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1. Evidência epidemiológica: 









Situações comparadas
2000 2005

Consumidores de opiáceos, cocaína e/ou
anfetaminas ou consumidores destas drogas
com consumos de longa duração/uso regular,
ou consumidores por via endovenosa

6,4 – 10,7 6,2 – 7,4

Consumidores destas drogas com consumos 
de longa duração//uso regular, ou 
consumidores por via endovenosa

4,3 – 6,4 4,3 - 5,0

Consumidores (actuais ou recentes) de drogas 
por via endovenosa 2,3 – 4,7 1,8 – 2,2 



Ano 15-24

Qualquer SPA
2001 12,4
2007 15,5

Cannabis
2001 12,2
2007 15,1

Cocaína
2001 1,1
2007 1,4

Ecstasy
2001 1,8
2007 2,1

Heroína
2001 0,5
2007 0,4

LSD
2001 0,7
2007 0,6



2. Quadro legal favorável, validado por 
investigação e avaliação nacional e estrangeira





“Impacto da experiência portuguesa da 
descriminalização” (Quintas, 2006)

Impacto sb
Tendências Uso 

Drogas
(Análise de 

estatísticas sb. 
consumo)

-- diminuição acentuada dos consumos de heroína e 
polidrogas

-- tendência para um aumento moderado dos 
consumos de drogas
- diminuição dos consumos problemáticos e suas 
consequências sanitárias

-- medida é percebida como limitada (eficácia), mas 
reconhecem que possibilita um acesso acrescido ao 
tratamento. 

-- relação com CDTs percebida como mais favorável do 
que Tribunais
- …

- preferência moderada pela manutenção da interdição legal
- eleição generalizada das medidas de tratamento como reacção legal 
mais adaptada 
- lei da descriminalização é largamente desconhecida das populações
- … Percepções Pop. 

Geral (N=232)

Percepção 
Clínicos (N=16)



3. Resultados da avaliação de programas de 
intervenção em contextos recreativos (nacionais 

e estrangeiros)



+6000 
frequentadores; 189 
festas; +30 locais; 

+100 000 materiais 

3000 testes 
alcoolemia; 72 
testing; +50 
interv.crise

Formação a staff e 
empresários; 

+1000 visitas site

Alguns resultados da 
avaliação: 



PartyDrug Prevention in the city of Zürich
(Büchelli, 2010)

Drug testing seguido de sessão de 
aconselhamento é eficaz para aceder população 

alvo

Drug testing dá credibilidade às mensagens 
preventivas

Resultados testing podem ser importante 
ferramenta de saúde pública quando partilhados 

com parceiros e agentes de saúde

Situação de testing torna os utilizadores mais 
conscientes sobre o comportamento de 

consumo

Alguns resultados da 
avaliação



4. Investigação sobre actores juvenis e 
contextos recreativos



POSITIVE
MEANINGS

intentional 
use and 
creative 

inspiration

Happiness

Fun

Use has functionality
and utility (cannabis). 

PAS is used with a 
purpose, and in

multiple and diverse
contexts.

Cannabis is also
used with a 
therapeutic

function

Mainly associated with
MDMA: related to 

enhancement of emotions
and sensuality. Sensory
levels are increased and

reality is perceived in a more 
pleasant way

Associated to the
use of snorted

cocaine: parties and
use seen as 

unproblematic

“Cocaine is easier. It’s anywhere, 
really. On the university residence, 

bars, same places as heroin…” 
(male,26)

“i use it (cannabis) to go and make
stuff, get it? If I didn’t used it, i’d

probably go and make them all the
same, but probably without the same

satisfaction” (male, 29)



Background 
(personal & familiar)

Community
integration

Course of PAS 
use

Transgression/
Other…

•21-35 years

•University studies

•Positive family support

•Initiation at 14-16, but 
also very early (before 10 

years) or later (between 
16-18 years or 18 years 

later)

•Cannabis is first PAS used

•Poly-use; but cannabis 
and cocaine with stable 
central role, as well as 
variety of less popular 

products.

•No perception of 
problematic use or 

addiction.

•Current use of cannabis 
and of large variety of 

products.

•Employment is
more stabel, 
better payed

•Interest in art-
related activities

•Nightlife habits
are very diverse

(interest in
different scenes) 

Group 2 
(não-problemáticos) 

(n=18)

•No past anti-
social behavior

•Peers described 
as normative.

•Psychopathology 
and mental health 

issues 





Total de 26 projectos (rede REZOLAT); 1 de 
intervenção em contextos recreativos.

(Fernandes, Pinto e Oliveira, 2006)

65 artigos sobre “Prevenção”, “Redução de 
Riscos”, “Redução de Danos”; apenas 6 

relacionáveis com os contextos recreativos…





Da discussão centrada 
no testing…

…ao enquadramento do testing e 
diversificação das estratégias…



estratégias

websites

On site vs local vs 
itinerários

Formação staff e 
empresários

Labells para “safer
clubbing”

Realidade virtual e 
vídeo jogos

Envolvimento de 
skateholders

encaminhamentos

Testing enquadrado 
por 

aconselhamento



 Intervenção em crise



1º Arranque… 2º Profissionalização…

3º Disseminação 4º Crise!



Redução de riscos em contextos recreativos em portugal
A evidência para a necessidade parte:
- dos dados epidemiológicos – começar por essa revisão
- do contexto legal (gleenn greenwald; quintas; outros estudos que falam Portugal 
– holandês na SAGE; MAPS)
- experiências internacionais que apontam a eficácia das estratégias de 
informação e testing – comunicação ALEX – cf minhas notas em digital e em papel 
– comunicação está em alemão!!
Não obstante: 
- ver nº artigos RR na TDs e quantos se dedicam aos contextos recreativos
- ver o que diz artigo Rezolat Luís sobre RR contextos recreativos (residual)
Traçar a história:
- Conversas de Rua – a primeira organização
- Check in – profissionalização
- PIF – disseminação
- actualmente – CRISE!!!!
Como evoluíram as estratégias
As necessidades actuais – a intervenção em crise (eg. KC)


