaca, depois, alguns tópicos que convém salientar:
- Decisão: Após estudo detalhado (do NIDA) dos resultados das campanhas desenvolvidas, constatou-se a ineficácia das recentes
campanhas governamentais no que respeita ao atingimento e dissuasão dos principais grupos-alvos de jovens e crianças;
- O empreendedor da Avaliação Nacional não considerou que a Campanha Juvenil Anti-Droga desenvolvida nos media tenha sido eficiente
no que concerne à prossecução do objectivo de reduzir consumos;
- O principal objectivo da próxima campanha italiana consiste em sugerir e induzir comportamentos correctos e úteis a pais que têm (ou
pensam ter) crianças que utilizam ou abusam de drogas;
- É extremamente importante reforçar o papel dos pais e ajudá-los a compreender quão útil é agir de forma a corrigir, e garantir que não
minimizarão a situação nem dramatizarão excessivamente;
- A campanha terá em conta a necessidade de proceder a focalizações regionais e locais;
- Será disponibilizada aos pais informação acerca da existência de linhas telefónicas de ajuda gratuitas.
Coletti termina a sua apresentação enumerando alguns desafios com que se deparam os centros de tratamento, nomeadamente:
- Desenvolver programas, estratégias ou técnicas para ajudar pais em casos de uso relativamente leve de drogas;
- Envolver os pais na motivação dos seus filhos para o tratamento;
- Envolver os pais nesse mesmo tratamento.
• Every year (since 1994) the Italian government has launched a national,
mass media Information Campaign about drugs
• Past campaigns have dealt with important aspects of drug abuse and
supplied various messages. In general they were all directed at youths
and adolescents
• Some of them concentrated on providing dissuasive messages
• Others stressed the risks connected to specific behaviours and the use of
substances,
• Others suggested more responsible behaviour for the use of substances
in special contexts like discotheques and rave parties.
• Some campaigns developed through advertising on television
• Others were accompanied by information designed to reach young people directly in their social environment
• New media campaign for 2008: addressed to adults, particularly to
parents
• Decision: after the detailed study of the results of media campaign
carried out by NIDA, showing how ineffective recent US Government
campaigns had been at reaching and dissuading the main target groups
of young people and children*
• Same study has been proven that messages reach and are retained by
adults*

* Evaluation of the National Youth Anti-Drug Media Campaign: 2004 Report of Findings

Contractor’s National Evaluation Did Not Find That the Youth Anti-Drug Media
Campaign Was Effective in Reducing Youth Drug Use
• 2006 GAO - Report to theSubcommittee on Transportation, Treasury,
the Judiciary, Housing and Urban Development, and Related Agencies,
Committee on Appropriations, U.S. Senate
• The main goal of next Italian campaign is to suggest proper and useful
behaviour to those parents who have (or think they have) children who
use or abuse drugs
• Dealing with the subject of drugs with adolescent children is often extremely complicated and difficult.
• Often parents complain about the lack of adequate information and

detailed support.
• It is easy that their worry can quickly turn into anxiety, disputes with wild
accusations on all sides, excessive guilt, conflict, and lack of dialogue are
produced
• In short, the operation turns out to be a total failure
• It also happens that some parents underestimate the situation and fail to
intervene
• In this case too, the result is negative because the care-givers waive the
possibility of educational intervention that would help to avoid greater
risks if correctly planned out and organized
• The important thing is to reinforce the parents’ role and help them to understand how useful it is to act in the correct manner, making sure that
they do not minimize the situation, nor react with unnecessary drama
• Additional feature of the campaign will be its local, regional focus
• Information about free-phone telephone numbers will be provided for
parents to call
Main goals for phone operators:
1. Pay attention to the worries expressed by the parents;
2. Offer general information on the subjects of adolescents and drugs;
3. Assess the situation presented and, if need be, indicate local support
and treatment centres
1. Welcoming parents directly main goals :
2. Reassure the parents
3. Support the parents
4. Propose some other further step: involving the adolescent (if possible),
design a treatment
A new challenge for treatment centers
• Develop programmes, strategies or techniques for helping parents in the
case of relatively light drug use
• Involve parents in motivating to treatment their children
• Involve parents in the same treatment
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Working group:
Targeting vulnerable groups
Resumo / Abstract
Autor: Maurizio Coletti
Tema: Segmentação de grupos vulneráveis
No trabalho apresentado, Maurizio Coletti disserta sobre algumas das barreiras que os
membros do Grupo Pompidou presentes na conferência, e outros agentes com intervenção
na área da prevenção das toxicodependências, deveriam considerar, enquanto possíveis
temáticas a ter em conta para o desenho de linhas de orientação.
O autor refere algumas fortes crenças, enumera factos desconfortáveis ou factores de risco
que podem determinar que alguém se torne um utilizador problemático de drogas como
barreiras, salientando, de seguida, alguns sistemas de referência. Por fim, enumera algumas
tarefas para os grupos de trabalho.
Some common strong beliefs
• Drug use and misuse is more frequent among:
• Homeless, careless and deprived young people
• Children whose parents use/misuse drugs
• Young offenders
• School excluded young people
• Early sexually active young people
Some uncomfortable facts
• Inclusion criteria are not seen a definitive pre-cursor to
problematic drug use
• Not all young people experiencing same factors became
users/abusers
• Resilience
To became problematic drug user
• Individual factors (including genetic)
• Family factors
• Environment factors:
– Socio economic
– Availability of drugs
– Difficult acces to social opportunities:
» School
» Leisure time
» Job
From an “old” drug expert
• Claude Olievenstien (’70s):
• Drug does’nt make addict
• It is addict who makes drug

Without doubts...
• Society plays relevant role
• System of reference plays relevant role
• Individual charactheristics play relevant role
System of reference means...
• Institutions (school, church...)
• Social environment (friends, neighbourhood
• Family
Tasks for working group
1. Family: has the same influence in every Country?
2. Are families worried of drug in every Country?
3. Are families of vulnerable people reachble in every Country?
4. What are successfull action to involve families of vulnerable people in prevention?
5. What is (or are) secret(s) of a successful prevention project
in marginalised environments?
6. What are the main obstacles of the work with vulnerable
groups?
7. What are the role of professional emotions working marginalised environments?
8. What are the needs for research in such field?
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Some
Reflections
Resumo / Abstract
Autor: Richard Ives
Tema: Algumas reflexões
Já no final da conferência, caberia a Richard Ives promover algumas reflexões, tendo por
base práticas partilhadas, conhecimentos adquiridos, propostas lançadas, barreiras e
oportunidades identificadas.
Ives começaria por traçar uma situação actual acerca do “nosso conhecimento”, referindo
que existem algumas coisas que sabemos, apesar de nem sempre as utilizarmos o nosso
conhecimento no desenvolvimento de actividades diárias; que, muitas vezes, nos esquecemos
do que sabemos ou aprendemos; que existem algumas coisas que desconhecemos; e que
existem sempre coisas novas a aprender.
Versando as “nossas competências”, Richard Ives alerta para a necessidade de avaliar o
nosso trabalho, de ter em conta a existência de novas tecnologias no desenvolvimento do mesmo, bem como a emergência de novas
culturas e estilos de vida.
Por fim, o autor refere as “nossas atitudes”, salientando alguns desafios que deverão resultar em… atitudes permanentes, tais
como a vontade de aprender, a necessidade de se retirar novas ideias, seja de que proveniência for: de outros países, do campo dos
negócios ou dos media, de famílias e de jovens e de apreciar e estar atento às famílias e suas experiências.

Our Knowledge
• Some things we know
• ALTHOUGH: we do not always use our
knowledge
• AND: we forget what we know
• Some things we do not know
• There are always new things to learn

Our Skills
• Evaluation of our work
• New technology
• New Cultures and lifestyles

Our Attitudes
• Willing to learn
• Take new ideas from wherever
• Other countries
• Business and the media
• Families and young people
• Appreciate families and their experiences
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The state of drug prevention in the
European Union – connecting to Families
Resumo / Abstract
Autor: Gregor Burkhart
Tema: O estado da prevenção das toxicodependências na
União Europeia – relacionando com as famílias
O autor inicia a sua apresentação através de uma descrição do trabalho desenvolvido e
dos contributos prestados pelo Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência
nesta temática, referindo a produção de documentação informativa e analítica (de que são
exemplos a publicação do Relatório Anual do OEDT sobre o problema das drogas e de outros
relatórios e estudos mais específicos) na União Europeia, Turquia e Noruega (publicados em
25 línguas).
Gregor Burkhart realiza, de seguida, um périplo que incide sobre tópicos como o
envolvimento da família na prevenção escolar, a prevenção familiar universal, a prevenção
familiar selectiva, meios desfavorecidos e minorias étnicas, prevenção familiar indicada e aspectos familiares presentes nas
campanhas produzidas nos meios de comunicação social. Relativamente a cada um dos tópicos enumerados, que constituem
o índice da apresentação, o autor dá a conhecer dados estatísticos e outros indicadores descritivos e analíticos publicados em
gráficos e mapas, relacionados com a situação de cada país no que concerne a: eventos destinados a pais em programas de
prevenção escolar; reuniões de pais ou familiares; treino de competências e acções de formação para a família; pares de famílias;
conteúdos dos programas; importância das intervenções implementadas; conhecimentos da família acerca das substâncias de
abuso; conflitos familiares e negligência; problemas criminais; problemas de saúde mental; etnias em situação de marginalização
(famílias vulneráveis).
Gregor Burkhart finaliza a sua intervenção descrevendo alguns programas de fortalecimento de famílias, como o da autoria de Karol
Kumpfer, ou o Dédalo, implementado em Espanha na área da prevenção indicada.

The EMCDDA

• EU information collection centre on drugs and related
problems
• Collection, analysis and distribution of ...
• ...“objective, reliable and comparable” information
• Annual Report on the state of the drugs problem in the European Union, Turkey and Norway (in 25 languages)
• Specific reports on specific aspects

Outline
•
•
•
•
•
•

Family involvement in school-based prevention
Universal Family-based prevention
Selective family-based prevention
Deprived neighbourhoods and ethnicity
Indicated family-based prevention
Family aspects in mass media campaigns

Family involvement in school settings:
Expert ratings
Quantitative data
(structured questionnaires)
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Universal family-based prevention in community settings expert
ratings (structured questionnaires) and EDDRA

Universal prevention

• In pre-teenagers, family influence prevails over peer influence
• The role of the family in establishing norms and support for children is more relevant to prevention than imparting information on substances
• But information provision is very frequent in reality
• Increasing (DE, ES, IE, IT, UK) acknowledgment of difficulty
to contact problem families
• UK: FRANK campaign has developed an action pack on how
to reach the family
• Universal prevention offers tend to pre-select the well-off
parents

Selective prevention
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Importance in drug policies (%)

Importance of implemented interventions (%)
Universal family interventions versus targeted interventions for
families at risk in drug prevention policies (not social policies)
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Vulnerable families – National Reports

• New Member States (Bulgaria, Hungary, Lithuania, Poland
and Romania) report much on interventions aimed at vulnerable families
• The focus is on substance use in the family; only BE, DE, AT
are focusing increasingly on children of alcoholics
• Few countries (Greece, Lithuania, Hungary, the United Kingdom) have adopted a broader focus aimed at all socially
disadvantaged families.
• Programmes for neglected children and young people from
dysfunctional families are being run in Poland and in some
provinces in Austria.
• implemented in local community-based venues such as socio-therapeutic common rooms, upbringing facilities, youth
clubs and prevention centres.

Reponses targeted at geographical areas
or neighbourhoods at risk

• Mapping of problem zones in UK, France and Portugal by
socio-economic indicators (accommodation - education
(number of pupils behind in their schooling; number of
subsidised pupils).
• Supplementary funds can be directed towards underprivileged areas.
• Ireland - Development of recreational and sports facilities in
disadvantaged areas
• UK - Positive Futures: the development of recreational and
sports facilities in 57 deprived areas. Showed reduction
in criminal activities and truancy + improved community
awareness.
• Provision modes: from counselling services (ET, FR, SK) to
outreach work projects (LX, EL, AT).

•
•
•
•
•

Without a need for a specialised therapeutic intervention.
three types of sessions:
Sessions for the parents.
Sessions for the children.
Sessions in which the parents and children jointly participate.
• 13 weeks plus a monitoring session for the parents one
month after the standard sessions have been completed.
• 20 sessions of 90 minutes each - 10 sessions for parents, 6
for children and 4 joint sessions
• The parents therefore participate in a total of fourteen sessions and the children in a total of ten.

Cannabis

• European initiative: Incant project
• Belgium, France, Germany, the Netherlands and Switzerland explore the value of Multidimensional Family Therapy
(MDFT) with cannabis users.
• Expanded into a multi-site, randomised controlled trial comparing MDFT to standard treatments for cannabis disorders
• Swedish study: no benefit for Swedish system (Sundell
2006)

Indicated prevention
Individual-based Risk Factors
•
•
•
•
•
•
•

Strengthening Families Programme
(K. Kumpfer)

• For families with low SES and/or ethnic background with
kids 11-14 years at risk
• Intensive: 2-3 h/w during 14 weeks
• Incentives: food, baby-sitter
• Components for parents, children and the family as a whole
• Improvement of conduct problems, of emotional state, of
social skills, of parenting skills, of family functioning and
communication.
• Evaluated, replicated, adapted: ES, SE, NL, NO, (IT), (PT)
• Kumpfer et al., 1996

Dedalo (Spain)

• Families with pre-adolescent children (aged between 9 and
13)
• problems of adaptation and performance at school
• early and persistent behavioural problems

Being male
Have alcohol or drug abusing parents
Early onset of substance misuse and petty crime
Aggressive Behaviour (in early childhood)
Other behavioural disorders (ADHD, ODD, CD)
Impulsiveness, Sensation seeking
Social fears and internalising disorders (dual pathway hypothesis)
• Cognitive difficulties
• Gerra 2003; Wills et al., 1996-2001; Moffit, 1993; Poikolainen, 2002
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Indicated prevention - approaches

• Cognitive-behaviouristic interventions
• Life-skills training, impulse and emotional control
• (Child-) Psychiatric diagnosis, treatment, follow-up (paediatrician, social services)
• Contingency training
• Medication

Indicated prevention in family and schools

• Empecemos – Let’s start, in Galicia (ES)
• programme for children 8 - 10
• disruptive behavioural problems in the classroom
(impulsiveness, aggressiveness, attention problems,
hyperactivity) and their teachers and parents
• Component for parents (12 sessions). Training programme
in educational techniques for parents, which seeks to promote educational styles
• Component for children. 19 group sessions in three modules:
• Emotions
• Cognitive skills for perspective taking and problem
solving
• Social skills relating particularly to empathy, non-verbal communication and forming friendships
• Match (NL)
• children 4 - 14
• risk factors: early and persistent antisocial behaviour, alienation, and rebelliousness
• matches a child at risk to a trained volunteer adult
to support the child during leisure activities within a
relationship based on mutual trust.
• To participate in “Match” it is required that the child
at risk is not yet involved in an environment of heavy
drug use.

Ulysses, Spain

• Development Of Emotional Self Control in children between 10 and
12 as a protective factor to counter at-risk behaviour.
• Information on the concept of emotions.
• Recognition of different types of emotion. Awareness and
analysis of one’s own and others’ emotions
• Emotional response. Improvement of emotional self-control,
including anxiety and anger.
• Ability to distinguish between positive and negative emotions.
• Ability to recognise confrontation styles: avoidance, aggressive and positive.
• Ability to relate functional motor and cognitive response
levels.
• Control of language.
• Appropriate conveyance of messages.
• Frequency of expression and positive emotion.
• pre-post design AND comparison group - quasi-experimental
• Statistically significant differences for indicators “Social
pressure and emotion” and “Recognition of confrontation

Is early substance use a predictor or a mediator?
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styles (avoidance, aggressive and positive)”.
• No differences for the indicators “Control of language”,
“Appropriate conveyance of messages” and “Frequency of
expression and positive emotion”

Authoritative parenting and sensation seeking

• “If we give the marginal interactions the benefit of the
doubt, then authoritative parenting is more likely to offset
sensation seekers’ proclivity for marijuana use than for
cigarettes. Although authoritative parenting has definite
advantages, these data suggest that it is limited with 6th
through 8th grade adolescents in offsetting their sensation
seeking tendencies.”
Stephenson & Helme 2006

Authoritative parenting

• High in limit-setting, high in nurturance
• Expect mature behaviour, express love and praise, use sanctions when necessary, encourage independence, maintain
open communication, be assertive without being overly
intrusive or restrictive
• Parental monitoring and parental knowledge about whereabouts and friends
• Parental control: influence on decisions about curfew, friends, money, substance use, dating, etc.

Mass Media: family might be a safer target group than
adolescents and children

Mind ethic aspects!!

Mass Media campaigns

• No autonomy (no request from the target group)
• Justice: low – most harm among the most “innocent”
– (GOA 2006)
• High risk of harmfulness – Iatrogenity
• Low risk of stigma
• Low (or no?) effectiveness on behaviour
• Few campaigns target normative beliefs (NL: “you’re not
mad if you don’t smoke Cannabis because 80% don’t
either”)
• Older German campaigns: no depiction of drugs, only parents as target

Wrap – up

Challenges for family-based prevention
• Improve or abandon universal approaches based on simple
parents’ involvement and information
• Big potentials in selective/indicated approaches for families
at risk
• Comprehensive ethical debate on indicated prevention and
neurobiological trajectories
• Instead of automatically recurring to the “stigma” discourse
• Indicated approaches need better service interaction and
cooperation: less contact fears
• Promote “anti-68“ parenting styles? (Authoritative)

• Noli nocere! ”beware to do no harm”
• Not only effectiveness (NNT) but also NNH (numbers needed to harm)
• High iatrogenic effects of information provision alone
• Iatrogenic potentials in selective and indicated prevention
• Wrong assessment and choice of target population
• Contagion effects
• Reinforcement of problem behaviour (deviancy modelling,
norm narrowing)
• Universal approaches have a good (sometimes better) effect
on risk populations and families
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Where Will We Be?
Future of Family Prevention
Resumo / Abstract
Autor: Fernando Mendes
Tema: O Futuro da Prevenção Familiar
Fernando Mendes realiza, na sua prelecção, uma sinopse em torno do futuro da prevenção
familiar, evidenciando tópicos como: onde estaremos (e que caminho estaremos a percorrer), tendo em consideração a disponibilidade de instrumentos de “navegação” recorrentes
das novas tecnologias; e o que conhecemos acerca das famílias e das intervenções em meio
familiar.
O autor destaca aqueles que considera constituírem os factores mais importantes relacionados com a prevenção do uso de drogas, dissertando sobre conceitos como ligações familiares, supervisão familiar e normas familiares (comunicação de valores positivos).
Para sermos mais profissionais, sugere Fernando Mendes, deveremos respeitar cinco critérios que devem mediar a escolha do programa mais adequado: disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade, sustentabilidade
(apoios e sustentação financeira necessários) e adaptabilidade.
De seguida, Fernando Mendes descreve alguns dos componentes que devem estar presentes num bom programa de treino e aquisição de competências familiares, enfatizando áreas a considerar no seu desenho ou estudo prévio à sua implementação e factores
motivacionais que promovam a adesão dos pais.
Como sugestão final, o autor destaca a importância da avaliação dos programas porque, como refere, as políticas e práticas devem
basear-se em evidências científicas e empíricas.

Where Will We Be?

What We do Know

- About Families
- About Family Interventions

Families
What do We know

The New Technologies

- Family structure has changed over the last decades due to
very important economics and social transformation, immigration, migration to the cities and now Globalization.....
- Parental skills change over each generation, but the challenges families are facing today are different and more
complex from earlier generations of families, due to the
quick changes.
- Risk and protective factors that are tied to the life of families
today specifically are lack of time spend with family. More
hours in the work, different time tables, more time in the
school, less time together.

Where Will We Be?

Families are missing learning opportunities for skills which
would help them manage family life and bring up children while
protecting them from risk factors and building their resiliency.
The strongest path to preventing drug abuse:
Os factores mais importantes na prevenção do uso de drogas são:
1. Family Bonding (love and attachment) Ligações familiares
(amor e proximidade)
2. Family Supervision (Supervisão Familiar)
3. Family Norms (communicating positive values) Normas
Familiares (Comunicação de valores positivos)
(CSAP, 2002; Kumpfer, et al., 2004)

Fernando Mendes

Interventions
What We Know

• Parenting Skills Training
(Treino das capacidades de Educação Parental)
• Family Therapy
(Terapia Familiar)
• Family Skills Training
(Treino das capacidades / competências familiares)
• In-home Family Support
(Apoio domiciliário às Famílias)

Where Will We Be?

The Parents need Support
• Parents need support and some times guidance at each
stage of child’s development into adulthood.
• Needs for information about what to expect, what to do and
sometimes How to do.
• Needs for examples from other parents about what works
and what does not.
• Empower relationships and family, friends, neighbors, colleagues networks.

Parents/families are less likely to consider
participating if they think:

• Help is not needed
• Problems are not really problems or severe
• Problems will resolve with time (Boyle, 1991; Pavuluri, Luk,
& McGee, 1996)
• Life stressors (eg work, health etc)
• Treatment/program demands
• Lack of transport & childcare
• Relevance of program (Kazdin, Holland, Cowley, & Breton,
1997)

Where Will We Be?
To be Focus
To be Organized
To be more Professional

To be more Professional

The 5 As to be used by programme manager to choose the
programme:
Availability
Accessibility
Acceptability
Affordability
Adaptability
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Four key areas for consideration
• Engagement of families
• Practitioner barriers
• Organizational challenges
• Funding
• Staff coordination
• Evaluation
• Adoption at a national/regional level

Parents will be more interested in
participating in programs if they believe
that the problems they are experiencing:
•
•
•
•

are experienced by many other parents
need to be addressed before they become more serious
have solutions – useful/practical strategies
can be solved by them with some help and support - (i.e..,
model of empowerment – building confidence and competence)

Parents will attend regularly when they:

– believe they (and their family) are benefiting from the sessions
– believe they are receiving assistance in achieving their own
goals
– receive praise and acknowledgement for their efforts
– believe they are contributing to the group
– believe that their support network is improving

When a Family Moves:

Risk of Stress and Isolation
• Migrants, refugees, immigrants leave behind social capital
of host country
• High mobility communities risk social capital and social
supports for family
• Parents raise their children with fewer and fewer supports,
and more stress
• High stress and social isolation in families when combined
is highest risk for child abuse, neglect, drugs and crime

Evaluation

Why policy & practice need sound evidence-base:
• interventions can harm as well as do no good: - ethical
imperative to do more good than harm
• need to make best use of limited resources
• there is wide variation in practice – can it all be right?
“Cresce o conhecimento mas não a sabedoria”
John Gray

A good family skills programme should address the 3 components:
- Family skills increased family cohesion and organization;
reduced parent & child alcohol/drug use
- Parents’ skills increases parenting skills and decreases
children’s conduct disorders and decreased family conflict
- Children’s skills increased children’s social skills

Descriptions of programmes must provide:
•
•
•
•
•
•
•

Level: universal, selective, indicative
Target group & age group
Materials freely available
Costs of materials, staffing, training and premises
Technology used
Literacy level (consequences for adapting the material!)
Impact of programmes on policies (taking the programme
to a scale: national/state or regional level)
• Website may include comments from users
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Effectiveness of substance
abuse prevention
Resumo / Abstract
Autor: Dr. Anneke Bühler

IFT Institut für Therapieforschung, München, Germany

Tema: Eficácia da prevenção do abuso de substâncias
A autora socorre-se essencialmente do exemplo germânico para advogar a eficácia de uma
aposta séria e efectiva na prevenção enquanto factor dissuasor do abuso de substâncias
psicoactivas e, como argumento de peso, disserta sobre o relatório da prevenção. Aquilo que
designa como a força das provas é explorado como uma linha de sugestões para intervenção
em famílias, na escola, em grupos de pares (em momentos de lazer), campanhas nos media,
colaboração com e entre a comunidade, políticas e regulamentações e prevenção selectiva.

Report on prevention of substance abuse

(Bühler & Kröger, 2006)*
• Aim: up-to-date record of research results on substance
abuse prevention
• Method: Systematic search and analysis of 49 high-quality
reviews and meta-analyses
• Results: Evidence-based conclusions about effectiveness
of preventive measures (avoidance, delay, or reduction of
substance use behaviour)
– status quo, mean , mainly US research
*in cooperation and with financial support of the BZgA

Strength of evidence rating

Conclusion is based on...
°°°°° meta-analyses including high-quality studies (M)
°°°° systematic review including high-quality studies (S)
°°° meta-analyses or systematic review including all types of studies
°° unsystematic review (U), expert interview (E) or best practice
survey(BP)
° generalized empirical result which does not directly inform about
or test the assumption
- contradictory body of evidence

Family

• Comprehensive family-oriented approaches (training with
parents, children and whole families) have preventive
effects on consumption behaviour (in relation to alcohol).
°°°
• Measures to involve hard-to-reach families are successful. °°

• Preventive measures for pre-school children (aged 3-5 years) should be family orientated. °

School

• Interactive school-based programmes have preventive
effects on consumption behaviour (for tobacco, alcohol,
cannabis and other illegal drugs). °°°°°
– Social influence model and life skills approach
• Non-interactive programmes are not effective: Information
giving alone, affective education alone, value clarification
and decision-making alone. °°°°°

Peers/Leisure time

• No aggregated information available in report
• For selective approach
– Springer et al., 2004 : National Cross-Site Evaluation
of High-Risk Youth Programs with 48 programs with
over 10.500 youths at high risk
– Behavioral life skills and recreation focused programs are effective.(°°°°°)

Media campaigns

• Mass-media campaigns in combination with other components (school-based, community-based and national
programmes) have preventive effects on consumption behaviour (in relation to tobacco). °°°
• Isolated mass-media campaigns have no preventive effects
on consumption (of tobacco). °°°°
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Community Collaboration
– Capacity building
– Integrating services
– Influencing policy

• Collaborative initiatives aimed at getting policies or regulations introduced are effective because of the effectiveness
of policy measures.°°
Multi-level approach
– Measures in different settings (school, media, family,
community)
• Inconclusive:
Multi-level projects have preventive effects on consumption
behaviour.
(pro: °°°°°; inconclusive: °°°°)

Policy and regulations

• Higher tobacco prices reduce the prevalence and quantity of
tobacco consumption. °°°
• Isolated measures to prevent the sale of tobacco to young
people under the legal age do not reduce consumption. °°°
• Raising the minimum legal drinking age reduces alcohol
consumption. °°°°
• Higher ´full‘ alcohol prices (including indirect costs) have
effects on alcohol consumption.°°

Selective prevention

• Selective prevention measures have preventive effects on
consumption behaviour if they are implemented in the form
of
– school-based social-skills programmes or
– mentoring programmes.°°°°°
– Behavioral life skills and recreation focused programs are effective.(°°°°°)
– Characteristics of effectiveness:
• Life skills development content

•
•
•
•

Intense contact (>3h per week)
Connection-Building methods
Instrospection methods
Coherence of program theory

What can be learnt so far...

• Personal and environmental measures can be effective.
• Certain measures are ineffective.
• Effective measures
– are based on a coherent program theory
– include general and specific content
– use interactive measures
– have a certain intensity
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‘The Gorilla in the
Cupboard’
Resumo / Abstract
Autor: Joy Barlow
MBE
STRADA (Scottish Training on Drugs and Alcohol)
Tema: O gorila no armário
Joy Barlow socorre-se da citação de alguns autores que referem a importância da família, os
perigos de uma sociabilização imprópria no seio da família enquanto elementos percursores
de comportamentos anti-sociais e potenciadores de futuros consumos problemáticos para
concluir pela importância do envolvimento das famílias na prevenção.
“Mas como?”, como envolver as famílias, interroga Barlow para, de seguida, sugerir
algumas pistas metodológicas que ajudem a responder à questão inicial. O que sabemos – o
autor disserta sobre os programas de fortalecimento de famílias, recorrendo-se de dados
concretos, como avaliações e avançando um sumário de conteúdos de abordagens de sucesso em prevenção:
- Desenvolvimento de um funcionamento familiar positivo;
- Melhoria da relação pais/filho;
- Desenvolvimento da crescente resiliência familiar;
- Programas que envolvem pais e crianças – separadamente e juntos – podem funcionar melhor.
Joy Barlow realiza ainda um périplo pelo meio dos riscos ocultos, pela evidência resultante dos relatórios produzidos, pelo impacto
dos consumos dos pais nas crianças e pelas mensagens da investigação. O autor destaca ainda alguns testemunhos de crianças e
adultos, realçando a terapia familiar multidimensional que abarca quatro vértices fundamentais: jovens, pais, família e meio extrafamiliar.

“We are Family”

- Parent – child relationships
(Spoth et al 2002)

(Sister Sledge)

• Importance of Family (Merikangas, Dierker & Fenton (1998);
(Kumpher et al 1998)
• Other significant family members (Stanton & Laudau Stanton (1990)
- Sources of support (Barnard (2006)
- Role models for drug use (Barnard (2006)
• Inappropriate socialisation within families – pre-cursor to
anti-social behaviour and predictor of later substance misuse (NIDA – National Institution on Drug Abuse 1997)
• Velleman et al – correlation not causation. Important to
involve families in prevention.

But how?
WHAT DO WE KNOW
• Successful retention of parents in programmes –use networks of schools and communities
• Information based
• Development of skills in listening and communication
• Parents reported more broad support including increase in
self-confidence, parenting skills (Velleman et el 2000)
• Behavioural parent training
• Family skills training
• Family therapy
(Kumpher & Alvarado (2003)
STRENGTHENING FAMILIES PROGRAMME FOR PARENTS AND
YOUTHS
• 10 – 14 year olds
• Provision of guidance on:
- Family management
- Communication
- Academic support

EVALUATION FINDINGS–SIX YEAR FOLLOW - UP
• Delayed initiation of alcohol and cannabis use
• Youth resistance to peer pressure to use alcohol
• Reduced affiliation with anti-social peers
• Reduced levels of problem behaviours
Interactive approaches more effective
(Kumpher & Alvarado 2003)

SUMMARY OF WHAT SUCCESSFUL APPROACHES TO USING
FAMILIES IN PREVENTION MIGHT CONTAIN
• Development of positive family functioning
• Improved parent – child relationship
• Development of increasing family resilience
• Programmes which involve parents and children – both
separately and together may work best
(Velleman et al 2005)

“The Gorilla in the Cupboard”
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“Far from being the basis of the good society, the family, with
its narrow privacy and tawdry secrets is the source of all our
discontents”
(Leach 1967)
Hidden Harm
Responding to the Needs of Children of Problem Drug Misusers
Advisory Council on the Misuse of Drugs PWG Inquiry
• Increase in concern regarding children affected by problematic parental drug misuse
• Estimate numbers affected
• Examine the consequences for children from conception to
adolescence
• Consider the involvement of relevant services
• Identify best policy and practice
• Make recommendations
METHODS OF WORKING SIX KEY MESSAGES
• Estimated 200,000 - 300,000 children of problem drug
users in the UK - about one for every problem drug user
• Parental problem drug use can and does cause serious
harm to children at every age from conception to adolescence
• Reducing the harm to children from parental problem drug
use should become a main objective of policy and practice
• Effective treatment of the parent can have major benefits for
the child
• By working together, services can take many practical steps
to protect and improve the health and well-being of affected
children
• The number of affected children is only likely to decrease
when the number of problem drug users decreases
CONCLUSION OF REPORT
• The number of children and how they are affected may
come as a surprise
• Many of the aspects of the harm to these children are hidden from view and consequences are often severe and long
lasting
• Children deserve to be helped in their own right
• Many services have a part to play - need to be co-ordinated
in approach
• Training and development of resources
• It is imperative to seize policy and practice opportunities
IMPACT OF PARENTAL PROBLEM DRUG USE ON CHILDREN
• Impaired parenting capacity- (Kandel 1990)
• Emotional distance- (Barnard & Barlow 2003)
• Risk of abuse and neglect- (Forrester 2000)
• Lack of parental attachment- (Cleaver et al 1999)
• Disruption of household routines- (Tunnard 2002)
• Lack of attention to medical needs- (Shulman et al 2000)
• Parent by negative commands- (Hien & Honneyman 2000)
• Unpredictability of parental response- (Barnard 2006)
• Parents’ lives characterised by chronic adversity, troubled
family history; co-morbidity (Beckwith et al 1999)
MESSAGES FROM RESEARCH
Effects of parental problem drug use on children:
- repeated separation
- role reversal
- social isolation
- disrupted schooling
- early exposure to - socialisation into illegal drug use
and criminal activity
(Barlow 2001 Master’s Degree Thesis)
DISTURBED HOUSEHOLDS
“IF she’s rattling…she’ll go out and she’ll buy something…I’m
always in the house watching Liam (brother aged 3),…like she’ll
say she’s just going to the shops but then she comes back 2 hours
later and goes straight to the toilet…and she’ll be like out of her
face in 15, 20 minutes”
(Leonie, 13 years – Barnard & Barlow (2002)

EXPOSURE TO PARENTAL DRUG USE
“I walked in on them once when I was a wee boy and I saw them
(mum,aunt and uncle) takin’ stuff. Aye and other people that were
in the house taking it…like on tinfoil…tooting. That’s the first time
I caught them and they jus’ started doing it in front of me, didnae
hide it then”
(Dan 15 years – Barnard & Barlow (2002)
EXPOSURE TO DRUG RELATED CRIMINALITY AND VIOLENCE
“These guys who used to buy stuff off ma uncle, they all burst
in and were holding knives up to our throats and that, asking for
the drugs and the money and they were sayin’ they would cut our
throats if they didnae give them it…They were holding the knife
right up to my uncle’s neck as well, they were just screwy”
(Dan, 15 years – Barnard & Barlow (2002)
ROLE REVERSAL
“I’d be left with Ian (4 years) and I had to take care of him but she
(mother) didnae really know. She’d come round for a wee while and
wake up and all that but then she’d go and take more stuff and
she’d be sort of out of it and she couldnae even bloomin’ boil a
kettle or something to make milk or something…and like ma pals,
they’d come up for me and I jus’ wouldnae go out to play cos’ I was
scared for ma wee brother…what would happen like if she dropped
her fag or something cos’ she’s nearly set the house alight with her
fag I don’t know how many times”
(Leonie, 13 years – Barnard & Barlow (2002)
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STIGMA
“When she was taking drugs I did used to block it out, I used to get
slagged at school…’cause I didnae have any good clothes and …I
was (called) a black-neck [laughs] ‘Cause yer neck wasn’t washed…
They used to say like ma Ma was a junkie and all that to me as
well”
(Orla, 19 years – Barnard & Barlow (2002)
FEAR
“I just used to have this fear that she was gonnae die. There would
be a rocking chair at the kitchen and I remember times when I
could hear the rocking chair rocking and that’s when she’d be sat
down injecting and she’d sit on the rocking chair”
(Ruth, 17 years – Barnard & Barlow (2002)
‘BEING THERE’
“I was looking about for them ‘cos they said they’d come but they
never…I thought they must no’ care about me then…things like
racing, yer school sports and they said they would come but they
never…when I think about it now, it was like heartbreaking…it
wasnae very nice”
(Susan, 14 years – Barnard & Barlow (2002)

Why should we focus on children and families affected by
substance misuse – what makes them special?
• Discrimination and stigma
• Aetiology – risk factors facilitating addictive behaviours and
effect on parenting
• Parents ‘not being there’
• Under-identified and unacknowledged
• Incipient concerns and potential for acute traumatic experiences
• Long term ‘hidden harm’

Voices of Parents

(Renfrewshire ‘Getting Our Priorities Right’ Training – Reference Group)
“you’re in your own wee world …you don’t care ….you don’t think
about the effect on your kids”
(Diane 41, mum of 4 children)
‘‘You don’t realise its happening…my wee boy started missing
school on Thursdays and Fridays – cause I had no money – I would
have to sleep during the day ….. sleep the day away …I didnae
realise until a year later that this was happening’’
(Claire)
‘‘You’re telling them to sit in another room…. You think they don’t
know but they do know – and we think we are hiding them away.
They re havin’ a wee look anyway. You don’t think about it at the
time’’
(Diane)
‘‘I’d went to see them when they were in care. I’d went to give ma
wee girl a milky bar and my wee boy, who was 6 says ‘You’re not
smoking that stuff again are you’ (because of the foil round the
chocolate ) that’s when I realised he knew’’
(Claire)
“It’s no’ bad people that become addicts and it’s no’ bad people
that don’t care about their kids. It’s just people that an addiction
has got a grip of and that is more powerful than anything, even the
love that a parent has would have for their children. It just overrules
even that”
(Parent – Barnard & Barlow (2002)
OTHER FAMILY MEMBERS
• Distortion of family roles
• Relationships between parents
• Mothers as mediators
• Siblings – the ties that break and bind
(Barnard 2006)
IMPLICATIONS – Families in prevention – vulnerable groups
• Early identification and intervention
• Effective treatment for parents
• Working with young people and parents together and separately
• Specialist provision? – who/where/how/when
• Recognition of a range of vulnerabilities
Multidimensional Family Therapy – MDFT
University of Miami USA – Miller School of Medicine
• Treatment for adolescent high risk behaviour, substance
misuse and delinquency
• Outpatient – family based drug misuse treatment
Four Main Corners
Young People

Family

Parents

Extra familial

Elements of the Programme
• Key actions
• Role of therapist
• Stages of treatment
CONCLUSIONS
• Vulnerable young people often live in vulnerable families
• Few families actually wish cycle of substance misuse to
continue – but feel powerless
• Support and challenge required during programmes
• Establish effective ways to problem solve – big problems!
• Acknowledge what is good
• ‘Rough around the edges’, outcomes
• Future ‘Bumps in the road’
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Project
“Families in Mission”
Resumo / Abstract
Autor: Ana Melo, Catarina Vieira, Verónica Parente, Carla Rocha, Joana Prego, Isa Gomes, Mónica Moutinho, Gabinete de
Atendimento à Família, Viana do Castelo, Portugal
Gabinete de Atendimento à Família, Viana do Castelo, Portugal
Tema: Projecto Famílias em Missão
A autora começa por apresentar o objectivo da missão: avaliar a eficácia dos programas de
prevenção familiar selectiva, progressos fundamentados em princípios de eficácia na redução
de riscos e aumento dos factores de protecção associados ao abuso de substâncias e divulgar
os programas.
Depois de enumerar uma série de actividades desenvolvidas pela instituição, os objectivos
imediatos e os de longo prazo das acções implementadas, programas de aquisição e desenvolvimento de competências familiares,
como o “Procurando o Tesouro da Família”, os autores vão definindo objectivos, descrevendo os conteúdos das sessões para pais,
das sessões para crianças e das sessões familiares. O mesmo método é utilizado relativamente ao programa Missão C: competência, conquista do futuro, cidadania, um programa para famílias com adolescentes desenvolvido em 21 sessões semanais. São apresentadas avaliações dos programas apresentados, alicerçadas num nível muito apreciável de indicadores.

Project funded by the Focused Intervention Program, Institute of Drugs and Drug
Addiction, Portugal
Mission objective:

SEARCHING FAMILY TREASURE

www.searchingfamilytreasure.com

Family skills training program

3 components: parent sessions, child sessions, family sessions
Revised form: 21 weekly one and a half hour sessions
Built in consideration with research and principles of efficacy for

To evaluate the efficacy of selective family-based prevention programs grounded in principles of efficacy in the reduction of risk
factors and increase of protective factors associated with substance abuse and disseminate the programs

Activities

• Revision and 2nd edition of SFT program manuals
• Construction and edition of new children’s curriculum
manuals
• Construction and edition of Mission C manuals
• Training
• Conference
• Newsletters and site information

Immediate/intermediate objective 1:

• Publish 500 sets of a 2nd revised and expanded edition of
SFP and Mission C
• Increase professional knowledge about prevention efficacy
principles

Long term objective 1:

• Train until 2009, 120 professionals to implement Searching
Family Treasure (SFT) and Mission C
• Increase intention of 100 professionals to implement SFT
and Mission C
• Increase intention of professionals to use evidence-based
programs

family-based prevention programs
Use of small gifts, transportation and dinner as means to increase
recruitment and retention rates

Searching Family Treasure: Objectives

• Parents: Decrease inadequate and insconsistent discipline;
decrease physical punishment; increase positive discipline;
increase quality of parent child/relation and use of praise
and rewards; increase parental supervision; increase clear
expectations; increase parental skills to cope with children’s
emotions
• Children: decrease behavioral and hiperactivity problems;
decrease emotional symptoms, increase pro-social behavior
• Family: Increase family organization; increase quality family communication; increase family strengths and resilience
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Searching Family Treasure: Parents’ Sessions

Metaphor of treasure hunt playfull approach and atractive
materials; combines several strategies: use narratives and stories,
coaching, experiential exercices, skills training exercises, games,
role-playings, etc.

Searching Family Treasure: Children’s Sessions

Activities:
72 families with at-risk children ages 6 to 12 randomly allocated to
two intervention conditions:
-Searching Family Treasure
-Strengthening Families Program
Immediate/intermediate objective 2:
• Obtain a statistically significant effect size of .30 and/or
changes in at least 60% of participants in regard to:
• Parents: Decrease inadequate and insconsistent discipline;
decrease physical punishment; increase positive discipline;
increase quality of parent child/relation and use of praise
and rewards; increase parental supervision; increase clear
expectations; increase parental skills to cope with children’s
emotions
• Children: decrease behavioral and hiperactivity problems;
decrease emotional symptoms, increase pro-social behavior
• Family: Increase family organization; increase quality family communication; increase family strengths and resilience
Long term objective 2:
• Decrease substance use and misuse and behavioral adolescent problems

Evaluation of Mission C- quasi-experimental evaluation design
Comparison of Mission C with a minimal intervention group
Comics and animated story- printed version and DVD- animated
story with voices and subtittles in karaoke style
Personal and Social Skills Training

Searching Family Treasure: Family Sessions

Family Training: positive interactions: family identity and values;
cohesion; communication, etc.

Mission C: Competence, Conquest Of The Future, Citizenship
Program For Families With Adolescents 21 Weekly Sessions.
Parents, Adolescents And Family Sessions
• Parents: increase parenting practices skills; increase monitoring and supervision, communitation and incentive to
adolescents’ academic/professional projects
• Adolescents: decrease behavioral and hiperactivity problems; decrease emotional symptoms, increase pro-social
behavior; increase intention to proceed with studies; increase community bonding, self-esteem, decision-making skills
and vocational exploration and investment
• Family: Increase family organization; increase quality family communication; increase family strengths and resilience,
orientation to success and participation in cultural and
recreational activities.
Two teams competing. One Mission to accomplish:
Conquer the city of Cs; to prove competence; find the keys and the
portals of access to the city of Cs
Riddles and clues; community institutions to visit; tasks to perform
Team pontuation
Continuous assessment of individual, group and family skills: stamped Cs on passports.
Evaluation of SFT- randomized control trial
Comparison of SFT with an evidence-based program (Strengthening Families Program)

Activities
72 families with adolescents between 12 and 16 allocated to two
intervention conditions:
-Mission C
-Correspondence group
Immediate/intermediate objective 3:
• Obtain a statistically significant effect size of .30 and/or
changes in at least 60% of participants in regard to:
• Parents: increase parenting practices skills; increase monitoring and supervision, communitation and incentive to
adolescents’ academic/professional projects
• Adolescents: decrease behavioral and hiperactivity problems; decrease emotional symptoms, increase pro-social
behavior; increase intention to proceed with studies; increase community bonding, self-esteem, decision-making skills
and vocational exploration and investment
• Family: Increase family organization; increase quality family communication; increase family strengths and resilience,
orientation to success and participation in cultural and
recreational activities.
Long term objective 3:
• Decrease substance use and misuse and behavioral adolescent and adult problems
Searching Family Treasure- A local evaluation in Castro Daire
(Melo & Simões, 2007)
-35 families, 3 groups, 2 years of program implementation
using the parent and family curricula
-Instruments:
• Parental practices variables- Parent’s Practices Interview
(Webster-Stratton, Reid and Hammond, 2001; Paiva & Gaspar, 2005)
• Parental coping with children’s negative emotions- reduced
version of the Coping with Children’s Negative Emotions
Scale (CCNES, Fabes, Eisenberg & Bernzweig, 1990, Melo
2005)
• Parental coping with children’s positive emotions- Coping
with Positive Emotions Questionnaire (QCEP, Melo, Moreira
& Soares, 2005).
• Family Strengths/Resilience Scale- Family Strengths/Resilience Scale (Kumpfer, 1997)
• Child Symptoms- Strengths and Difficulties Questionnaire
(Goodman, 1997, 2001; Paiva & Gaspar, 2005b), behavioural problems and hyperactivity scales
• Disruptive behaviors- Disruptive Behaviors Scale, ECD, Melo,
2005)
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Social Marketing focussing
on Health Issues
Resumo / Abstract
Autor: Heiner Barz
Heinrich-Heine-University, Düsseldorf
Tema: Marketing Social focalizado em questões de saúde
Heiner Barz socorre-se de um conceito inovador que designa como Social Milieus (Meios
Sociais) para realizar a ponte entre o marketing social e as questões de saúde e a
adaptabilidade e proveitos inerentes a uma visão marketeer no que respeita a possíveis
intervenções em matéria de prevenção de consumos de substâncias psicoactivas.
No índice da sua apresentação, Barz define os Social Milieus como grupos-alvos, alerta
para a necessidade e benefícios inerentes à adopção do conceito Social Milieus, concretiza
a ligação a estabelecer entre estes “novos” Meios Sociais e a educação para a saúde e o
posicionamento dos mesmos no campo da educação.
Depois de apresentar a definição do conceito Social Milieus (enquanto meios sociais emergentes ou grupos de indivíduos que
partilham um conjunto comum de valores e crenças…), Barz descreve pormenorizadamente uma investigação realizada na área dos
meios sociais, uma análise extensiva com base em diferentes unidades e indicadores, como o status social, trabalho, estilos de vida,
família e amigos, tempo de ócio e mais educação, um conceito criado pela autora, que engloba áreas como os interesses, barreiras,
marketing e educação para a saúde.
Barz sugere ainda uma abordagem que intitula de Sinus aos Meios Sociais, a qual consiste num modelo baseado em grupos-alvos
compreendidos por valores fundamentais, tais como atitudes face à vida quotidiana, trabalho, lazer, família, consumo e media.
A autora procede ainda a uma explicação mais pormenorizada do projecto de investigação levado a cabo, à análise dos Meios Sociais
na Alemanha, dos Sinus-Milieus no Reino Unido, Itália, Áustria e Espanha e dos Meta-Milieus na Europa Ocidental, bem como alguns
conceitos relacionados com os novos estilos de vida e valores partilhados por alguns meios sociais particulares e estandardizados e
as representações dos mesmos relativamente a conceitos como a saúde.

Outline

• Social Milieus as Target Groups
• Benefits of the Concept “Social Milieus”
• Social Milieus in Germany and Europe
• Social Milieus and Health Education
• Interests in Health Issues
• Deeper Understanding of Health Issues
• Milieu Marketing in the Field of Education
• Marketing Further Education
• Marketing of Health Education
• Social Milieus as Target Groups
• Benefits of the Concept “Social Milieus”
• Social Milieus in Germany and Europe
• Social Milieus and Health Education
• Interests in Health Issues
• Understanding of Health Issues
• Milieu Marketing in the Field of Education
• Marketing Further Education
• Marketing Health Education

The Meaning of Social Milieus

(A milieu can be defined as a group of individuals who share a
common set of core values and beliefs.
These individuals tend to agree with one another on the basic
realities of their everyday lives concerning work, leisure,
relationships, aspirations, money and consumption – as well as
attitudes towards adult education and lifelong learning.
Furthermore, these common attitudes promote similar behaviour
regarding, for example, which places they frequent, what they buy,
what forms of educational offers they prefer, what kind of lectures,
courses, etc. they attend, what institutes of adult education they
prefer, how much money they are willing to spend and how much
money they have already spent on adult education.
“Social milieus” are an approach to outlining and systematising
attitudes, values and life styles. There are different models for this.
The following is based on the so-called sinus milieus developed

in the late 70s by the Heidelberg market research institute Sinus
Sociovision. It has been adapted and updated on a regular basis to
reflect social changes.
Sinus milieus place the person and his environment at the centre
of investigation, thus enabling a concrete and comprehensive
description of target groups over and above the normal sociodemographic description. Sinus milieus assemble people into
groups who share a similar view and way of life).
Sinus milieus are comprised of people who share a common
• view of life and
• way of life:
– similar basic outlook, values
– similar life style, tastes
– similar communication patterns
“Groups of like-minded people”
Social Milieu Research –
Units of Analysis
Social Status
• Education
• Occupational Group
• Income

Family & PartnerShip
• Attitudes towards family life
• Role Models
• Conceptions of happiness

Working Life & Achievement
• Work Motives
• Work Satisfaction
• Attitudes towards professional
and social progress

Leisure Time
• Leisure Activities
• Leisure Motives
• Preferences: leisure or work?

Lifestyle
• Consumption & Money
• Sense of Style
• Attitudes towards fashion and trends

Further Education
• Interrests
• Barriers
• Marketing
• Health Education
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Sinus’ approach to milieus is a model based on target groups
comprised of core values as well as attitudes to everyday life, work,
leisure, family,consumption and media.
Our research, a joint project by the Ludwig-Maximilians-Universität
Munich and the Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, resulted in
the addition of a further module to the Sinus model: the area of
further education. This
enables us to specify the various social milieus’ interests and
respective glass ceilings in further education, their demands on
methodology, lecturers, premises, ambience, etc.

Currently there are about 10 different social milieus which differ
both in their values as well as their social background. The
necessity of extending traditional models with basic orientation
and life styles becomes apparent when one considers milieus
which transverse socially hierarchical strata (GDR, PER); but also
groups which take their position in social space in the classical
top/bottom structures.
One can observe a rough ordering of social milieus along both a
horizontal and a vertical axis: the higher the milieu is positioned
in social space, the higher the corresponding traditional criteria
of social positioning such as education, income, job status. The
further the milieu is positioned to the right along the horizontal
axis, the more modern its core values. For example, we speak
of the GDRs, the TRAs and the KONs as being “more traditional
milieus”, while Per, EXP and HED are considered the modern or
rather hedonistic milieus.
Brief Descriptions:
Well-Established: The self-confident Establishment: success ethics,
feasibility mentality and highly, exclusive tastes.
Post-Materialists: The enlightened, post-68er milieu: post-material
values, criticism of globalisation and intellectual interests.
Modern Performers: The young, unconventional top performers:
intensive living - both at work and play, multi-optionality, flexibility,
multi-media.
Upper Conservatives: The old German educated classes:
conservative critique of modern culture, humanist sense of duty
and cultivated manners.
Traditionals: The security and order-loving wartime generation:
rooted in the petty bourgeois world or traditional blue-collar
culture.
Nostalgics of former GDR: The resigned losers of German
reunification: clinging to Prussian virtues, old-socialist notions of
justice and solidarity.
New Middle Class: The status-oriented modern mainstream:
looking to establish themselves professionally and socially, seeking
a sheltered and harmonious life.
Materialists: The markedly materialistic lower class: want to keep
up with the consumer standards of the broad middle classes in an
attempt to
compensate for social disadvantages.
Experimentalists: The extremely individualist Bohemian world:
unchecked spontaneity, living in contradiction, self-image as the
lifestyle avant-garde.
Escapists: The fun-oriented, modern lower class: disregard for
convention and behavioural expectations of the achievementoriented society.
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post-material values, criticism of globalisation and intellectual
interests.
The enlightened, post-68er Milieu:
a basically liberal attitude, post-material
values, and intellectual interests

intensive living - both at work and play, multi optionality,
flexibility, multi-media.
Traditionals: The security and order-loving wartime generation
- rooted in the petty bourgeois world or traditional blue-collar
culture.
New Middle Class: The status-oriented modern mainstream looking to establish themselves professionally and socially, seeking
a sheltered and harmonious life
Materialists: The materialistic lower Class - want to keep up with
the consumer standards of the broad middle classes in attempt to
compensate for social disadvantages.
Escapists: The fun-oriented, modern lower class - disregard for
convention and behavioural expectations of the achievementoriented society

success ethics, feasibility mentality and highly, exclusive tastes
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Example: Parent-Child Course Cologne Family Education Center
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Outcomes of the conference

General Rapporteurs Adrian Chrobot, Poland;
Susana Ferreira, Portugal
How can we get the families involved in the
drug addiction prevention programmes?
We have to:

Be aware that in 21st Century one can get addicted to any everyday life
activity
Recognize the drug addiction as a family problem, not an individual
one
Think what will be the future structure and position of the family and
only after proceed to the ways of involving the family in prevention
programmes
Stay open for the signals of the society and analyse them
Make the proactive research in a neighbourhood to recognize the
highest risk factors and then create a research-based project to lower
them
Answer to the society segmentation with the projects segmentation
– differentiate the messenger to catch the attention of certain target
group
Work with parents to change the behaviour of their children
Offer the parents interesting materials and sessions so that they not
only come to us, but also stay with us
Focus on the person that is “the heart of the family”
Emphasise the crucial role of the process of socializing in the family
Use interactive programmes that have been proved to give better
results
Use modern technologies to get closer to the target groups

Fight the roots of addictions, not the fruits
Introduce some alternatives for the high-risk groups

Problems

A lot of parents claim to have stressful children, meaning they would
need help of a specialist, but only very few of them would go to a
specialist
The main problems with the programmes’ adaptation are resources
and commitment

Some ideas

It is always better to prevent than cure
Prevention should not lead to ascetics
To educate always means to win
Selective targeting can be based on one universal programme
Every project is possible to be implemented in every country after
having been adapted to local conditions
When the audience is too big to define their needs, one should choose
one target group and specialize. The best way to recognize such target
group is to make a survey before launching the programme
Project’s monitoring, feed-back and evaluation are their indispensable
parts
The project must be a part of the strategic action plan to maintain it as
a medium and long-term programme
Interdisciplinary specialists groups are necessary to develop better
projects and seek for new solutions. Consequently, more co-operation
between universities, public institutions and organizations is required

Resultados da conferência
Como é que podemos envolver as
famílias nos programas de prevenção das
toxicodependências?
Temos que:

Estar cientes de que, no século XXI qualquer um pode ficar
dependente de qualquer actividade de vida quotidiana
Reconhecer a toxicodependência como um problema familiar, e não
como um problema individual
Pensar o que será a futura estrutura e posição da família e só depois
proceder às formas de envolver a família em programas de prevenção
Ficar atentos aos sinais da sociedade e analisá-los
Realizar investigação pró-activa em determinados meios no sentido de
conhecer os factores de risco mais elevados e, em seguida, criar um
projecto baseado na investigação para os minimizar
Responder à segmentação da sociedade com projectos segmentados
- diferenciar o mensageiro no sentido de captar a atenção de
determinados grupos-alvos
Trabalhar com os pais para mudar o comportamento dos seus filhos
Oferecer aos pais matérias e sessões interessantes, a fim de que estes
não venham apenas até nós, mas também para que permaneçam
connosco
Focalizar a pessoa que é “o coração da família”
Salientar o papel crucial do processo de socialização na família
Usar programas interactivos que têm demonstrado a obtenção de
melhores resultados
Utilizar tecnologias modernas que permitam e facilitem a aproximação
aos grupos-alvos pretendidos

Combater as raízes dos vícios, não os frutos
Introduzir algumas alternativas para os grupos de alto risco

Problemas

Muitos dos pais afirmam ter crianças stressantes, o que significa a
necessidade de ajuda de um especialista, mas só muito poucos deles
recorreriam à ajuda de um
Os principais problemas associados à adaptabilidade dos programas
estão relacionados com recursos e empenho

Algumas ideias

É sempre melhor prevenir do que remediar
A prevenção não deve conduzir a assépticos
Educar significa sempre ganhar
A segmentação selectiva pode ser baseada num programa universal
Cada projecto é passível de ser implementado em todos os países
após ter sido adaptado às condições locais
Quando a população-alvo é numerosa demais para que se possa
definir as suas necessidades, deve-se escolher um grupo-alvo e
especializar-se. A melhor maneira de reconhecer esses grupos-alvos
consiste em fazer uma pesquisa antes de lançar o programa
Acompanhamento e monitorização do projecto, feed-back e avaliação
são peças indispensáveis
O projecto deve constituir uma parte do plano de acção estratégico no
sentido de o preservar enquanto programa de médio e longo prazo
Grupos de especialistas interdisciplinares são necessários para
desenvolver melhores projectos e procurar novas soluções. Por
conseguinte, é necessária mais cooperação entre universidades,
instituições públicas e organizações.
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Relatório Anual sobre a Situação do País
em Matéria de Drogas e Toxicodependências 2006
O IDT apresentou, no passado dia 27, na Sala do Senado da Assembleia da República, o
Relatório Anual sobre a Situação do País em
Matéria de Drogas e Toxicodependências
relativo ao ano 2006. Dependências publica um resumo das principais conclusões a
retirar

Tendências dos consumos

A cannabis é a substância ilícita mais consumida em Portugal, destacando-se com
prevalências de consumo muito superiores
às das outras substâncias nos estudos epidemiológicos nacionais e assumindo o papel da principal droga a nível dos processos de contra-ordenação por consumo de
drogas. Todavia, nos contextos dos consumos problemáticos, é a heroína, muitas vezes associada à cocaína ou base, que surge
como a principal droga, como se constata
nos estudos e indicadores indirectos relativos à procura de tratamento e com as mortes relacionadas com drogas. A cocaína tem
vindo a ganhar maior visibilidade nos últimos anos, quer nos resultados dos estudos
em populações escolares, quer nos contextos da procura de tratamento e nas mortes.
Segundo os estudos mais recentes em populações escolares, o aumento generalizado dos consumos que se vinha verificando
desde os anos 90, parece ter estabilizado e
mesmo diminuído em 2006.

Doenças infecciosas

No âmbito das notificações da infecção VIH/
SIDA, foi uma vez mais reforçada a tendência proporcional decrescente dos casos associados à toxicodependência a nível dos vários estádios da infecção: segundo os dados
do Centro de Vigilância Epidemiológica das
Doenças Transmissíveis a 31/03/07, os casos associados à toxicodependência representavam cerca de 45% do total acumulado
de notificações de infecção pelo VIH (48%,
40% e 44% do total acumulado de notificações de casos de SIDA, de Sintomáticos NãoSIDA e de Portadores Assintomáticos);
Entre os utentes que recorreram em 2006
às diferentes estruturas de tratamento da
toxicodependência, os valores de positividade para o VIH (11% - 22%), Hepatite B (3% 9%), Hepatite C (42% - 54%) e Tuberculose
(0.4% - 3%), enquadraram-se de um modo
geral nos padrões registados desde 2000;

Mortes

216 casos positivos em exames
toxicológicos
Presença de opiáceos – 133 casos
Presença de cocaína – 75 casos
Canabinóides – 58 casos
Associação com álcool – 28%
Associação com medicamentos – 16%

Mortes

Em 2006 foram registados 216 casos positivos nos exames toxicológicos de drogas
efectuados no Instituto Nacional de Medicina Legal, I. P., número semelhante ao verificado no ano anterior, consolidando assim
o aumento verificado em 2005, contrariamente à tendência registada desde 2000,
ou seja, decréscimo entre 2000 e 2002 e
posterior estabilidade até 2004;
Uma vez mais predominou a presença de
opiáceos (133 casos), seguindo-se-lhes a
cocaína (75 casos) e os canabinóides (58
casos), representando 62%, 35% e 27%
dos casos registados em 2006, sendo de
assinalar este ano o aumento de casos com
canabinóides; em associação com as substâncias ilícitas, foi detectada a presença de
álcool e de medicamentos, em 28% e 16%
dos casos.

Prevenção

Com o objectivo de incrementar programas
que promovam estratégias e acções baseadas em evidência científica, foi criado e implementado, no âmbito do Programa de Intervenção Focalizada – PIF, um sistema de
selecção baseado em rigorosos critérios de
qualidade, que permitiu a validação técnica
dos projectos. Foi lançado o concurso público das candidaturas, tendo dado entrada 197 candidaturas, das quais foram seleccionadas 34.
Foi concebido o referencial teórico e
operacional do Programa Operacional de
Respostas Integradas – PORI, tendo sido

feita a apresentação pública deste programa em Junho de 2006.
Destaca-se o trabalho realizado pela Linha
Vida, ao longo de 2006, para construção de
uma página electrónica direccionada para
os jovens www.tu-alinhas.pt, preparando o
arranque da mesma para o início de 2007.
Destaca-se ainda o Programa Escola Segura, projecto de âmbito nacional e assegurado pela GNR e PSP, tendo sido desenvolvidas múltiplas acções de sensibilização/formação, bem como demonstrações nas escolas. A GNR tem actualmente um efectivo
dedicado a este programa de 196 militares
e desenvolveu 10 795 acções de sensibilização/demonstrações em 8 302 escolas.
A PSP conta com 375 elementos policiais
afectos ao referido programa e cerca de 322
veículos dedicados, tendo, em 2006, desenvolvido 3 167 acções de sensibilização onde
participaram 193 733 alunos, 10 655 pais/
encarregados de educação, 12 070 professores e 2 620 elementos policiais, abrangendo 3 043 escolas.

Procura de tratamento
32 460 utentes em ambulatório na
rede pública (71% em programas
de substituição)
4745 em 1ª consulta
428 855 consultas de seguimento
2671 utentes em Unidades de
Desabituação
3146 em Comunidades Terapêuticas
400 frequentaram os Centros de
Dia

Tratamento

Esta área de intervenção, centrada na procura da abstinência dos consumos, no cuidar e no inserir, foi eliminando constrangimentos, quer ao nível das infra-estruturas,
quer a outros níveis, como por exemplo
através da disponibilidade de programas
de tratamento com agonistas opiáceos e de
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Utentes que recorreram a
tratamento (positividade)
VIH: 11% - 22% (45% das
notiﬁcações associadas a
toxicodependência)
Hepatite B: 3% - 9%
Hepatite C: 42% - 54%
Tuberculose: 0.4% - 3%

programas de reinserção.
Existem CAT em todos os distritos, Unidades de Desabituação em quatro regiões,
Comunidades Terapêuticas estatais em
três regiões e foram desenvolvidas parcerias com várias instituições dos sectores social e privado e com Autarquias para assegurar a complementaridade deste tipo de
respostas.
No âmbito da procura de tratamento da
toxicodependência, de um modo geral verificou-se uma estabilidade dos indicadores
em relação ao ano anterior:
• Em 2006 estiveram integrados 32 460
utentes em ambulatório na rede pública,
4745 dos quais em primeiras consultas,
tendo sido efectuadas 428 855 consultas de
seguimento, o valor mais elevado de sempre; na rede pública e convencionada estiveram internados 2671 utentes em Unidades
de Desabituação (UD) e 3146 em Comunidades Terapêuticas (CT), e 400 utentes frequentaram os Centros de Dia (CD); na rede
licenciada sem convenção estiveram internados 388 utentes em UD e 1082 em CT, e
208 utentes frequentaram os CD;
• Na rede pública, a nível do ambulatório,
mantém-se a tendência iniciada em 2000
de decréscimo das primeiras consultas,
embora as diminuições dos três últimos
anos sejam inferiores às dos anos anteriores, assim como a tendência de aumento
do número de consultas de seguimento e de

Rede licenciada sem convenção
388 utentes em UD
1082 em CT
208 utentes frequentaram os CD

utentes integrados em programas terapêuticos com agonistas opiáceos, representando em 2006 cerca de 71% dos utentes em
ambulatório;
• Na rede pública e convencionada, a nível do
internamento, apesar das variações anuais
constata-se nos últimos cinco anos uma estabilidade do número de internamentos em
Unidades de Desabituação e Comunidades
Terapêuticas;
• Na rede licenciada sem convenção, apesar
das variações anuais, nomeadamente o decréscimo do número de internamentos em
UD e CT em relação a 2005, também não se
verificam alterações relevantes nos últimos
cinco anos;
• A heroína continua a ser a substância mais
referida como droga principal dos utentes
em tratamento da toxicodependência, ape-

sar da maior visibilidade nos últimos anos
de outras substâncias, como a cocaína, a
cannabis e o álcool; a prática do consumo endovenoso tem vindo a diminuir, particularmente entre os utentes em primeiras
consultas.
Uma vez mais foram os distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Faro, que registaram o maior número de utentes em tratamento na rede pública de tratamento da
toxicodependência, destacando-se o distrito de Faro com as maiores taxas destes
utentes por habitantes de 15-44 anos; o
maior número de utentes em primeiras consultas verificou-se também nesses distritos assim como no distrito de Leiria, o qual
apresentou a maior taxa destes utentes por
habitantes de 15-44 anos;
Os utentes em tratamento da toxicodependência continuam a ser maioritariamente
do sexo masculino e com idades entre os
25-44 anos, variando a idade média entre
29 e 35 anos consoante o tipo de estrutura, e persistindo o gradual envelhecimento
destas populações. Continuam a ter, regra
geral, baixas habilitações literárias e situações laborais precárias.

Dissuasão da
Toxicodependência

O número de processos de contra-ordenação por consumo de drogas abertos em
2006 manteve-se dentro dos parâmetros
registados nos anos transactos, o que traduz a regularidade e a estabilidade na inter-
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Reinserção
Projecto Saber:
237 contratos de trabalho
2 495 contactos a empresas
1 360 momentos de mediação em
posto de trabalho
tenciam ao grupo etário dos 16-34 anos,
tendo quase metade idades inferiores a 25
anos e sendo a idade média de 27 anos. A
maioria tinha a frequência do 3.º Ciclo do
Ensino Básico ou habilitações superiores,
quase metade estavam empregados, sendo
também expressivo o peso de estudantes.

Reinserção

venção junto da população consumidora de
substâncias ilícitas, das entidades responsáveis pela identificação e notificação dos
indiciados (PSP, GNR, PJ, Tribunais), para
apresentação nas Comissões de Dissuasão da Toxicodependência (CDT). Quanto à
percentagem de decisões proferidas, como
atrás referido, esta tem vindo a decrescer
nos últimos anos, reflectindo as circunstâncias de perda de enquadramento legal ao
regular funcionamento e à aplicação da Lei,
de algumas CDT.
Cerca de 80% dos processos abertos em
2006 referem-se a indiciados primários. Dos
indiciados primários toxicodependentes,
cerca de 94% aceitaram voluntariamente
aderir a tratamento. Destes, cerca de 29%
nunca tinham estabelecido contacto com
estruturas de tratamento, 23% retomaram
o tratamento que tinham abandonado e
os restantes 48% encontravam-se em tratamento no momento da prática do ilícito
contra-ordenacional. Dos indiciados primários não toxicodependentes, cerca de 50%
foram alvo de diligências de motivação e/
ou encaminhamento. Destes, cerca de 7%
foram directamente encaminhados para
apoio sem necessidade de diligências de
motivação, 52% foram alvo apenas de diligências de motivação e 41% foram alvo de
diligências de motivação e encaminhados
para apoio.
No contexto das contra-ordenações por
consumo de drogas:
• Em 2006 foram registadas em Portugal
Continental 6216 ocorrências que originaram a abertura de processos nas Comissões
para a Dissuasão da Toxicodependência
(CDT), número muito semelhante ao registado no ano anterior, reforçando assim a
tendência de estabilidade verificada nos últimos cinco anos;
• Cerca de 42% destas ocorrências foram
remetidos às CDT pela PSP, 30% pelos Tribunais e 28% pela GNR;
• À data da recolha de informação apenas

49% destes processos tinham decisão proferida, percentagem que tem vindo a decrescer nos últimos anos e que reflecte a
situação de impedimento legal ao regular
funcionamento de algumas Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência; entre as decisões proferidas uma vez mais
predominaram as suspensões provisórias dos processos de consumidores não
toxicodependentes (59%), seguindo-se-lhes
as suspensões dos processos de consumidores toxicodependentes que aceitaram
submeter-se a tratamento (20%) e as decisões punitivas (17%), persistindo a tendência de aumento do peso deste último tipo de
decisões (em que predominam as sanções
não pecuniárias);
• Tal como nos anos anteriores, a maioria
dos processos estavam relacionados com
a posse de cannabis, o que aliás é consistente com os resultados dos estudos epidemiológicos sobre o consumo de drogas em
Portugal; cerca de 91% das ocorrências de
2006 envolviam apenas uma droga, predominando as relacionadas só com cannabis
em todas as CDT pelo quarto ano consecutivo: 70% envolviam só cannabis, 14% apenas heroína e 7% só cocaína; nas ocorrências relacionadas com várias drogas (9%),
a substância predominante foi a cocaína e
a associação predominante a heroína com
cocaína; em relação a 2005 e tendo em consideração a estabilidade do número total de
processos, são de mencionar as diminuições dos processos envolvendo várias drogas e dos relacionados só com heroína, e
em contrapartida, o aumento dos relacionados apenas com cocaína.
Os distritos de Lisboa e do Porto, seguidos
de Braga, Faro, Setúbal e Aveiro, registaram
o maior número de processos de contra-ordenação, destacando-se Faro, Beja, Portalegre e Lisboa, com as mais elevadas taxas
destas ocorrências por habitantes dos 1544 anos.
A maioria dos indivíduos envolvidos nestes
processos eram do sexo masculino e per-

Através do Projecto SABER, desenvolveramse iniciativas de integração socioprofissional, dirigidas a toxicodependentes em recuperação, resultando em 237 contratos
de trabalho, 2 495 contactos a empresas e
tendo existido 1 360 momentos de mediação em posto de trabalho.
Quanto ao Programa Vida Emprego, foram
abrangidos 1 324 consumidores em idade
activa, o número de mediadores foi de 79,
tendo colaborado no processo de inserção/
reinserção profissional de indivíduos em
processo de recuperação, 804 empresas.
De referir também o Programa PASITForm
(IDT/IEFP) desenvolvido para sensibilização
e intervenção nas toxicodependências no
contexto da formação profissional.

Programa Vida Emprego:
1 324 consumidores em idade
activa abrangidos
79 mediadores
804 empresas

Redução de Riscos
e Minimização de Danos

Em 2006, para além da continuidade de alguns programas (como o PIPT da Cidade de
Lisboa, que acompanha diariamente cerca
de 1200 pessoas), salienta-se o Programa
KLOTHO, (Protocolo entre o IDT, I.P. e a Coordenação Nacional para a Infecção VIH/SIDA), que visa não só promover a detecção
precoce da infecção VIH/SIDA mas também
assegurar a adequada referenciação dos
casos. O investimento feito neste programa
pela Coordenação Nacional para a Infecção
VIH/SIDA foi de 127 255 89 €.
Salienta-se também o trabalho realizado
para a elaboração do Plano Nacional para
Combate à Propagação de Doenças Infectocontagiosas em Meio Prisional, com o objectivo de diminuir a propagação das doenças infecciosas em meio prisional, dando
um enfoque especial na prevenção e tratamento das toxicodependências e patologias
associadas ao consumo.
No que respeita ao Programa de Troca de
Seringas, o investimento em 2006 neste
programa foi de 1 096 703 03 €, tendo-se
trocado 2 591 150 seringas.
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Redução de Riscos e Minimização de
Danos
Acompanhadas, monitorizadas e
avaliadas:
25 Equipas de Rua
2 Unidades Móveis
2 Gabinetes de Apoio
3 Centros de Acolhimento
Constituição de um grupo de trabalho
para estudar a implementação de
uma Sala de Consumo Assistido
Promoção da avaliação de
necessidades de implementação
de respostas inovadoras: Máquinas
de Troca de Seringas e Salas para
Consumo Vigiado
Assinatura do protocolo entre o IDT,
I. P. e a Coordenação Nacional para
a Infecção VIH/SIDA – Programa
KLOTHO
Articulação com os organizadores do
evento “Rock in Rio”
Estudo para a implementação de
um Plano Nacional para Combate à
Propagação de Doenças Infecciosas
em Meio Prisional
Estudo de “Caracterização dos
utentes das Equipas de Rua”
(n=1.216)
Avaliação de resultados da
intervenção das Equipas de Rua
2004/2005, da população alvo
a nível nacional (n=331 utentes,
acompanhados ao longo de 1 ano),
cujas conclusões apontam para
resultados muito positivos junto dos
utentes a vários níveis: sanitário e
clínico, psicossocial, da comunidade
e da saúde pública
“Diz não a uma seringa em segunda
mão” - alteração do Kit “Prevenção
SIDA”

Redução da Oferta

No decurso de 2006, a PJ/DCITE elegeu
como principais alvos da sua actividade o
combate à criminalidade organizada e ao
grande tráfico, quer interno quer internacional. Concentrou esforços no desmantelamento de estruturas criminosas responsáveis pelo abastecimento do mercado interno, no combate ao tráfico transcontinental de cocaína, na prevenção e investigação
do branqueamento de capitais e na apreensão de bens gerados pelo tráfico. Salientase também a actuação da GNR, da PSP, da
Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, da Direcção Geral das Alfândegas
e dos Impostos Especiais Sobre o Consumo
e ainda da Autoridade Marítima.

Mercados

Em 2006, foi uma vez mais confirmada a
tendência do predomínio da cannabis e do
aumento da visibilidade da cocaína no mercado nacional.
Nos contextos policial, judicial e prisional,
a nível dos crimes relacionados com o tráfico e o tráfico-consumo, verifica-se desde
2002 uma tendência para a estabilidade do
número de presumíveis infractores e uma
tendência para a diminuição do número de
condenados e de reclusos.

Apreensões/Quantidades/
Rotas/Preços

Pelo quinto ano consecutivo o haxixe foi a
substância com o maior número de apreensões (2511) e pelo segundo ano consecutivo
o número de apreensões de cocaína (1399)
foi superior ao de heroína (1317), seguindose-lhes com números bastante inferiores, a
liamba (362) e o ecstasy (135). Apesar de
não se constatarem variações relevantes no
número de apreensões em relação a 2005,
o número de apreensões de cocaína e de
liamba em 2006 foram os mais elevados
desde 2000, registando-se aumentos pelo
quarto ano consecutivo no caso da cocaína
e pelo terceiro ano consecutivo no da liamba.
A nível das quantidades apreendidas, é de
destacar a cocaína que registou em 2006
o valor mais elevado de sempre (+91% em
relação a 2005) e o haxixe que apresentou
o valor mais baixo dos últimos quatros anos
(-70% do que em 2005). As variações no caso da heroína e da liamba foram respectivamente de –21% e de +25% em relação a
2005, sendo pouco relevante a variação da
quantidade confiscada de comprimidos de
ecstasy.
Quanto aos principais países de proveniência das drogas apreendidas no país em
2006, destacou-se a Holanda a nível da heroína, a Venezuela no caso da cocaína, e
uma vez mais, Marrocos, Angola e Holanda,

respectivamente no caso do haxixe, da liamba e do ecstasy. À semelhança do ocorrido
nos últimos anos, registou-se uma elevada
percentagem de cocaína apreendida com
destino ao mercado externo, verificandose também em 2006 situação idêntica em
relação ao haxixe. Em relação aos distritos
com maiores quantidades de drogas apreendidas, Lisboa destacou-se com as maiores quantidades de heroína e liamba, Faro, Braga, Lisboa e Aveiro com as maiores
quantidades de cocaína, Beja e Faro com
as mais elevadas quantidades de haxixe e o
distrito do Porto com as maiores quantidades de ecstasy apreendido no país.
Em 2006, os preços médios das drogas
confiscadas de um modo geral não sofreram variações relevantes comparativamente a 2005, com excepção da descida do preço da liamba, que apresentou pela primeira
vez nos últimos cinco anos um valor inferior ao do haxixe. Os preços da liamba e do
ecstasy registaram os valores mais baixos
desde 2002 e o da cocaína o valor mais elevado desde essa data. Desde 2002 que se
verifica um acréscimo contínuo do preço da
cocaína e uma descida do preço do ecstasy,
e pelo segundo ano consecutivo o preço médio da cocaína apresentou um valor superior ao da heroína.
Em 2006, as intervenções policiais nesta matéria resultaram na identificação de
5425 presumíveis infractores, 44% como
traficantes e 56% como traficantes-consumidores, mantendo-se a tendência de estabilidade verificada desde 2002.
Também persiste a tendência manifestada nos últimos cinco anos do predomínio
dos presumíveis infractores na posse de
cannabis e do aumento dos presumíveis infractores na posse de cocaína, cujo número
foi pela primeira vez superior ao de presumíveis infractores na posse de heroína.
Em 2006, 71% dos presumíveis infractores
detinham apenas uma droga: 47% cannabis,
11% cocaína, 11% heroína e 1% várias outras drogas. Nas situações envolvendo várias drogas (29%), a substância predomi-
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nante foi a cocaína e a associação predominante a heroína com cocaína.
Em relação a 2005 e tendo em consideração a estabilidade do número total de presumíveis infractores, são de mencionar as
diminuições do número dos que detinham
apenas de ecstasy e dos que estavam na
posse de várias drogas, e em contrapartida,
os aumentos do número de presumíveis infractores na posse apenas de cocaína e dos
que detinham só heroína.
Os distritos de Lisboa e Porto destacaram-

se com o maior número destes presumíveis
infractores, registando os distritos de Lisboa, Faro, Regiões Autónomas dos Açores e
da Madeira, Beja e Porto, as mais elevadas
taxas por habitantes.
A maioria destes presumíveis infractores
era do sexo masculino e pertenciam ao grupo etário dos 16-34 anos, sendo a idade média de 30 anos. Tinham um peso expressivo de estrangeiros (19%). Cerca de metade
tinham a frequência do 3.º Ciclo do Ensino
Básico ou habilitações superiores, e mais

PIPT (Lisboa) – acompanhamento diário de 1200 utentes

de metade encontravam-se desempregados
à data da interpelação policial.
A nível das decisões judiciais ao abrigo da
Lei da Droga, em 2006 foram condenados
1474 indivíduos, 96% por tráfico, 3% por
tráfico-consumo e 1% por consumo, mantendo-se a tendência decrescente do número de processos, de indivíduos acusados e
condenados ao abrigo da Lei da Droga, verificada nos últimos cinco anos.
Nestas condenações, tal como ocorrido desde 2004 e contrariamente aos anos anteriores, predominou a aplicação da prisão suspensa (49%) em vez da prisão efectiva (46%).
Cerca de 11% dos indivíduos condenados tiveram penas em cúmulo jurídico, percentagem
semelhante às dos anos anteriores.
Nas condenações relacionadas só com uma
droga, mantém-se o predomínio pelo quarto ano consecutivo da cannabis e o aumento das condenações pela posse de cocaína,
que pela primeira vez foram superiores às
situações envolvendo apenas heroína, consolidando assim a tendência verificada nos
últimos anos do aumento da visibilidade da
cocaína nas condenações ao abrigo da Lei
da Droga.
Em 2006, 67% destas condenações estavam
relacionadas com a posse de uma só droga:
32% cannabis, 18% cocaína, 16% heroína e
1% várias outras drogas. Nas condenações
envolvendo várias drogas (33%), a substância predominante foi a heroína e a associação predominante a heroína com cocaína.
Os distritos de Lisboa e do Porto registaram
os números mais elevados destas condenações, surgindo as maiores taxas por habitantes nos distritos de Lisboa, Faro, Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, e Portalegre.
A maioria destes condenados era do sexo
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tências de intervenção na área das drogas e das toxicodependências, o Coordenador Nacional promoveu a elaboração
do Plano de Acção Contra as Drogas e as
Toxicodependências – Horizonte 2008, que
operacionaliza o Plano Nacional Contra a
Droga e as Toxicodependências 2005-2012.
Este trabalho envolveu directamente a participação de 60 profissionais de 18 instituições, organizados em oito grupos de trabalho, sendo no entanto, muito superior, o número de profissionais indirectamente envolvidos.
O Plano de Acção Contra as Drogas e as
Toxicodependências – Horizonte 2008 foi
aprovado em Setembro de 2006.

masculino e pertenciam ao grupo etário dos
16-34 anos, sendo a idade média de 29 anos.
Tinham um peso expressivo de estrangeiros
(20%). Quase metade tinham a frequência
do 3.º Ciclo do Ensino Básico ou habilitações
superiores, e metade encontravam-se empregados à data da condenação.
A 31/12/2006 estavam em reclusão 2650
indivíduos condenados ao abrigo da Lei da
Droga, tendo sido uma vez mais reforçada a
tendência iniciada em 2000, de progressivo
decréscimo do peso destes reclusos no universo da população reclusa condenada (27%
em 2006).
A maioria (90%) destes indivíduos estava
condenada por tráfico, 7% por tráfico de menor gravidade e 2% por tráfico-consumo, valores que se enquadram no padrão dos últimos anos.
No âmbito das respostas e intervenções nacionais em matéria de drogas e
toxicodependências, nos vários domínios
transversais, é de destacar:

Coordenação

No âmbito da Coordenação das acções
de todos os organismos com compe-
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Nações Unidas e Conselho da Europa), e o
reforço das relações de cooperação com os
PALOP, promovendo o intercâmbio de experiências em matéria de cooperação internacional.
Salienta-se, neste âmbito, a actividade
desenvolvida do Instituto da Droga e da
Toxicodependência (IDT, I.P.), da Direcção
Geral dos Assuntos Europeus (DGAE), da
Polícia Judiciária (PJ) e da Direcção Geral
das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo (DGAIEC).

Em 2006, as prioridades em matéria de
Cooperação Internacional, incidiram sobre
a coordenação e a racionalização da intervenção portuguesa a nível internacional,
garantindo a participação activa de Portugal nos fora multilaterais (União Europeia,

Reordenamento Jurídico

Neste domínio foi dada prioridade em
2006, à actualização do Sistema Nacional de Informação sobre Drogas e
Toxicodependências (SNIDT), bem como à
divulgação de informação objectiva e fiável nesta área, sobretudo através dos novos suportes electrónicos.
Constituíram também acções prioritárias a repetição de estudos epidemiológicos de caracterização dos consumos, o investimento na elaboração de procedimen-

Em 2006, no sentido de preparar e propor medidas legislativas, no âmbito da Lei
30/2000, destaca-se a elaboração de uma
proposta de diploma jurídico-normativo,
para redimensionamento e clarificação de
competências das Comissões de Dissuasão
da Toxicodependência (CDT). Quanto à regulamentação das estruturas e programas
previstos no Regime Geral das Políticas de
Prevenção, Redução de Riscos e Minimização de Danos, salienta-se a publicação da
Portaria nº 1089/2006, de 11 de Outubro,
que aprova o regulamento do Programa de
Intervenção Focalizada e o Decreto-Lei nº
186/2006, de 12 de Setembro, que estabelece o regime de atribuição de apoios financeiros pelos serviços e organismos do
Ministério da Saúde a entidades privadas
sem fins lucrativos.

Situação, inclui informação relativa a indicadores sobre consumos e mercados
oriunda das diversas entidades com responsabilidades nas áreas. Neste contexto, é de realçar o esforço e consenso de
todos os Serviços representados no Sistema Nacional de Informação sobre Drogas e Toxicodependências (SNIDT) sobre
a importância de recolher e disponibilizar
informação harmonizada, proporcionando
assim um retrato da situação do fenómeno
em Portugal e da sua evolução, cada vez
mais pormenorizado, fiável e comparável
nos contextos nacional e internacional.
1 Resolução do Conselho de Ministros
n.º115/2006, de 18 de Setembro e Declaração de Rectificação n.º 79/2006, de 18
de Novembro.

Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P.
A Parte B - Respostas e Intervenções,
que integra os contributos dos diferentes
organismos, e cuja estrutura de apresentação segue de perto a própria estrutura
do Plano de Acção Contra as Drogas e as
Toxicodependências – Horizonte 2008, quer
na organização por áreas (transversais e
de missão), quer na remissiva estabelecida
entre as actividades salientadas e os objectivos do Plano de Acção.
Autonomiza-se em capítulo próprio o PORI
– Programa Operacional de Respostas Integradas, dada a importância deste, enquanto medida estruturante de intervenção integrada, não obstante estarem reflectidas
diversas referências ao mesmo, ao longo
do presente relatório.

Informação, Investigação,
Formação e Avaliação
Cooperação Internacional

tos conducentes ao aumento da qualidade
dos serviços e monitorização dos mesmos,
bem como a consequente intervenção formativa nesta matéria, privilegiando as parcerias estabelecidas.

João Goulão
O ano de 2006 ficou marcado pela aprovação do Plano Nacional contra a Droga e as Toxicodependências - - 2012 e
do Plano de Acção contra as Drogas e as
Toxicodependências – Horizonte 20081,
que pressupõem uma visão integrada e
equilibrada da abordagem do fenómeno
na sociedade portuguesa. A aprovação
do Plano de Acção contra as Drogas e as
Toxicodependências – Horizonte 2008 vem
reforçar, entre outros, a responsabilidade
partilhada das intervenções em áreas prioritárias específicas, sem prejuízo do desenvolvimento das actividades que incumbem
a cada um dos organismos envolvidos.
É responsabilidade do IDT, I. P. (Instituto
da Droga e da Toxicodependência, I. P.) a
elaboração do Relatório Anual sobre a Situação do País em Matéria de Drogas e
Toxicodependências a apresentar anualmente à Assembleia da República e ao Governo Português, fornecendo elementos de
apoio à decisão política e ao planeamento
da intervenção. Neste novo ciclo de planeamento estratégico, este Relatório constitui um referencial importante no acompanhamento regular da implementação das
acções programadas no Plano de Acção
contra as Drogas e as Toxicodependências
– Horizonte 2008.
O presente Relatório integra os contributos
dos diversos organismos que intervêm na
área das drogas e das toxicodependências,
e inclui duas componentes: Parte A - Caracterização e Evolução da Situação e Parte
B - Respostas e Intervenções. Existe ainda
um volume Anexo ao Relatório, onde consta
informação mais detalhada relativa àquelas duas componentes, e que se encontra
disponível no sítio web do IDT, I. P. (http://
www.idt.pt).
A Parte A - Caracterização e Evolução da

