
 P R Á T I C A S  D E
C O O P E R A Ç Ã O  N O

T R A B A L H O  D E
P R O X I M I D A D E

A B R I L  2 0 2 1

M A N U A L  D E
F O R M A Ç Ã O

Este projeto é financiado
pelo Programa de Justiça da
Comissão Europeia -
Iniciativas em Políticas de
Drogas

Coordenador Parceiros



Informação do Documento

Projeto
Peer2Peer: Reinforcing Peers' Involvement in Outreach Work

Acordo

807062 — Peer2Peer — JUST-2017-AG-DRUG

Título
Manual do Programa de Formação

Coordenação e Edição

Roberto Perez Gayo (De Regenboog Groep, Países Baixos)
Tessa Windelinckx (vzw Free Clinic, Bélgica)

Autores

Tessa Windelinckx (vzw Free Clinic, Bélgica), Roberto Perez Gayo (De
Regenboog Groep, Países Baixos), Sofia Pereira (APDES, Portugal), Miguel
Velazquez (ASUD, França), Peter Sarosi (Rights Reporter Foundation, Hungria)

Em cooperação e com o apoio de

José Queiroz e Rui Coimbra (APDES, Portugal), Fabrice Olivet (ASUD, França)

 ii



Peer2Peer: Reinforcing Peer's Involvement in
Outreach Work
O projeto Peer2Peer visa reforçar a capacidade de proximidade das
Organizações da Sociedade Civil, com o intuito de reduzir a procura de drogas
de acordo com a Estratégia e Plano de Ação da UE no âmbito das drogas. Procura
aumentar a eficiência do trabalho de proximidade realizado pelas OSC,
através da promoção da inclusão de Educadores Pares e da pesquisa de
melhores práticas de cooperação entre todos os agentes relevantes.

A abordagem do projeto inspira-se na tradição Europeia dos direitos e
liberdades, que valoriza a participação ativa de todos/as os/as
cidadãos/cidadãs. Baseia-se também na investigação, que demonstrou que o
envolvimento da comunidade é essencial para a redução da procura de
drogas. Quando se lida com Pessoas que Injetam Drogas, o envolvimento de
Pares, em particular - amigos/as, colegas ou pessoas envolvidas na mesma
atividade ou contexto - é reconhecido como eficaz. A cooperação entre
profissionais de saúde e/ou psicossociais e Pares parece ser eficaz e importante
em todos os níveis e em todos os cenários, especialmente no trabalho de
proximidade e no apoio adicional aos/às beneficiários/as.

O projeto realizou uma investigação aprofundada com o objetivo de desenvolver
um programa baseado em evidências, a fim de criar relações mais equitativas e
colaborativas entre os diferentes stakeholders envolvidos, tais como, profissionais,
trabalhadores/as de proximidade, Pares, traficantes de droga de pequena escala e
forças policiais. A estratégia do projeto de Direitos Humanos e diginidade inclui
ativamente os/as utilizadores/as finais no planemaneto e na implementação de
processos.  iii



Os Programas de Formação foram desenvolvidos pela De Regenboog (Países
Baixos) e pela Free Clinic (Bélgica), de acordo com os conhecimentos adquiridos
nas atividades do WP2 e devido à experiência passada que ambas as organizações
têm neste âmbito. As ações de formação serão dadas por profissionais da De
Regenboog (Países Baixos), da Free Clinic (Bélgica) e da ASUD (França), sendo que
cada um(a) será destacado/a para uma das intervenções-piloto implementadas
pelos países  (Polónia, Grécia e Lituânia). A dimensão da formação é um ponto de
partida vital para a integração de Educadores Pares no trabalho de proximidade e
deve ter em conta as especificidades do papel, posição e tarefas que cada
Educador Par desempenha na Equipa de Proximidade, nomeadamente a
capacidade de estabelecer relações com  traficantes, a fim de diminuir a
adulteração das substâncias. Assim, o Manual do Programa de Formação é uma
ferramenta geral com os principais conteúdos e estratégias de formação, que
pretende formar e é a base para adaptações locais de acordo com o Plano de
Intervenção específico de cada país piloto.

Tradução:
Cátia Pereira (APDES)

                                     

Manual do Programa de Formação

Esta publicação é financiada pelo Programa de Justiça da União Europeia - Iniciativas em Políticas de Drogas.
O conteúdo desta publicação representa apenas os pontos de vista do/a autor(a) e é da sua única
responsabilidade. A Comissão Europeia não assume qualquer responsabilidade pela utilização que possa ser
feita das informações que o documento contém.
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INTRODUÇÃO 

Objetivo da Formação 

O objetivo da formação é melhorar a 

capacidade das Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) que trabalham no domínio da 

droga na abordagem da cooperação entre 

os diferentes stakeholders. 

Especificamente, a formação apresenta 

uma metodologia que apoia o 

envolvimento de pessoas com experiência 

vivida no campo do trabalho de 

proximidade, ao mesmo tempo que 

permite o desenvolvimento e 

implementação de estratégias de 

cooperação entre diferentes stakeholders. 

 

Como resultado, as organizações serão 

capazes de entender melhor como 

estabelecer e/ou manter programas de 

Pares, como apoiar as pessoas com 

experiência vivida no desenvolvimento de 

atividades relativas ao trabalho de 

proximidade e como reforçar as estruturas 

de colaboração existentes, ou implementar 

novas. Para além disso, os/as participantes 

terão à sua disposição informações e 

ferramentas relevantes que melhorarão a 

sua capacidade de advocacy. 

 

 

Metodologia 

Este Manual do Programa de Formação 

baseia-se nos resultados de várias linhas de 

trabalho articuladas no Projeto Peer2Peer, 

nomeadamente:  

 

i) os resultados do WP2, especialmente a 

Avaliação de Necessidades e a Scoping 

Review;  

ii) respostas do questionário de 

preparação e reuniões online com a 

pessoa de contacto na Grécia, Polónia e 

Lituânia, com o intuito de identificar as 

principais necessidades e características 

dos/as possíveis participantes e, em 

seguida, definir as principais categorias 

de conteúdos a serem abordadas na 

formação (e na sequência da 

Intervenção Piloto);  

iii) reuniões online com a De Regenboog, 

Free Clinic, ASUD e APDES para definir 

os conteúdos, a estrutura de cada 

Módulo e, proceder a uma divisão de 

tarefas razoável. 

 

Os resultados do trabalho produzido 

durante a formação foram integrados nos 

Planos Nacionais de Intervenção (em 

conformidade com as orientações de 

Intervenções Piloto). 

 

Implementação da Formação 

A seguinte formação foi concebida com a 

intenção de ser implementada em 

diferentes contextos e de servir diversas 

comunidades de Pessoas que 

Usam/Usaram Drogas. Como tal, 

gostaríamos de convidar as organizações a 

abordar os materiais incluídos neste 

Manual como um arquivo aberto de 

informações e exercícios, e selecionar e 

adaptar os materiais que melhor servem as 

suas necessidades e as das comunidades 

para as quais e com quem trabalham. 

 

Cada Módulo inclui uma introdução, uma 

seleção de quadros e exercícios. Os 

conteúdos responderam às diversas e 

específicas necessidades e possibilidades 

locais da organização que implementou a 

formação durante o Projeto Peer2Peer: 

EHRA (Lituânia), Praksis (Grécia) e Prekursor 

(Polónia). Todos os materiais terão o 

logótipo do projeto, os logótipos dos 

parceiros, o logótipo da UE e o disclaimer.   
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Pretende-se que a formação tenha uma 

duração de três dias, sendo que, cada 

Módulo requer entre duas a três horas, 

dependendo das necessidades do grupo. 

No entanto, devido às atuais circunstâncias 

relacionadas com a COVID19, na formação, 

realizaram-se implementações mais curtas 

e concisas, alcançando-se, ainda assim, 

resultados positivos.  

 

Com base nas experiências durante o 

Projeto Peer2Peer, aconselhamos as 

organizações a implementar a formação 

com dois/duas formadores/as. Isto ajudará 

não só com o fluxo geral da própria 

formação, e com a capacidade de contar 

com dois diferentes conhecimentos, mas 

revelar-se-á especificamente útil sempre 

que os exercícios em trabalhos mais 

pequenos ocorram. 

 

Por último, considerando o objetivo da 

formação, sugerimos que o grupo de 

formação seja composto tanto por Pares 

como por assistentes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO Práticas de Cooperação no Trabalho de Proximidade 

DURAÇÃO 3 dias 

OBJETIVOS GERAIS 1. Melhorar a capacidade das OSC que trabalham no domínio da droga e 

do consumo de drogas na abordagem da cooperação entre os 

diferentes stakeholders.  

 

2. Apoiar a participação e o envolvimento de pessoas com experiência 

vivida em trabalho de proximidade. 

RESULTADOS 1. Uma maior capacidade das OSC que trabalham no domínio da droga e 

consumo de drogas para estabelecer e/ou manter programas de 

Pares.  

2. Uma maior capacidade de estabelecer, implementar e/ou reforçar 

estratégias de cooperação entre os diferentes stakeholders locais e 

nacionais que trabalham no domínio da droga e do consumo de 

drogas.  

3. Fornecer informações e instrumentos relevantes às OSC, para 

melhorar a sua capacidade de advocacy no domínio do trabalho entre 

Pares e da participação significativa de pessoas com experiência 

vivida. 

CONTEÚDOS 1. Trabalho de Pares e Trabalho de Proximidade: um enquadramento 

conceptual 

2. Logística do projeto e colaboração entre stakeholders 

3. Reforçar a comunicação: tu não podes não comunicar 

4. Barreiras, valores, regras e resolução de conflitos 
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5. Advocacy 

PALAVRAS-CHAVE Cooperação, Trabalho de Proximidade, Redução de Danos, Participação 

da Comunidade. 

 

 

 

 

 

VISÃO GERAL DOS MÓDULOS DE FORMAÇÃO

Módulo 1 | Trabalho de Pares e Trabalho de 

Proximidade: um enquadramento 

conceptual  

O primeiro Módulo fornece um 

enquadramento teórico sobre o apoio de 

Pares e o trabalho de proximidade, pois o 

que o trabalho de proximidade e o apoio 

de Pares significam e implicam permite 

diferentes interpretações e abordagens. 

Por esta razão, vamos problematizar e 

tentar definir estes conceitos.  

Este Módulo funciona como uma 

introdução aos diferentes entendimentos 

do que são o apoio de Pares e o trabalho 

de proximidade, quais são os diferentes 

modelos que existem e quais são os 

principais conceitos em jogo por trás da sua 

implementação.  

 

Complementando a teoria, o Módulo 1 

inclui um exercício que os/as ajudará a 

clarificar que tipo de programa de trabalho 

de Pares querem iniciar, como esse se 

poderia encaixar no seu contexto local, e 

qual seria a forma mais adequada de 

organizá-lo. 

Da mesma forma, o Módulo 1 inclui um 

exercício que apoiará a organização a 

compreender melhor que tipo de 

atividades de proximidade se adequariam 

melhor aos seus objetivos de intervenção e 

ao seu contexto. Estes dois exercícios 

fazem parte do desenvolvimento para 

trabalhar com Pares e para a realização do 

trabalho de proximidade. 

No final do Módulo, os/as participantes 

serão capazes de definir e articular qual a 

abordagem ao trabalho de Pares e de 

proximidade é a mais adequada aos seus 

objetivos e contextos locais, e entender 

melhor porquê e como trabalhar melhor 

com pessoas com experiência vivida. 

Módulo 2 | Logística do projeto e 

colaboração entre stakeholders  

Com base no Módulo 1, a segunda parte da 

formação irá guiar as organizações em 

direção aos passos necessários para a 

elaboração de uma intervenção de um 

programa de Pares. Concebido como uma 

série de exercícios interrelacionados, o 

Módulo 2 irá apresentar a metodologia 

VMOSA e irá enfatizar a importância de 

desenvolver um plano estratégico e de 

ação. 

O planeamento é entendido como o 

processo de desenvolvimento de uma 

sequência lógica de passos. Através do 

planeamento, as organizações são capazes 

de garantir que as intervenções que 

desenvolvem atendem às necessidades das 
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comunidades que apoiam. Para além disso, 

permite-lhes distribuir o trabalho, garantir 

que todos os passos são claros, bem como 

garantir que todas as responsabilidades são 

distribuídas adequadamente.  

Os projetos de Pares bem-sucedidos são o 

resultado do esforço conjunto de vários 

stakeholders. É por esta razão que a 

segunda parte deste Módulo se centra na 

construção de estruturas de cooperação 

com outras organizações, prestadores de 

serviços e instituições.  

Identificar potenciais colaboradores implica 

compreender qual é a posição, atitudes e 

argumentos que outros stakeholders têm a 

favor e contra os objetivos de uma 

intervenção e como se relacionar com cada 

um deles. Para além disso, requer uma 

compreensão dos recursos que cada um 

traz para a mesa, quer esses recursos 

sejam conhecimento, contactos ou a 

capacidade de alocar ou negar 

financiamento. 

Durante esta segunda parte, serão 

oferecidos às organizações, modelos para 

praticar o mapeamento do seu contexto 

local, identificar os stakeholders mais 

adequados e que expliquem como 

estabelecer estruturas de cooperação bem-

sucedidas com eles. 

 

Module 3 | Reforçar a comunicação 

A Comunicação é essencial em todos os 

tipos de trabalho, mas é particularmente 

importante para os/as trabalhadores/as de 

proximidade. Construir relações com 

comunidades em situação de 

vulnerabilidade exige a fomentação de 

relações de confiança, a partilha de 

informações e, muitas vezes, a resolução de 

conflitos. A base para tudo isto é a 

comunicação. 

O Módulo 3 irá oferecer às organizações 

conceitos e modelos fundamentais de 

comunicação. A comunicação não é só 

falar. Esta envolve também habilidades 

relativas à audição, linguagem corporal e 

gestos. Quando se trabalha nas ruas, é 

muito importante conhecer e utilizar 

comunicações não verbais. Destacamos a 

maior parte destas capacidades de 

comunicação. 

A comunicação requer também uma 

compreensão da pessoa com quem 

comunicamos e da posição a partir da qual o 

fazemos. As pessoas estão num constante 

estado de mudança. O Modelo de 

Mudança - The Model of Change - 

(Proshaska e DiClimente) permite que os/as 

participantes compreendam o estado de 

mudança das pessoas com quem 

trabalham. O modelo FRAMES e o modelo 

BMI - usados principalmente em 

aconselhamento - oferecerão ferramentas 

para trabalhar com pessoas durante 

momentos muito curtos. Complementando 

todos estes modelos, o PLISSIT oferecerá 

aos/às Pares um enquadramento para que 

estes/estas analisem as diferentes funções 

e para que deem informações sobre a 

manutenção dos seus próprios limites.  

Complementando a teoria apresentada, o 

Módulo 3 inclui um exercício que ajudará 

os/as participantes a perceber quais os 

tipos de estratégias de comunicação se 

enquadrariam melhor na sua respetiva 

situação.  

 

 

Módulo 4 | Barreiras, valores, regras e 

resolução de conflitos 

O Módulo 4 foi concebido como um 

seguimento do anterior. Assim que 

começamos a compreender a comunicação 
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de uma forma mais subtil, imediatamente 

nos questionamos como orientamos e 

articulamos as nossas interações com 

outras pessoas.  

Entendidas como as diretrizes ou limites 

que uma pessoa cria para se ajudar a 

identificar em segurança, as barreiras são a 

base de relações bem-sucedidas e 

duradouras. 

Através da prática e da discussão, os/as 

participantes aprenderão como identificar 

as suas próprias barreiras, mas também irão 

aprender a avaliar como negociar as 

mesmas dentro do chamado ambiente 

profissional no campo do trabalho 

comunitário. Exemplos disso são como e 

quando exercer a autorrevelação da 

experiência vivida, ou como garantir o 

bem-estar. 

Para tal, o Módulo 4 também irá 

“desempacotar” o papel que os valores 

desempenham nos nossos relacionamentos 

com os outros. O empenho e o apoio à 

comunidade não surgem do nada. Estes 

vêm e são guiados por princípios, 

pressupostos e valores que nascem no seio 

das nossas culturas e experiências. Ao 

entendê-los como orientações para a vida e 

o comportamento, os valores abordarão 

uma série de exercícios que oferecerão 

aos/às participantes uma visão das 

expectativas subjacentes que operam nos 

seus próprios contextos e nas comunidades 

com as quais trabalham. A partir do 

momento em que isto é identificado, os/as 

participantes irão entender como 

formalizar as suas barreiras e valores em 

regras com as quais podem orientar os seus 

projetos de cooperação. 

 

 

Por último, o Módulo 4 oferecerá aos/às 

participantes uma compreensão 

fundamental da resolução de conflitos. 

Quando os limites são cruzados, os valores 

não são promulgados, ou as regras não são 

cumpridas, como podemos resolver as 

consequências que podem surgir? Fricções, 

mal-entendidos e expectativas por 

satisfazer são também, ocasionalmente, 

uma realidade entre Pares. Com base em 

papéis de mediação, os/as participantes 

estarão equipados/as com um 

conhecimento fundamental para abordar 

situações inesperadas nos seus programas 

de Pares. 

 

Módulo 5 | Advocacy 

Encerrando a formação, o Módulo 5 

oferece aos/às participantes um ponto de 

entrada em alguns documentos 

fundamentais que articulam a necessidade 

de um envolvimento significativo de 

Pessoas que Usam Drogas (PUD), no 

desenvolvimento, implementação e 

avaliação de programas de redução de 

danos. Como tal, este Módulo tem como 

objetivo fornecer aos/às participantes 

pontos de entrada fundamentais dos quais 

podem retirar informação para as suas 

atividades de advocacy. Complementado 

isto, o Módulo inclui uma segunda secção 

na qual são partilhados entendimentos e 

métodos práticos específicos de advocacy. 
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MÓDULO I 
Trabalho de Pares e Trabalho de 

Proximidade |  

Enquadramento Conceptual 
 

 

 

TRABALHO DE PARES |  

Enquadramento Conceptual 
 

1. Definição do trabalho de Pares

Trabalhador(a) com experiência de vida 

No sentido mais lato da palavra, podemos 

entender os/as Pares como pessoas que 

ajudam e apoiam os outros na construção 

das suas próprias experiências de vida. Com 

base na sua experiência de vida, os/as 

Pares podem agir como um(a) guia, um(a) 

tradutor(a) ou uma ponte entre as 

comunidades às quais pertencem e as 

organizações e programas com os quais 

trabalham. Desta forma, incluir 

trabalhadores/as com experiência vivida 

em programas e organizações pode ajudar 

a fazer a ponte entre o chamado “nós-

eles”. No entanto, ser e/ou tornar-se Par 

requer mais do que ter uma experiência 

pessoal de consumo de drogas. 

Definição do trabalho de Pares e educação 

por Pares  

No seu Manual Europeu de Apoio a Pares1, 

                                                 
1 Desenvolvido em 1994, o Manual Europeu de Apoio 
a Pares é um dos primeiros recursos de redução de 
danos que promoveu ativamente o envolvimento de 

Trautmann & Barendregt, estabeleceram 

uma distinção clara entre a educação por 

Pares e o apoio de Pares. Embora estes dois 

termos pareçam quase permutáveis, 

existem algumas diferenças cruciais no que 

diz respeito ao papel e à capacidade de agir 

de pessoas com experiência vivida no 

âmbito da prestação de apoio e ajuda. 

Para eles, a educação por Pares é 

entendida como uma intervenção 

profissionalmente concebida que ativa 

os/as Pares como ‘mensageiros/as’, 

tornando “a tarefa do/a educador(a), 

ensinar a outros/as utilizadores/as de 

drogas, as regras de uso mais seguras. Em 

contraste, o apoio de Pares refere-se a um 

processo colaborativo que envolve as 

comunidades tanto no design como na 

entrega dos programas. 

PUD e, como tal, oferece um ponto de entrada para 
compreender as origens destes conceitos e práticas. 
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Deste modo, o conceito de apoio de Pares 

apresenta um enquadramento mais amplo, 

no qual prevalece a ideia de apoio mútuo. É 

dada ênfase à comunidade e à igualdade. 

Como resultado, o apoio não influencia 

apenas os comportamentos de outros/as 

utilizadores/as de drogas relativamente a 

uma utilização mais segura e uma prática 

sexual mais segura, mas também ajuda a 

criar melhores condições para um uso mais 

seguro de drogas e práticas sexuais mais 

seguras. 

Trabalho de Pares como parte das 

estratégias de Redução de Danos 

O apoio de Pares e a educação por Pares 

fazem parte de estratégias de redução de 

danos e, como tal, o seu principal objetivo 

é melhorar as condições de vida das PUD. 

Em vez de se focarem na abstinência, o 

objetivo é  

desenvolver relações com as PUD e o 

acesso ao apoio social e de saúde. 

No cerne dos programas de Redução de 

Danos e Apoio de Pares existe um 

compromisso com os direitos humanos, 

reconhecendo as PUD como pessoas 

detentoras desses direitos. Na prática, isto 

materializa-se como o direito de escolher o 

modo de vida, escolher se o apoio ao seu 

consumo de drogas é necessário e, se tal, 

como é que deve ser dado. É a partir deste 

reconhecimento do direito de 

autodeterminação que a Redução de Danos 

apresenta assistência sem os pré-

requisitos, como por exemplo, o fim do 

consumo de drogas. ‘Oferecer serviços de 

ajuda ao consumo de droga de baixo 

limiar’, cria a possibilidade de alcançar as 

PUD de um modo eficaz. 

2. Porquê o trabalho de Pares?

O desenvolvimento e implementação de 

programas de Pares tem inúmeros 

benefícios para todas os stakeholders 

envolvidos: organizações que trabalham no 

apoio à saúde e bem-estar das PUD, e das 

próprias PUD. Imediatamente abaixo, 

partilhamos convosco algumas razões 

importantes para o fazer. 

Compromisso da organização 

Desenvolver programas de Pares e 

contratar pessoas com experiência vivida 

demonstra o compromisso de uma 

organização relativamente à melhoria da 

saúde e dos direitos humanos das pessoas 

visadas. Como tal, transmite uma 

mensagem clara não só à comunidade de 

PUD, mas também à comunidade de 

profissionais de saúde e sociais em geral: as 

PUD são valorizadas como membros iguais 

das nossas comunidades, com 

competências e conhecimentos. 

PUD enquanto exemplos modelo 

Quando uma pessoa com uma experiência 

vivida se torna um(a) colaborador(a) numa 

organização, essa pessoa fixa um modelo 

para outras PUD. Como tal, essa pessoa 

torna-se um ponto de referência que fala 

da possibilidade de outras PUD se 

tornarem colaboradores/as numa área em 

que são experientes. Quando isso 

acontece, os/as Pares também 

experienciam uma melhoria da autoestima, 

uma vez que a construção de experiência 

de trabalho não é o único objetivo dos 

programas de Pares. 

Pares enquanto comunicadores/as eficazes 

A experiência tem demonstrado que 

muitas PUD não confiam em todos/as os/as 

profissionais de saúde ou assistentes 

sociais, especialmente aqueles/as que 

os/as encorajam continuamente a deixar 

de usar drogas. Por esta razão, por vezes, a 

informação sobre a saúde pública pode ser 

entendida como um reforço de uma 

agenda de abstinência de drogas. Uma 

estratégia para enfrentar esta situação 

consiste em envolver e cooperar com 

Pares. 
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Pares enquanto especialistas sobre as 

necessidades e práticas das suas 

comunidades 

Devido ao seu [ex]consumo de drogas, 

os/as Pares são especialistas em 

substâncias ilegais e consumo de drogas. 

Como tal, estão cientes dos padrões de 

consumo entre as suas comunidades, 

substâncias diferentes, níveis de pureza, a 

disponibilidade ou preço das drogas, entre 

outros. Neste sentido, desenvolveram as 

suas próprias estratégias para avaliar e lidar 

com riscos, sabendo que profissionais que 

não consomem drogas não os produziriam 

por si só. 

Melhorar a autoestima 

Ter a oportunidade de contribuir para o 

bem-estar das suas comunidades é um 

contributo socialmente importante. A 

partir desta visão, podemos ver como o 

desenvolvimento e implementação de 

programas de Pares contribui para a 

[auto]capacitação e para uma melhoria da 

autoestima. A experiência tem mostrado 

como isto os influencia na hora de fazer 

escolhas mais seguras quando se trata de 

proteger a saúde, o que em troca pode 

influenciar outras PUD dentro das suas 

comunidades. 

Desenvolver competências profissionais  

Participar em programas de Pares oferece 

não só a possibilidade de ativar o know-

how de uma pessoa com experiência vivida, 

mas também de adquirir novas 

competências, conhecimento e 

experiências profissionais. Desde tarefas 

administrativas, à prestação de serviços 

sociais e de saúde ou mesmo a coordenar 

funções, os programas de Pares oferecem a 

possibilidade de aceder a uma educação e 

experiência profissionais que, de outra 

forma, poderiam não estar disponíveis e/ou 

especializadas para os/as mais 

marginalizados/as e carecidos/as dentro da 

comunidade de consumo de drogas.  

Construir a comunidade  

Como vimos anteriormente, apoiar o bem-

estar das nossas comunidades é um 

importante contributo social. Este papel e 

posição influenciam não só o nosso sentido 

de pertença, mas também de 

responsabilidade. Apoiar as nossas 

comunidades implica não só assumir a 

responsabilidade pelo bem-estar das 

pessoas a quem oferecemos apoio, mas 

também pelos efeitos e impactos que as 

nossas ações têm nesta mesma 

comunidade. É por esta razão que a 

construção de comunidade está 

relacionada com uma diminuição do 

chamado “comportamento antissocial”. 

Para além disso, através do 

estabelecimento de contacto com outras 

comunidades e/ou com a população de 

uma determinada área, os/as Pares podem 

alterar a opinião que isso pode ter nas PUD. 

Envolvimento cívico 

As organizações de Pares, enquanto 

participantes ativos/as e condutores/as 

dentro da sua própria comunidade, podem 

ter um papel crítico na investigação e na 

elaboração de políticas. Os/as Pares podem 

responder às necessidades das 

comunidades de forma mais adequada, à 

medida que compreendem melhor o 

impacto das políticas nas suas 

comunidades. Mais adiante, as diferentes 

comunidades começam a sentir-se 

representadas. 
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3. Diferentes tipos de trabalho de Pares 
 

Três modelos organizacionais de apoio a 

Pares 

Os modelos mais comuns para a prestação 

de apoio de Pares são programas auto-

organizados – por exemplo, iniciados por 

uma organização liderada por um(a) 

consumidor(a) de drogas –, programas 

desenvolvidos por organizações lideradas 

por profissionais [voluntários/as] sem 

experiência vivida na questão das drogas - 

por exemplo, um serviço de saúde ou uma 

organização de redução de danos -, ou um 

empreendimento conjunto (joint venture) 

de PUD e profissionais. 

No cerne destes modelos, podemos 

encontrar discussões sobre graus de 

autonomia ou integração dentro dos 

modelos já existentes de prestação de 

serviços. Ao desenvolver um programa de 

apoio de Pares, é importante que estas 

escolhas sejam feitas antes do início do 

projeto. 

Vantagens de incorporar o apoio de Pares 

em organizações não lideradas por Pares 

A experiência mostra que ainda muitas 

organizações lideradas por utilizadores/as 

de drogas têm dificuldades em manter as 

suas atividades. Isto resulta de uma série 

de condições intersectoriais, como a 

criminalização, ou a falta de financiamento 

adequado, entre outros, que interferem na 

capacidade de um envolvimento contínuo e 

estável. Nestas ocasiões, incorporar o apoio 

de Pares em organizações não lideradas 

por Pares pode ser uma estratégia para 

garantir a continuidade de um programa. 

 

Outra vantagem importante deste modelo, 

é a possibilidade de construir sobre a rede 

existente que a organização já 

desenvolveu. Isto asseguraria contactos 

exequíveis com outras organizações 

pertencentes, por exemplo, às áreas da 

promoção de saúde e ajuda na questão das 

drogas e aos serviços sociais. Isto é 

especialmente importante e facilitaria os 

encaminhamentos quando necessário. Para 

além disso, baseando-se nesta rede e na 

relação, a organização pode ser capaz de 

apoiar a mediação com a aplicação da lei e 

sistemas judiciais. 

 

Condições importantes para incorporar o 

apoio de Pares em organizações não 

lideradas por Pares 

Em primeiro lugar, o trabalho da 

organização teria de ser alinhado com os 

princípios da redução dos danos. Como tal, 

profissionais sem experiência vivida na 

questão do consumo de drogas apoiariam 

plenamente aqueles que a têm, com uma 

atitude aberta e sem julgamentos.  

Este apoio é muitas vezes articulado em 

três níveis diferentes:  

- Desenvolvimento Profissional, 

incluindo formação e capacitação 

que ajude a adquirir novas 

informações, competências de 

métodos, bem como supervisão e 

orientação adequadas. 

- Organização e Coordenação, para 

que seja possível, por exemplo, 

proporcionar estruturas de equipa 

adequadas, resolução de conflitos, 

entre outros. 

- Desenvolvimento Pessoal, por 

exemplo, apoio em caso de 

alterações nos padrões de 

consumo ou de quaisquer outros 

problemas sociais relacionados, 

desencandadores, ou experiências 

que possam causar danos. 

Para além disso, a organização precisaria 

de desenvolver estratégias para apoiar a 

experiência e a troca de conhecimentos 

entre profissionais que não têm uma 
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experiência vivida neste âmbito, e aqueles 

que a têm. 

Razões para incorporar o apoio de Pares em 

organizações lideradas por utilizadores/as 

de drogas  

Infelizmente, as atitudes negativas dos/as 

profissionais de saúde e sociais em relação 

às PUD continuam a ser comuns. Como 

resultado, aumentam-se as barreiras ao 

acesso ao apoio, dependendo se o 

consumo de drogas é ou não aceite por 

esses profissionais. Para além disso, nas 

situações em que o acesso é possível, 

devido a experiências anteriores, a 

desconfiança pode acontecer. Por exemplo, 

um(a) consumidor(a) ativo/a de drogas 

pode ter dificuldade em falar francamente 

com um(a) profissional, especialmente se o 

consumo de drogas não for explicitamente 

aceite. 

Como envolver pessoas com experiência 

vivida? 

Para que um projeto seja bem-sucedido, é 

importante decidir previamente quais os 

objetivos que se gostariam de alcançar com 

o projeto e quais as funções que os/as 

Pares teriam na fase piloto, seja a educação 

por Pares e/ou o apoio de Pares. 

 

Embora mais à frente se aprofunde mais a 
fase de desenvolvimento de um projeto, por 
enquanto é importante ter em mente os 
seguintes passos: 
 
1. Definir o objetivo do projeto. 
2. Compreender claramente qual será a 
posição dos/as Pares na organização, o apoio 
que seria necessário e as possibilidades reais 
que se tem para isso. 
3. Uma vez clara a posição, definir os 
diferentes papéis e atividades que os/as 
Pares desenvolveriam, afirmando claramente 
os objetivos. 
4. Dependendo dos objetivos, funções e 
atividades, selecionar a pessoa mais 
adequada.  

 

Perfil do/a Trabalhador(a) Par 

Tal como em qualquer outra posição 

profissional, o perfil de uma pessoa com 

experiência vivida dependerá das tarefas a 

desenvolver e das responsabilidades 

envolvidas. No entanto, a experiência 

demonstrou que, em termos gerais, 

algumas das seguintes 

competências/atitudes são úteis para uma 

pessoa que usa [usou] drogas. Assim, 

devem ter ou desenvolver as seguintes: 

Paciência 
Não fazer julgamentos 
Forte capacidade de 
comunicação 
Abertura 
Focado no trabalho de 
equipa 

Autoconhecimento 
(particularmente no 
que diz respeito às 
barreiras) 
Situações pessoas 
estáveis (mais ou 
menos) 
Padrão estável de 
utilização 
Capaz de lidar com 
feedback 

 

Para apoiar um(a) Par, e para garantir que 

estas competências são desenvolvidas no 

caso de este não as possuir, as 

organizações devem considerar realizar 

horários flexíveis e assumir um pouco mais 

de responsabilidade quando necessário, 

bem como apoiar administrativamente. 
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TRABALHO DE PROXIMIDADE |  

Enquadramento Conceptual 

 

1. DEFINIÇÃO E PRINCÍPIOS BÁSICOS

O que é proximidade? 

Proximidade é uma estratégia de redução 

de danos centrada na pessoa e baseada na 

comunidade. O seu objetivo é estabelecer 

contacto com e/ou prestar serviços sociais 

e de saúde às pessoas no local exato onde 

estas se encontram. Tradicionalmente, a 

abordagem à prestação de serviços tem 

sido criada para se centrar em torno de 

instituições e organizações. No entanto, a 

criminalização frequente do consumo de 

drogas, o estigma relativo aos/às 

utilizadores/as de drogas, bem como certos 

limiares de serviços - como horários de 

abertura, locais,… -, funcionam como 

barreiras ao acesso a serviços e apoio de 

instalações fixas por parte das PUD. 

Na proximidade, o estabelecimento de 

contacto pode ser visto de dois ângulos 

diferentes. Por um lado, do ponto de vista 

das organizações sociais e de saúde, a 

proximidade pode ajudar a estabelecer ou 

melhorar as ligações com as comunidades 

que pretendem servir. Do ponto de vista 

das PUD, os serviços de proximidade 

oferecem um ponto de entrada para os 

serviços que estas podem necessitar.   

Princípios Básicos de Proximidade 

Dewaele, De Maeyer & Beelen (2012) 

propõem a seguinte compreensão do 

trabalho de proximidade: 

                                                 
2 De Maeyer, J., Dewaele, C., & Beelen S., (2012) 
Outreachend werken Praktijkkader in ontwikkeling. 
https://bit.ly/2Zr5x7F 

“O trabalho de proximidade é um 

método que se baseia numa 

abordagem ativa e que se foca na 

promoção do bem-estar. O/a 

trabalhador(a) afasta-se da atitude 

participativa básica e centra-se em 

grupos vulneráveis que não são 

alcançados ou são alcançados de modo 

insuficiente pelo serviço atual, ofertas 

de ajuda e cuidados. Isto, ao mover-se 

para o seu ambiente, reconhecendo os 

valores e normas prevalecentes. O 

trabalho de proximidade está 

empenhado em procurar uma 

coordenação mútua entre o público-

alvo, a sua rede, a oferta de partilha e a 

sociedade em geral.”2 

Partindo desta definição, podemos extrair 

uma série de princípios básicos que podem 

ser úteis para nos orientarmos no 

desenvolvimento e na implementação de 

atividades de trabalho de proximidade de 

Pares. 

1. Uma abordagem ativa 

Apesar do reconhecimento geral da 

importância de um fácil acesso aos 

serviços, a experiência mostra ainda que as 

PUD continuam a ser desprivilegiadas nesse 

sentido. Respondendo a esta situação, os 

serviços de proximidade baseiam-se numa 

atitude proativa e intencional que procura 

oferecer serviços diretamente no local, ou 
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estabelecer ligações com as agências de 

apoio adequadas. Em vez de estarem à 

espera de que as PUD tenham acesso aos 

serviços, os/as trabalhadores/as de 

proximidade deslocam-se para as 

comunidades que pretendem apoiar.  

2. Promover o bem-estar 

Operando a partir de quadros de redução 

de danos, as atividades de proximidade 

procuraram garantir os direitos sociais e 

promover e melhorar a qualidade de vida 

das PUD. Conhecer pessoas do local onde 

se encontram, neste caso, não só aponta 

para a localização física em que se 

encontram, mas também exige trabalhar 

com e sobre os pontos fortes das pessoas e 

das comunidades. Desta forma, as 

atividades de proximidade podem 

contribuir para um processo emancipatório 

que se esforça pela autonomia das PUD, 

baseando-se nas escolhas de saúde e 

planos que os indivíduos fazem por si 

mesmos.     

3. Atitude participativa 

A experiência demonstrou que as seguintes 

atitudes nos/as trabalhadores/as de 

proximidade têm um impacto positivo na 

qualidade do serviço que prestam: 

 

  

| Ser Real | Envolvimento| Equidade | 
Abertura | Incondicionalidade|  

| Atitude Positiva | Proximidade Profissional 
| Fiabilidade | Respeito | 

 

 

4. Comunidades desfavorecidas 

As PUD experimentam frequentemente 

padrões de intersecção de exclusão, tais 

como habitação adequada e outras 

condições materiais e, ainda, estigma e 

                                                 
3 (Baart, 2003) 

criminalização. Como resultado, tornam-se 

socialmente mais vulneráveis do que outras 

populações, criando assim necessidades 

complexas de apoio e isolamento social.  

As atividades de proximidade respondem a 

estas condições estruturais, racionalizando 

os serviços e a assistência. Ao enfatizar em 

primeiro lugar o estabelecimento de 

contacto e, posteriormente, proceder à 

implementação direta de planos de apoio 

pré-estabelecidos, os/as trabalhadores/as 

de proximidade podem desenvolver ações 

que vão ao encontro das necessidades 

reais das pessoas e das comunidades. 

Tendo isto em conta, é possível que haja 

uma melhoria das relações com as 

organizações adequadas. 

5. Trabalhar fora do contexto organizacional 

| contextos institucionais 

Proximidade implica deixar o ambiente 

familiar das nossas próprias organizações e 

trabalhar onde o apoio e a ajuda são 

necessários. É essencial que haja uma 

quebra entre fronteiras vs assistência, para 

que assim, possa haver espaço para o 

estabelecimento de confiança3. Ao fazê-lo, 

podem ser feitos contactos com pessoas 

que de outra forma não seriam alcançadas 

sem exigir o deslocamento dos locais onde 

normalmente estão.  

6. Reconhecer os valores prevalecentes 

Trabalhar fora de uma organização ou 

instituição requer respeito e abertura aos 

valores atuais encontrados e às formas de 

cuidado que já existem individualmente e 

entre os membros da comunidade. Para tal, 

é necessário que haja flexibilidade e 

criatividade por parte dos/as 

trabalhadores/as de proximidade. Para 

garantir um espaço mais seguro para 

todos/as, é importante estar ciente dos 

valores que podem colidir uns com os 

outros e quais é que podem estar em jogo, 

dos nossos limites, e da diferença entre 
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respeitar e aprovar os valores e padrões de 

outra pessoa.  

7. Reconciliação mútua 

Como prática, o trabalho de proximidade 

tem a capacidade de restaurar ou 

fortalecer as ligações entre as comunidades 

e o apoio e cuidado profissionalizados. 

Como tal, os/as trabalhadores/as de 

proximidade podem ter um papel 

mediador, ou ser um elo de ligação. 

Grupo-alvo e vulnerabilidade social  

Escolha explícita para trabalhar com este 

grupo-alvo e realização, por exemplo, de 

uma visita domiciliária por parte de um(a) 

médico/a.

 

2. Porquê Proximidade?

Os/as trabalhadores/as de proximidade 

fornecem acesso a serviços disponíveis – 

como informação, 

equipamento/parafernália, aconselhamento 

ou encaminhamentos – que permitem às 

PUD reduzir os riscos associados ao 

consumo de drogas e/ou aos 

comportamentos sexuais. Portanto, graças 

às atividades de proximidade, as 

organizações contribuem para um 

consumo mais seguro de drogas e para a 

promoção da segurança do 

comportamento sexual. 

 

Um exemplo desta contribuição é o 

impacto que os serviços de proximidade 

tiveram e ainda têm quando se trata de 

medicamentos injetados. Ao distribuírem 

materiais suficientes e adequados, onde 

necessários, os serviços de proximidade 

contribuem para reduzir o risco de 

transmissão ou aquisição do VIH, VHC e 

outros vírus transmitidos pelo sangue. Para 

além disso, graças à informação e ao 

aconselhamento adequados e oportunos, 

bem como à distribuição de naloxona 

sempre que possível, os serviços de 

proximidade contribuem para a prevenção 

de overdoses.  

Quando a informação e o suporte vêm de 

uma fonte de confiança, o impacto é mais 

poderoso. É por esta razão que os/as 

trabalhadores/as de proximidade são 

muitas vezes Pares, ou outros membros 

respeitados das comunidades. 

Redução de Danos e Proximidade 

Os programas de redução de danos 

concentram-se na prevenção dos danos 

associados ao uso de drogas psicoativas, 

em vez de prevenir o próprio uso de 

drogas. Tendo em conta que muitas 

pessoas não conseguem ou não querem 

deixar de usar drogas, as intervenções de 

redução de danos incluem a prestação de 

serviços e informações para manter as 

pessoas saudáveis e seguras. 

Uma proximidade baseada na comunidade 

é uma abordagem eficaz para fornecer 

serviços e informações de redução de 

danos, sem julgamentos e de forma 

amigável. 

Usando a proximidade, podem-se fornecer 

às PUD, os meios para adotar práticas e 

comportamentos menos arriscados, 

incluindo reduzir o risco de transmissão ou 

aquisição de VIH e outros vírus 

transmitidos pelo sangue relacionados com 

equipamentos de injeção partilhados e 

sexo desprotegido. 

Proximidade | Conectar as Pessoas e a 

Ligação aos Cuidados 

Importa mencionar que, a proximidade 

também ajuda a conectar as pessoas com 

os serviços adequados, aos quais podem 

necessitar de aceder – seja através de 

clínicas móveis, ou de trabalhadores/as de 

proximidade que educam os/as 

utilizadores/as de drogas sobre os serviços 

de saúde disponíveis e a eficácia do 
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tratamento do VIH ou, ainda, a 

dependência de drogas, por exemplo. 

Proximidade é um elo vital entre as pessoas 

que usam drogas – muitas das quais são 

marginalizadas ou têm medo de aceder a 

serviços formais de saúde – e ao sistema de 

saúde. 

Proximidade | Serviço Comunitário 

Se devidamente treinados/as, os/as 

trabalhadores/as de proximidade podem 

ser uma fonte fiável de informação e 

serviços de redução de danos, não só para 

PUD e os/as seus/suas parentes, mas 

também para outros/as, como, por 

exemplo, pessoas da comunidade local ou 

bairro onde a proximidade ocorre, a polícia 

e representantes de diferentes agências 

que fornecem serviços a utilizadores/as de 

drogas. Os/as trabalhadores/as de 

proximidade podem influenciar 

positivamente as opiniões e sensibilizar 

relativamente ao VIH e ao consumo de 

drogas entre as comunidades. 

Equipa de Proximidade 

Na maioria dos casos, a proximidade é 

constituída por uma equipa de duas 

pessoas com uma mochila ou um saco que 

contém equipamento de injeção estéril, um 

recipiente resistente à punção para agulhas 

e seringas usadas (se o projeto incluir um 

serviço de troca de agulhas), folhetos 

informativos e outros meios impressos, e 

preservativos e lubrificantes. Esta 

configuração permite combinar um(a) 

trabalhador(a) de proximidade mais 

experiente com um(a) trabalhador(a) 

menos experiente, ou reunir duas pessoas 

diferentes que juntos/as podem tornar-se 

mais representativas e estarem mais em 

sintonia com as comunidades a que 

oferecem serviços.

 

3. Três métodos de trabalho de proximidade 

Há muitos tipos de atividades que podem 

enquadrar-se na categoria de “trabalho de 

proximidade”. Proximidade é qualquer 

atividade que preste apoio e serviços às 

populações atualmente carecidas de 

programas fixos. 

Para ajudá-lo/a a determinar e a estruturar 

o seu programa de proximidade para 

apoiar adequadamente as comunidades 

com quem trabalha, organizaremos estas 

atividades em três categorias, com base no 

local em que o contacto e o apoio ocorrem. 

Trabalho de proximidade destacado 

Também conhecido como trabalho de rua, 

este método de trabalho de proximidade 

ocorre fora de qualquer serviço de 

contacto, como por exemplo, espaços 

públicos, pubs, clubes ou espaços que 

estejam a ser ocupados ilegalmente, entre 

outros. Dependendo dos seus objetivos, o 

trabalho de rua pode apresentar uma 

abordagem mais categórica – focando-se 

em categorias específicas de indivíduos ou 

comunidades -, ou uma abordagem mais 

espacial/geográfica - visando uma área 

definida na qual várias categorias de 

indivíduos ou comunidades podem usar o 

espaço. 

O trabalho de proximidade destacado 

requer, geralmente, um conjunto de 

atividades mais longas e intensivas através 

das quais a proximidade facilita o acesso 

daqueles/as que normalmente estão mais 

excluídos/as de formas de cuidados mais 

institucionalizadas. 

O e-mail serve aqui para estabelecer 

ligação. Assim que isto seja feito, tendo por 

base as necessidades da comunidade e os 

seus valores, os/as trabalhadores/as de 

proximidade codesenvolvem ações e 

estratégias através de metodologias 

dialógicas. É através destas conversas que 
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os/as trabalhadores/as de proximidade 

podem defender os interesses das 

comunidades que servem de uma forma 

mais eficaz e respeitosa, 

independentemente de visões normativas 

ou oficiais articuladas pela política e/ou 

pela sua própria organização. 

Nesta modalidade de trabalho de 

proximidade, é necessário prestar especial 

atenção às vulnerabilidades que podem 

surgir ao trabalhar em espaço público e 

aberto, bem como ao potencial ceticismo 

com que os/as trabalhadores/as de 

proximidade se podem deparar, por parte 

das comunidades que pretendem apoiar. 

Proximidade domiciliária 

Este método de trabalho de proximidade é 

realizado nas casas dos indivíduos ou 

comunidades que se gostariam de alcançar. 

Por esta razão, este é um modelo mais 

orientado do que o Modelo Destacado. Os 

indivíduos são identificados 

antecipadamente, muitas vezes com base 

em informações específicas, observações 

ou ações tomadas por terceiros. 

 

As atividades de proximidade domiciliária 

no domínio do consumo de drogas 

raramente são encontradas. Prestar apoio 

no espaço privado de alguém requer uma 

abordagem mais subtil e sensível, uma vez 

que os riscos de alta tensão são comuns, 

dependendo da forma como o contacto e o 

consentimento são negociados, 

estabelecidos e mantidos.  

Proximidade peripatética  

Em comparação com os métodos 

anteriores, este modelo centra-se mais nas 

organizações do que nos indivíduos e/ou 

comunidades. Os/as trabalhadores/as de 

proximidade prestam os seus serviços a 

outras organizações e/ou instituições de 

base comunitária, tais como prisões, 

escolas ou abrigos, entre outros. 

Desta forma, a proximidade peripatética 

contribui para o bem-estar de um 

indivíduo, como elemento dentro de um 

plano de apoio aos cuidados de saúde já 

existente. Para além disso, apoia outras 

organizações sociais e de saúde, 

fornecendo serviços específicos e/ou 

aumentando a sua capacidade através de 

formação. 

Ao implementar este modelo, deve ser 

dada especial atenção às potenciais 

complicações que podem surgir devido a 

diferenças de métodos, abordagens ou 

valores do projeto de proximidade e às 

regras e protocolos que possam estar em 

jogo numa determinada organização ou 

instituição comunitária.  

Pressão psicológica.

 

4. Modelos de Trabalho de Proximidade

Os modelos de proximidade baseiam-se 

numa combinação de abordagens e 

ferramentas que apoiam as PUD na 

redução dos riscos individuais e sociais 

associados ao consumo de substâncias, 

para além de influenciarem positivamente 

os comportamentos, crenças e normas que 

contribuem para um aumento da 

vulnerabilidade desta comunidade. 

Na secção seguinte, vamos destacar uma 

série de modelos históricos. Cada um deles 

oferece-nos uma série de pontos de 

entrada para compreender quais foram as 

diferentes formas de cooperação 

estabelecidas no trabalho de proximidade 

entre trabalhadores/as de proximidade 

consumidores/as ou não consumidores/as 

de drogas, e as suas comunidades em geral. 

Para além disso, também evidenciam uma 

mudança de foco nestas atividades. 
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Enquanto no final dos anos 80, as 

atividades visaram a mudança de 

comportamentos individuais, nas décadas 

seguintes tem havido uma expansão para 

incorporar atividades que enfatizam as 

comunidades ou redes sociais, bem como 

as condições sistémicas e institucionais que 

afetam a vida e as experiências das PUD. 

Modelo de Proximidade de Líderes 

Indígenas - Indigenous Leader Outreach 

Model [ILOM]4 

Implementado em 1986, este modelo de 

prestação de serviços de proximidade 

baseia-se em ex- e/ou atuais utilizadores/as 

de drogas empregados/as em equipas 

móveis de trabalhadores/as de 

proximidade. Desta forma, as organizações 

sociais e de saúde contaram com Pessoas 

que Injetam Drogas (PID) com acesso a 

comunidades específicas que usam drogas, 

e com conhecimento sobre os sistemas 

sociais existentes nessas comunidades.  

Apoiando-se em quadros epidemiológicos e 

etnográficos, neste modelo os/as ‘líderes’ 

são selecionados/as através de contactos 

iniciais que também envolvem discussões 

com outras PID dentro da comunidade. O 

objetivo é compreender quais são as vozes 

confiáveis e respeitadas numa comunidade. 

Uma vez identificados/as, são 

submetidos/as a uma avaliação individual 

de risco, e recebem informações básicas de 

redução de danos que podem ser 

espalhadas entre os/as seus/suas Pares. 

Baseando-se em relações de confiança, 

os/as ‘líderes’ envolvem os seus membros 

da comunidade em discussões sobre riscos 

e fornecem informações e materiais de 

redução de risco. 

 

A ILOM centra-se na criação de mudanças, 

tanto a nível individual como a nível 

comunitário, através da segmentação de 

uma cultura específica. Como tal, ativa a 

                                                 
4 Mais informação: Wiebel 1993 + 1988 

capacidade da rede de um(a) utilizador(a) 

de drogas para influenciar 

comportamentos de risco, particularmente 

quando se trata de prevenir a infeção pelo 

VIH. Desta forma, o objetivo é desenvolver 

uma cultura sustentada e com capacidade 

de automanutenção em que as PID se 

possam desencorajar ativamente uns/umas 

aos/às outros/as de se envolverem em 

comportamentos como o backloading, a 

partilha de seringas ou outra parafernália 

de injeção, citando alguns. 

Modelo de Proximidade baseado na 

Comunidade5 

Começou a ser implementado em meados 

dos anos 90, o Modelo de Proximidade com 

base na Comunidade alargou o papel 

dos/as trabalhadores/as de proximidade. 

Além de disponibilizarem aconselhamento 

de redução de riscos, materiais de 

informação e parafernália, como seringas, 

preservativos e cotonetes alcoólicos, 

também facilitaram o acesso a testes e 

aconselhamento sobre o VIH e outros 

serviços médicos, incluindo tratamento 

quando solicitado. 

Este modelo de proximidade inclui duas 

componentes interrelacionadas concebidas 

para facilitar a mudança de 

comportamento. Estas incluem atividades 

de proximidade baseadas na comunidade e 

presença em áreas públicas frequentadas 

por PID, e duas sessões pessoais de 

educação e redução de riscos, seguidas por 

um contacto contínuo. A primeira sessão 

ocorre geralmente antes dos testes, 

fornece informações básicas sobre a 

prevenção e transmissão de VIH, hepatite e 

doenças sexualmente transmissíveis (DST). 

A segunda sessão, realizada após os testes, 

tenta reforçar e apoiar a mudança de 

comportamento, para além de promover 

discussões sobre como reduzir os riscos. 

5 Mais informação: 
https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/cb
om.pdf  

https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/cbom.pdf
https://archives.drugabuse.gov/sites/default/files/cbom.pdf
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Para além de se direcionarem aos/às 

utilizadores/as de drogas em diversos 

cenários comunitários, os/as 

trabalhadores/as de proximidade servem 

como modelos, educadores/as e 

defensores/as que podem fornecer aos/às 

utilizadores/as de drogas informações de 

mudança e redução de risco precisas em 

contextos que lhes são familiares e em 

momentos de maior risco. Estratégias 

específicas de proximidade incluem a 

comunicação de informações básicas de 

redução de riscos; apresentação de um 

quadro hierárquico para compreender a 

eficácia relativa das diferentes estratégias 

de redução de riscos; disponibilização de 

literatura e outros materiais para apoiar a 

mudança de comportamento; e ainda, 

facilitar o acesso ao tratamento de drogas, 

aos serviços de teste e aconselhamento do 

VIH/SIDA e de outros serviços médicos e 

sociais disponíveis na comunidade local. 

Para divulgar a informação mais 

rapidamente, neste modelo os/as 

trabalhadores/as de proximidade 

contactam indivíduos em pequenos grupos, 

embora alguns sites façam a segmentação 

de trabalhadores/as de proximidade em 

redes existentes de utilizadores/as de 

drogas, muitas vezes envolvendo líderes de 

rede no ensino ou na modelação da 

redução de risco do VIH. 

                                                 
6 Mais informação: 
https://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/P
DI%20Summary.pdf  

Os programas de proximidade baseados na 
comunidade que visam as PUD podem variar 
dependendo de: 
 

• os tipos e números de pessoas a 
alcançar (pessoas que sejam 
injetoras ou não injetoras, jovens, 
utilizadores/as de estimulantes, 
etc.); 

• os locais para o trabalho de 
proximidade (ruas, residências de 
pessoas que usam drogas, slams, 
“shooting hotspots”, etc.); 

• os recursos fornecidos (seringas, 
agulhas, preservativos, lixívia, 
informação sobre redução de riscos, 
cotonetes de álcool, colheres 
fogões, torniquetes); 

• outros serviços através de 
encaminhamentos; 

• o papel e as responsabilidades 
dos/as trabalhadores/as de 
proximidade e a natureza da 
formação que recebem; 

• os tipos de subgrupos de 
utilizadores/as de drogas a que a 
proximidade vai chegar; 

• as organizações envolvidas na 
prestação de serviços (ONG, 
Organizações Governamentais); 

• supervisão e gestão de 
trabalhadores/as de proximidade e 
educadores/as de Pares; sistema de 
monitorização e avalização. 

 

O Modelo de Intervenção orientado pelos 

Pares - The Peer-Driven Intervention Model 

[PDI]6 

Também implementado a partir de meados 

dos anos 90, o PDI é um modelo de 

proximidade de “referência em cadeia” que 

visa as redes sociais das PID e não os 

indivíduos. O objetivo original era formar 

PID, para que estas recrutassem e 

desenvolvessem intervenções de 

prevenção do VIH para os/as seus/suas 

Pares imediatos/as numa comunidade, em 

troca de recompensa monetária. 

https://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/PDI%20Summary.pdf
https://chipcontent.chip.uconn.edu/chipweb/pdfs/PDI%20Summary.pdf
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As principais atividades de proximidade 

deste modelo incluem (1) o recrutamento 

de PID para entrevistas, formação e 

testagem, (2) a educação das PID na 

comunidade e a divulgação de informações 

de prevenção sobre riscos para a saúde, (3) 

a transferência de PID para entrevistas de 

acompanhamento e educação para a 

saúde, (4) a distribuição de materiais e 

informações de redução de danos; e (5) o 

encaminhamento de PID para a realização 

de testes e outros serviços. 

Contrastando com um modelo de 

proximidade “fornecedor-cliente” em que 

os/as voluntários/as normalmente estavam 

apenas a distribuir materiais entre os/as 

seus/suas Pares, as PID envolvidas no PDI 

também educam os/as seus/suas Pares 

sobre temas relacionados com a prevenção 

do VIH e o consumo de drogas mais seguro. 

Este modelo baseia-se nas PID ativas para 

desenvolver as atividades fundamentais 

que os/as trabalhadores/as de proximidade 

que não utilizam drogas executariam, 

fornecendo-lhes orientação e recompensas 

monetárias diretas e por tarefa para 

realizar tarefas relacionadas com a 

proximidade. 

O primeiro contacto das PID ocorre quando 

ele ou ela é recrutado/a e educado/a 

pelos/as trabalhadores/as de proximidade - 

Pares que receberam formação. A seguir, o 

processo de recrutamento destina-se a 

envolver membros da rede na discussão da 

redução do risco de VIH entre si, 

reforçando assim as normas para um 

comportamento mais seguro. 

O PDI tem sido eficaz na redução dos 

comportamentos de risco do VIH. Para 

além disso, o PDI foi capaz de recrutar 

significativamente mais PID para receber 

informações e testes do VIH e custou 

significativamente menos do que os 

esforços tradicionais de proximidade. Por 

esta razão, o modelo foi também 

expandido e adaptado para uso no acesso a 

outras populações em risco e baseadas em 

rede, tais como trabalhadores/as sexuais, 

homens que têm relações sexuais com 

homens, heterossexuais de alto risco e 

pessoas em situação de sem-abrigo. 

Proximidade no Modelo de Contextos 

Naturais - Outreach in Natural Settings 

Model [ONS] 

Guiado por um quadro de influência social 

e de empoderamento, o ONS conta com 

indivíduos com estatuto dentro das suas 

redes de consumo de drogas, formando-

os/as para promover a prevenção do VIH 

entre os seus contactos dentro e fora das 

suas redes de sexo e drogas. 

É pedido aos/às injetores/as de drogas 

recrutados/as na rua que tragam pessoas 

com quem tinham injetado drogas para 

uma série de seis reuniões, em que 

discutiram em conjunto, quais eram os 

riscos, o que poderia ser feito 

relativamente a estes riscos e os potenciais 

obstáculos sociais e práticos. 

As PID são formadas/os para fazer trabalho 
de proximidade com os membros das suas 
redes de drogas e sexuais. 
 
Modelo de Autoajuda 
Este modelo baseia-se na proximidade do/a 
consumidor(a) de drogas para contactar 
outros/as utilizadores/as de drogas sobre 
questões de interesse mútuo, incluindo o 
VIH/SIDA. Este tipo de proximidade é mais 
comum na França, Alemanha e Países 
Baixos, mas também se encontra na 
Bélgica, Dinamarca, Itália, Espanha e Reino 
Unido. Nos últimos anos, este modelo tem 
sido adaptado para ajudar as PID a viver 
com HIV/SIDA. Um exemplo de atividade de 
proximidade inclui uma newsletter sobre 
questões relevantes para as PID. Tal 
newsletter usaria um processo circular 
através de inquéritos para descobrir quais 
são as questões que mais interessam e, 
posteriormente, um centro especializado 
de educadores/as de saúde 
especializados/as e trabalhadores/as de 
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proximidade encontraria as informações 
técnicas necessárias e traduzi-las-ia em 
linguagem apropriada para a comunidade.  
 

Modelo de Saúde Pública 

Com base no Modelo de Autoajuda, as PID 

e ex-utentes trabalham com médicos/as, 

enfermeiros/as e outros/as profissionais de 

saúde para chegar às PID e fornecer 

informações sobre a prevenção do VIH, 

muitas vezes agulhas, seringas, 

preservativos e outros equipamentos e, em 

alguns casos, cuidados e apoio (incluindo 

tratamento médico) às PID. 

Este programa destina-se a fazer a ponte 

com as PID (especialmente aqueles/as que 

não conseguem ou não estão dispostos/as 

a deixar de consumir drogas), com a ajuda 

de instituições que forneçam informação e 

uma variedade de serviços.  

Trabalhadores/as de proximidade de rua 

visitam locais frequentados por 

utilizadores/as de drogas e fazem contacto. 

Troca de Agulhas através da Proximidade - 

Outreach Needle Exchange [ONE] 

O pacote básico de materiais fornecidos 

através da ONE pode incluir: 

• seringas estéreis, preservativos e 

cotonetes de álcool; 

• mas, dependendo das práticas de 

risco e das necessidades das PUD, 

também podem ser distribuídas 

agulhas, água de injeção estéril, 

fogões ou colheres, torniquetes e 

filtros.  

• as organizações podem também 

fornecer ligaduras, algodão, 

desinfetantes, lixivia, vitaminas, 

analgésicos como aspirina, 

pomadas para tratar feridas e 

infeções bacterianas, ou drogas 

para prevenir uma overdose (por 

exemplo, Naloxona). 

Ao fornecer troca de agulhas através deste 

modelo, recomenda-se facultar agulhas e 

seringas estéreis nas quantidades 

solicitadas pelas PUD sem lhes pedir para 

devolverem as usadas, mas sim motivando 

os/as clientes a trazê-las de volta através 

da distribuição de pequenos recipientes de 

agulhas.  

O Modelo Secundário de Troca de Agulhas 

A troca de agulhas secundárias é um 

modelo de troca de agulhas e seringas, no 

qual as PUD recebem um grande número 

de seringas e agulhas limpas para a 

respetiva distribuição entre os/as seus/suas 

Pares, que de outra forma não iriam a 

estabelecimentos para aceder a estes 

serviços.  

Juntamente com agulhas e seringas, os/as 

utilizadores/as de drogas envolvidos/as na 

troca de agulhas secundárias podem 

distribuir preservativos, cotonetes 

alcoólicos e materiais de informação.  

Não é necessário que uma pessoa disposta 

a participar na troca de seringas seja 

popular entre os/as seus/suas Pares. As 

principais condições devem passar pela 

motivação para participar no programa e 

pela existência de um vasto círculo de 

contactos. 

Capturar o/a cliente 

O modelo de captura de clientes é 

realizado principalmente por comunidades 

terapêuticas e outros serviços de 

tratamento de drogas, onde os/as 

trabalhadores/as de proximidade 

incentivam os/as utilizadores/as de drogas 

a iniciarem tratamento.  

A educação para a prevenção do VIH 

também é uma atividade de proximidade, 

mas o principal foco é ajudar os/as 

utilizadores/as de droga a abandonarem o 

consumo.
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MÓDULO II 

Logística do projeto e colaboração entre 

stakeholders 

 

PLANEAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO AO PLANEAMENTO  

Porquê planear? 

O planeamento é o processo de 

desenvolvimento de uma sequência lógica 

de estratégias e passos. Existem diferentes 

razões para a realização de um processo de 

planeamento abrangente. Por exemplo, o 

planeamento: 

1. Poupa tempo e dinheiro. 

2. Ajuda a garantir que as 

intervenções vão ao encontro das 

necessidades da nossa 

comunidade.  

3. Ajuda a alocar recursos necessários 

para a implementação.  

4. Distribui o trabalho e assegura que 

todos os passos foram esclarecidos 

e que as responsabilidades estão 

bem distribuídas. Além disso, ajuda 

a monitorizar os desenvolvimentos.   

5. Encoraja o envolvimento dos 

membros. Além disso, combinar 

pessoas com tarefas específicas 

pode maximizar as habilidades e 

conexões comunitárias. 

6. Impacta as futuras oportunidades 

de financiamento. 

7. Promove a ação-orientação, e as 

reuniões em todos os níveis são 

mais produtivas. 

8. Ajuda na segmentação do 

recrutamento e cooperação. 

Como planear? 

Um plano estratégico e de ação eficaz 

requer o envolvimento de diferentes 

stakeholders e o compromisso com os 

membros da comunidade. 

1. O processo deve estar aberto a 

todos os stakeholders. Isto não 

significa que um grande número de 

pessoas tenha de participar em 

todos os aspetos do 

desenvolvimento do plano. No 

entanto, deve haver pontos em 

que a entrada/saída pode ser 

fornecida.  

2. Os processos em si mesmos devem 

pôr em prática os valores e as 

mudanças que procuram ver no 

mundo. Por exemplo, quem está 

incluído(a)/excluído(a) no 
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processo, e porquê? Quais são os 

papéis a desempenhar durante 

este processo e as suas respetivas 

responsabilidades? Porquê? Quais 

são as estruturas de 

responsabilização?... 

3. Os/as coordenadores/as do 

processo devem tentar forjar um 

consenso. Os processos de grupo 

devem ser desenvolvidos para 

garantir que uma visão 

representativa da comunidade 

emerge. 

 

Princípios Básicos do Planeamento 

O que quer realizar? O que irá fazer? Como saber aquilo que foi 
realizado? 

 
Palavras-chave: objetivos, 
metas, finalidades, 
declarações de problemas, 
alvos, visões. 

 
Palavras-chave: atividades, 
abordagens, iniciativas, 
entradas, métodos, missões, 
políticas, práticas, programas, 
estratégias. 

 
Palavras-chave: referência, 
indicador, intermediário, 
Consequências, impacto, 
medida, marco, desfechos, 
produção, resultado 

 

2. Desenvolvimento de um Plano Estratégico e de Ação

 

2.1. AVALIAÇÃO DAS NECESSIDADES 

Um erro comum cometido por algumas 

organizações é começar a selecionar 

estratégias que querem usar, antes de 

definirem o problema e o que querem 

mudar em relação ao mesmo. Uma 

avaliação eficaz das necessidades incluiria 

as quatro componentes-chave: 

1. Formulação do problema ou 

declaração do objetivo, 

descrevendo a necessidade que 

justifica o projeto. 

2. Informação contextual. Isto incluiria 

não só o conhecimento sobre a 

política relacionada com a droga, 

mas também outras informações 

sobre as condições que moldam a 

realidade e as experiências da 

comunidade com quem se 

trabalha. 

3. Avaliação das necessidades 

comunitárias. Isto incluiria uma 

compreensão clara da própria 

comunidade e das suas respetivas 

necessidades. 

4. Sempre que possível, suportando 

dados quantitativos ou qualitativos) 

de todos os pontos anteriormente 

mencionados. 
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BREVE EXEMPLO 
 
“Há um novo grupo de utilizadores/as de drogas 
(cerca de 50-100 indivíduos), constituído por 
migrantes e requerentes de asilo. Estão localizados 
num parque no meio de um bairro popular e 
moderno que mudou rapidamente nos últimos 10 
anos. A renovação de apartamentos, a venda de 
habitação a preços acessíveis e a abertura de cafés 
e lojas modernos aceleraram o processo de 
gentrificação no distrito. A nova população desta 
área é constituída por solteiros/as de meia-idade e 
casais com crianças e bons rendimentos. Não 
estão satisfeitos com a atual situação e sentem-se 
ameaçados. 
 
Existem dificuldades em abordar o grupo de 
utilizadores/as de drogas. A maioria não tem 
autorização legal e não fala a língua do seu país. A 
maioria vem de países Africanos, mas o grupo é 
misto e também há migrantes de outras áreas. 
Devido à barreira linguística e ao estatuto “ilegal” 
deste grupo, o acesso aos serviços continua 
limitado. É difícil estabelecer uma relação de 
confiança com os membros do grupo. Têm medo 
da polícia e desconfiam daqueles/as que não 
fazem parte da sua comunidade. 
 
Com base em observações, a maioria deles/as são 
utilizadores/as  que injetam drogas. Não visitam o 
serviço de drop-in e redução de danos, mas visitam 
o programa de seringas e agulhas. A maioria é 
sem-abrigo e vive em casas abandonadas ou 
squads. Quase todos são homens e alguns ganham 
dinheiro através da venda de drogas ou sexo ou 
através do cometimento de crimes 
mesquinhos.”
  

 

EXCERCÍCIO 

 

2.2. VISÃO | IMPACTO - Para que mudança 

fundamental contribui o seu projeto? 

 Isto é descrito por uma ou mais frases ou 

declarações de visão, que são breves 

proclamações que transmitem as ideias ou 

a meta da comunidade para o futuro. Ao 

desenvolver uma declaração de visão, a sua 

organização torna os valores e os princípios 

organizadores do projeto claros para a 

comunidade, incluindo o staff, 

participantes e/ou voluntários/as, etc. 

 

QUESTÕES A CONSIDERAR: 
 
1. A que mudança mais ampla, a utilização 
dos resultados do projeto levará? Descrever 
este desenvolvimento em termos de 
alterações observáveis? (O que é que pode 
realmente experimentar?) 
 
2. Qual é o papel da sua organização em 
conseguir mudanças para o seu grupo-alvo, 
isto está dentro do mandato da sua 
organização? 
 
3. Por que quer realizar este projeto? 
 
4. Quais são as questões e necessidades que 
procura abordar através deste projeto? 

 

 

DICAS 
Preste atenção à forma como escreve a sua 
visão. Por exemplo: 

Nomes e Adjetivos 
Seguro, em toda a 
comunidade, cuidado 
com,autossuficiente, 
apoiado, saudável, 
inclusivo, valorizado… 

Verbos 
Construir, colaborar, 
defender, educar, 
promover, reduzir, 
alterar, reforçar, 
coordenar, organizar, 
aproximar, produzir, 
mobilizar, aumentar, 
potenciar,... 

 

 

BREVE EXEMPLO 
“Gostaríamos de promover um espaço 
público seguro e inclusivo em que todos/as 
tenham o direito de visitar o parque. 
Prevemos um movimento comunitário 
empenhado que colabore para apoiar as 
necessidades de todos/as os/as visitantes do 
parque.” 

 

EXCERCÍCIO 
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2.3. MISSÃO 

O desenvolvimento de declarações de 

missão é o próximo passo no processo de 

planeamento da ação. A declaração de 

missão de uma organização descreve o que 

o grupo vai fazer, e o porquê de fazer isso. 

As declarações da missão, às vezes, 

confundem-se com declarações de visão. 

No entanto, as primeiras são mais 

concretas, e são definitivamente mais 

“orientadas para a ação” do que a segunda.  

A missão pode referir-se a um problema, 

como por exemplo, a inadequada 

habitação – ou um objetivo – por exemplo, 

o acesso a cuidados de saúde para 

todos/as. Embora não entrem num grande 

nível de detalhes, começam a sugerir, de 

forma ampla, como é que a sua organização 

pode lidar com os problemas que 

identificou. 

Alguns princípios orientadores gerais sobre 

declarações de missão são: 

Concisa. Embora não seja uma frase tão 

curta como a de uma declaração de visão, 

uma declaração de missão ainda deve 

transmitir o seu ponto de vista numa frase. 

Orientada para o resultado. Declarações de 

missão explicam os resultados globais que 

a sua organização procura alcançar. 

Aberta. Embora as declarações de missão 

façam declarações sobre os objetivos gerais 

do seu grupo, é muito importante que o 

façam de modo amplo. As boas declarações 

de missão não se limitam às estratégias ou 

setores da comunidade que se possam 

envolver no projeto. 

 

DICAS 
Tipicamente, declarações de missão para 
organizações que trabalham no campo das 
drogas incluem um ou mais dos seguintes: 
 
1. Transformar. As comunidades procuram 
informação para entender o que deve ser 
alterado e, em seguida, fazem o que for 
preciso para conseguir as transformações 
necessárias. 
 
2. Aproveitar ao Máximo os Recursos 
Existentes. Uma avaliação comunitária pode 
levar a comunidade a concluir que os serviços 
atuais são mal coordenados, subfinanciados, 
e podem até estar a competir uns contra os 
outros para sobreviver. Nestas 
circunstâncias, uma coligação pode adotar a 
missão de criar um sistema de serviços ideal.  
 
3. Sensibilização e Compreensão.  
 
4. Focalizar os Recursos Existentes no 
Problema. Algumas comunidades têm acesso 
a conjuntos adequados de recursos e 
sistemas de funcionamento da administração 
local e da tomada de decisões. Nestas 
comunidades, as organizações podem optar 
por adotar a missão de concentrar os 
recursos existentes em questões que não 
foram abordadas antes, ou que não foram 
abordadas o suficiente. 

 

 

BREVES EXEMPLOS 
 
“Construir e mobilizar um movimento social 
abrangente e comunitário para reduzir 
substancialmente os riscos associados ao 
consumo de drogas na área do Green Park.” 
 
“Desenvolver um bairro seguro e saudável 
através do planeamento colaborativo, da 
ação comunitária e da defesa de políticas.” 

 

 

EXCERCÍCIO 
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2.4. OBJETIVOS 

Os objetivos são os resultados específicos e 

mensuráveis que pretendemos alcançar. 

Quando é que estará realizado tudo aquilo 

que tem de ser feito? Os objetivos servem 

também como base para a avaliação do 

trabalho que desenvolvemos. Depois de 

explorar e compreender os problemas 

numa comunidade, ao olhar para o 

contexto e ao priorizar o(s) problema(s), 

podemos escrever o nosso objetivo usando 

uma variedade de formatos e sintaxe.  

Contudo, independentemente de como um 

objetivo é escrito, ele deve responder às 

seguintes perguntas:  

- O que será mudado?  

- Quanto?  

- Como vai ser medido?  

- Quando?  

- Qual é a linha de base ou ponto de 

partida?  

 

TIPOS BÁSICOS DE OBJETIVOS 
Objetivos comportamentais. Estes objetivos 
olham para a mudança dos comportamentos 
das pessoas (o que estão a fazer e a dizer) e 
os produtos (ou resultados) dos seus 
comportamentos. Por exemplo, um grupo de 
melhoria do bairro pode desenvolver um 
objetivo que se foque na procura de uma 
maior quantidade de reparação domiciliária 
(o comportamento) ou de melhor habitação 
(o resultado). 
 
Objetivos de resultados a nível comunitário. 
Estes estão relacionados com objetivos de 
resultados comportamentais, mas estão mais 
focados a nível comunitário do que a nível 
individual. Por exemplo, o mesmo grupo 
poderia sugerir aumentar a percentagem de 
habitação decente e acessível na 
comunidade, como um objetivo de 
resultados a nível comunitário. 
 
Objetivos do processo. Estes são os objetivos 
que se referem à implementação de 
atividades necessárias para atingir outros 
objetivos. Por exemplo, o grupo pode adotar 

um plano abrangente para melhorar a 
habitação do bairro. 

 

 

ESCREVER BONS OBJETIVOS 
É importante que as organizações escrevam 
objetivos que possam ser partilhados com 
membros da comunidade e parceiros, de 
uma forma que comunique claramente o que 
a coligação procura mudar na comunidade. 
 
As coligações podem usar o acrónimo 
“SMART + C”ao escrever os objetivos. Os 
objetivos devem ser Específicos, Mensuráveis, 
Exequíveis, Relevantes, Cronometrados e 
Comunitários. 
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EXEMPLOS DE OBJETIVOS 
Declaração de problemas: há falta de 
contacto com a comunidade de 
utilizadores/as de drogas no Green Park. 
 
Causa principal: a comunidade não fala a 
língua local, e por causa da sua falta de 
autorização de residência desconfiam de 
pessoas fora da sua comunidade. 
 
“Ter treinado 4 trabalhadores/as Par com 
contexto migratório semelhante, que falam a 
língua, até ao final de 2020” 
 
O que será mudado? A organização 
conseguirá entrar em contacto com a 
comunidade de utilizadores/as de drogas. 
 
Como é que isso será medido? Conclusão do 
programa de formação, quantidade de 
contactos estabelecidos,.. 

 

EXCERCÍCIO 

 

2.5. ESTRATÉGIAS 

Mudar as condições que afetam uma 

comunidade, bem como apoiar as 

mudanças que esta gostaria de fazer, não é 

uma tarefa fácil. O desenvolvimento de 

estratégias adequadas contribuirá para 

alcançar o resultado desejado. A questão 

principal aqui é: como vai cumprir os seus 

objetivos. 

As estratégias explicam como a iniciativa 

atingirá os seus objetivos. Geralmente, 

organizações e/ou projetos colocarão em 

jogo uma variedade de estratégias que 

podem incluir pessoas de diferentes 

organizações, setor ou comunidades. Estas 

estratégias podem ser muito amplas, 

incluindo, deste modo, pessoas e recursos 

da comunidade, ou muito específicas, 

visando assim áreas definidas específicas. 

 

Abrangente, complementar e baseada em 

evidências 

Abrangente significa que existem 

estratégias suficientes para alterar cada 

condição local identificada no modelo 

lógico da sua coligação. Complementar 

significa que cada uma das estratégias 

implementadas são baseadas umas nas 

outras, de uma forma que impacte toda a 

comunidade visada. Baseada em evidências 

significa que as estratégias implementadas 

são construídas através de pesquisa e 

experiência. 

 

ALGUMAS CATEGORIAS DE ESTRATÉGIAS: 
 
Fornecer informações. O objetivo desta 
estratégia é mudar o conhecimento e as 
crenças relacionadas com o uso de 
substâncias, compreender o contexto físico e 
social do uso de substâncias, e promover a 
sensibilização.  
 
Desenvolver competências. Para além de 
visarem atitudes ou conhecimentos, os 
esforços também podem procurar dar às 
pessoas novas capacidades para agir. 
 
Oferecer apoio. Isto pode ser articulado, por 
exemplo, através de grupos de apoio de 
Pares, aconselhamento, atividades de 
proximidade,....  
 
Modificar acessos/barreiras. Uma estratégia 
importante é garantir que não existem 
barreiras ao desenvolvimento dos objetivos e 
mudanças que desejamos ver.  
 
Alterar consequências/incentivos. Incentivos 
ou penalizações têm um forte efeito na 
escolha de determinados comportamentos, 
pelos quais as pessoas optam. Pense, por 
exemplo, no impacto que a aplicação da lei 
tem nas comunidades de PUD.  
 
Mudança sistémica. As suas estratégias 
podem estar direcionadas para as forças 
físicas, sociais, culturais e institucionais mais 
amplas que condicionam, causam ou 
influenciam os problemas que pretende 
resolver. 
 
Alterar políticas, regras, práticas e 
procedimentos. Garantir que as políticas e as 
regras são adequadas é uma função 
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importante para as organizações. Muitas 
vezes, os/as decisores/as políticos/as 
desconhecem os efeitos colaterais de uma 
determinada política ou de uma política 
adequada que carece de aplicação da lei. 

 

 

Priorizar estratégias 

Depois de a organização identificar um 

conjunto detalhado de estratégias para 

abordar uma condição local no seu modelo 

lógico, e antes que a organização avance 

para o planeamento de ação, um passo 

importante passa por priorizar as 

estratégias que devem ser implementadas 

em primeiro, segundo, terceiro lugar, etc. 

O mecanismo para priorizar estratégias 

envolve duas tarefas fundamentais: 1) 

sequenciar as estratégias – identificar 

quando e quais estratégias implementar e, 

2) identificar a capacidade necessária para 

implementar as estratégias. Considerações 

para a sequência incluem: 

- Todos/as os/as envolvidos/as estão 

suficientemente preparados/as 

para desenvolver o trabalho? Caso 

contrário, podem ser necessárias 

informações ou o desenvolvimento 

de competências antes de se 

envolverem noutras estratégias. 

- As estratégias necessitam que 

alguma lei/política específica seja 

aplicada, modificada? 

 

Desenvolver a capacidade para planear e 

implementar estratégias sequenciais de 

ação 

Isto pode incluir a identificação de novos 

parceiros, o envolvimento de 

representantes da comunidade, a 

especificação de recursos não financeiros, a 

obtenção de financiamento adicional ou a 

oferta de formação ou indicações. 

 

EXERCÍCIO 

 

2.6. PLANO DE AÇÃO 

Um plano de ação descreve o modo como a 

sua organização usará as estratégias para 

cumprir os objetivos, juntamente com as 

etapas de ação ou mudanças a serem 

introduzidas na sua comunidade. A seguir, 

um plano de ação articula as 

responsabilidades de todos/as. Como tal, 

inclui, passo a passo, quais as medidas que 

devem ser tomadas para conseguir os 

resultados, quem fará o quê e quando. 
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ELEMENTOS DE UM PLANO DE AÇÃO 
 
Atividades 
Cada passo necessário para realizar uma 
tarefa ou esforço conjunto é completamente 
especificado. O plano de ação irá definir os 
passos individuais necessários para planear, 
implementar e avaliar o projeto.  
 
Quem é o responsável 
Planos de ação detalham especificamente 
quem será responsável por cada etapa ou 
ação a concluir.  
 
Quando 
Está previsto um prazo ou um cronograma 
para que, cada passo ou tarefa, seja 
concluído. O planeamento de ação atribui 
responsabilização aos membros do grupo 
durante a execução das suas respetivas 
tarefas. Se os prazos não forem cumpridos, o 
grupo pode avaliar o respetivo passo de ação, 
averiguando se aquele prazo era o 
apropriado, se as pessoas envolvidas 
receberam uma tarefa de tamanho razoável, 
ou se houve resposta a questões ou 
resistências inesperadas. 
 
Barreiras / Obstáculos 
Quais são os potenciais problemas que pode 
encontrar, e como se pode antecipar a 
resolvê-los? 
 
Colaboradores/as 
Quem irá cooperar e apoiar as atividades 
desenvolvidas por uma pessoa responsável/ 
equipa? Como é que isto vai ser organizado? 
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COOPERAÇÃO  

COM OS STAKEHOLDERS  

uma coleção de ferramentas 

 

1. INTRODUÇÃO

O que pretendemos dizer com 

“stakeholders”? 

Com uma definição vaga, um stakeholder é 

uma pessoa ou grupo de pessoas que 

pode(m) ser afetada(s) ou sofrer um efeito 

de um determinado projeto. Um 

stakeholder pode estar ativamente 

envolvido no trabalho de um projeto, pode 

ser afetado pelo seu resultado, ou estar em 

posição de condicionar o desenvolvimento 

e os resultados do projeto.  

Dependendo da complexidade e do âmbito 

do projeto que gostaria de apresentar, 

pode haver muito poucos ou um número 

extremamente grande de stakeholders. No 

nosso caso, não só a comunidade de 

Pessoas que Usam/Usaram Drogas, as suas 

famílias ou amigos/as, mas também, as 

pessoas com um forte interesse e 

comprometimento nesta área de trabalho, 

na tomada de decisões, etc. 

 

PORQUÊ IDENTIFICAR E ANALISAR OS 

STAKEHOLDERS E OS SEUS INTERESSES? 

A razão mais importante para identificar o 

panorama dos stakeholders no seu projeto 

passa pela ajuda que isso lhe dará para 

compreender e determinar quais as 

pessoas que se podem envolver no seu 

projeto, e em que sentido. Isso permitirá 

estabelecer redes de cooperação, mas 

também irá ajudá-lo/a em relação à 

advocacy que precisa de preparar ou 

relativamente à oposição que poderá 

encontrar. 

 

A cocriação e os esforços participativos que 

envolvam a representação do maior 

número possível de stakeholders, têm uma 

série de vantagens importantes: 

Coloca mais ideias em cima da mesa do que 

seria o caso se o desenvolvimento e 

implementação do esforço se limitasse a 

uma única organização ou a um pequeno 

grupo de pessoas com ideias semelhantes. 

Inclui várias perspetivas, dando assim uma 

imagem mais clara do contexto 

comunitário e dos potenciais perigos e 

ativos. 

Ganha apoio fazendo de todos os 

stakeholders parte integrante do 

desenvolvimento, planeamento, 

implementação e avaliação. Isto torna-se 

parte das ações dos stakeholders e, 

portanto, eles/elas vão fazer o seu melhor. 

Fomenta a equidade. Todos os stakeholders 

podem ter uma palavra a dizer no 

desenvolvimento de um esforço que possa 

afetá-los seriamente. 

Ajuda-o/a a identificar pontos cegos. Se 

todos tiverem um assento à mesa, as 

preocupações podem ser transmitidas e 

resolvidas antes que se tornem problemas 

maiores. 

Fortalece a sua posição se houver oposição. 

Ter todos os stakeholders a bordo faz uma 

enorme diferença em termos de 

capacidade política. 
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Aumenta a credibilidade da sua organização 

ou projeto. Envolver e atender às 

preocupações de todos os stakeholders 

aumenta as mudanças que a sua 

organização opera sob princípios justos, 

éticos e transparentes. 

Aumenta as hipóteses de sucesso. Por todas 

as razões acima referidas, identificar 

stakeholders e responder às preocupações 

dos mesmos, aumenta a probabilidade de 

que o seu esforço venha a ter o apoio da 

comunidade da qual necessita, mas 

também o foco adequado para ser eficaz.

 

2. UMA TIPOLOGIA DE STAKEHOLDERS

Stakeholders Primários 

 

Beneficiários/as ou alvos do esforço 

Os/as beneficiários/as são aqueles/as que 

podem ganhar alguma coisa – serviços, 

competências, dinheiro, bens, conexão 

social, etc. – como resultado direto do 

esforço. Os alvos são aqueles/as que 

podem ou não ter ganhos pessoais, ou 

cujas ações representam um benefício para 

uma determinada população (geralmente 

desfavorecida) ou para a comunidade 

como um todo. 

Alguns exemplos são: uma determinada 

população; pessoas que estão a passar ou 

estão em risco por um determinado 

problema ou condição; pessoas envolvidas 

ou participantes numa determinada 

organização ou instituição; pessoas, cujo 

comportamento, se pretende mudar 

através do esforço/da ação; decisores/as 

políticos/as e agências que são alvos de 

esforços de advocacy. 

 

 Stakeholders Secundários 

Os/as diretamente envolvidos/as ou 

responsáveis pelos/as beneficiários/as ou 

alvos do esforço 

Estes podem incluir indivíduos e 

organizações que vivem com, estão perto 

ou cuidam das pessoas em questão (e 

aqueles que lhes oferecem serviços 

diretamente). Entre estes, podem-se 

encontrar: pessoas na rede, outros/as 

profissionais de saúde e sociais, membros 

da comunidade,... 

Aqueles/as, cujos empregos ou vidas, 

podem ser afetados pelo processo ou 

resultados do esforço 

Alguns destes indivíduos e grupos 

sobrepõem-se aos da categoria anterior: 

polícia e outros órgãos de aplicação da lei 

ou de regulamentação; pessoal dos 

serviços de urgência hospitalar, 

professores/as, formadores/as,...; 

entidades empregadoras; membros 

comuns da comunidade cujas vidas, 

empregos ou rotinas podem ser afetados 

por um esforço ou mudança de política, 

como por exemplo, a mudança de 

localização de um abrigo para os sem-

abrigo na vizinhança ou alterações nos 

regulamentos de divisão em zonas. 

 

Stakeholders Principais 
 
Funcionários/as do governo e decisores/as 
políticos/as  
Estas são as pessoas que podem conceber, 
aprovar e impor leis e regulamentos que 
podem cumprir os objetivos do seu esforço 
ou cancelá-los diretamente. Isto pode 
incluir: legisladores/as, governadores/as, 
autarcas, membros do conselho local, 
decisores/as políticos/as,... 
 
Aqueles/as que podem influenciar os/as 

outros/as 

Aqui, podem-se incluir, entre outros: os 

meios de comunicação, pessoas em cargos 
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que transmitem influência (médicos/as, 

diretores/as de organizações,...) ou líderes 

comunitários. 

Aqueles/as com interesse no resultado de 

um esforço 

Alguns indivíduos e grupos podem não ser 

afetados/as ou envolvidos/as num esforço, 

mas podem, no entanto, preocupar-se o 

suficiente com isso, estando, neste sentido, 

dispostos/as a trabalhar para influenciar o 

resultado desse esforço. Muitos deles/as 

podem ter um círculo eleitoral a seguir ou 

pertencer a um círculo eleitoral natural – 

os/as empresários/as, por exemplo – e 

podem, portanto, ter uma influência justa. 

Estes/as podem incluir: defensores/as, 

atividades comunitárias, académicos/as ou 

investigadores/as, financiadores/as ou a 

comunidade em geral.  

 

Identificar Stakeholders 

Ao identificar os stakeholders é importante 

pensar além do óbvio. Os/as 

beneficiários/as, os/as decisores/as 

políticos/as, etc. são fáceis de identificar, 

enquanto os efeitos indiretos – e, 

consequentemente, os/as intervenientes 

secundários/as – são, por vezes, mais 

difíceis de ver.

 

3. Análise de Campo de Força 

O ceticismo e a resistência acompanham 

sempre a mudança. No entanto, estas 

forças podem ser usadas durante o 

processo e, em certa medida, geridas. Uma 

análise de campo de força permite que 

organizações e comunidades documentem 

argumentos e padrões de comportamento 

que um stakeholder expressa a favor ou em 

oposição aos objetivos de um projeto. A 

suposição por trás deste modelo de análise 

tem que ver com o facto de que todas as 

formas de resistência podem ser vistas 

como uma forma de participação que 

podem ser trabalhadas. 

A ferramenta seguinte revela-se 

especialmente útil quando utilizada 

periodicamente no decurso de um 

processo de mudança, tornando as 

alterações visíveis entre os próprios 

stakeholders. Além disso, salienta as formas 

de resistência que estão contra os objetivos 

do projeto e permite que o envolvimento 

seja gerido, para que assim, esta resistência 

possa ser articulada. Por último, permite 

identificar contradições e facilita a 

formação de grupos homogéneos ou 

heterogéneos de stakeholders, 

dependendo do propósito. 

 

ALGUMAS QUESTÕES ORIENTADORAS: 
 
> Quais são os argumentos e comportamentos observáveis que podem ser identificados, e 
como é que estes devem ser entendidos em relação aos objetivos do projeto?  
> Quais são os argumentos e comportamentos que ocorrem frequentemente? 
> Quais são os argumentos e comportamentos que se reforçam mutuamente ou apontam 
para alianças entre os stakeholders?  
> Como é que deve ser gerido o processo de mudança para que argumentos ou 
comportamentos específicos sejam reforçados ou atenuados?  
> Quais são as relações entre os stakeholders que precisam de ser construídas e 
consolidadas? 

 



 

 

ANÁLISE DE CAMPO DE FORÇA (exercício) 

 

Argumentos e padrões de comportamento que funcionam A 
FAVOR dos objetivos do projeto 

STAKEHOLDERS 
 
 
 

Stakeholder #1 
 
 

Stakeholder #2 
 
 

… 

 
Argumentos e padrões de comportamento que funcionam 

CONTRA os objetivos do projeto 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
- - 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
- - 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
- - 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
- - 

 
++ 

 
+ 

 
- 

 
- - 
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4. Influência de Stakeholders e 

Envolvimento 

 

Este modelo permite uma análise crítica de 

estratégias de envolvimento. Baseando-se 

numa tipologia de stakeholders e na sua 

distribuição espacial ao longo de um eixo, 

as organizações e as comunidades podem 

facilmente planear os níveis de 

envolvimento e as ações que poderiam 

apoiar essa mesma participação.  
 

 

LATENTES 

A melhor estratégia para envolver estes 

stakeholders é falar diretamente com eles 

para integrá-los no projeto. A forma como 

o seu envolvimento é estruturado deve 

assegurar que, as razões e os argumentos 

apresentados para justificar a sua atitude 

negativa e ceticismo, possam ser explícitos 

e tomados em consideração. A participação 

ativa deste grupo de stakeholders nas 

avaliações é útil. 
 

 

PROMOTORES  

Os projetos podem beneficiar da 

participação desta tipologia de 

stakeholders em toda a informação,  

nos processos de tomada de decisão e na 

avaliação. No entanto, é aconselhável não 

entrar precipitadamente numa aliança com 

os promotores, e garantir que as posições 

estão alinhadas. 

Outra forma de cooperar com os 

promotores é através da verificação das 

suas próprias redes, para alargar e obter 

mais apoio. Isto é particularmente útil com 

os stakeholders “latentes”, pois os 

promotores podem servir de apoio para os 

levar a bordo.  

 

DEFENSORES 

A experiência tem demonstrado a eficácia 

de manter estes stakeholders regularmente 

informados sobre os progressos do projeto 

que se está a desenvolver e das respetivas 

avaliações. Em certas circunstâncias, 

podem desempenhar um papel importante 

na cooperação com outros stakeholders. 

 

APÁTICOS 

Os stakeholders são regularmente 

informados sobre os progressos e os 

resultados da intervenção e estão 

envolvidos em processos de tomada de 

decisão que têm que ver com questões 

concretas; são consultados, a fim de 

garantir que as suas experiências e as 

razões da sua posição crítica sejam 

integradas no processo.

 

 

 

ALGUMAS QUESTÕES ORIENTADORAS: 
 
> A atitude dos stakeholders em relação ao projeto e aos seus respetivos objetivos: têm uma atitude 
bastante negativa em relação ao projeto ou são basicamente a favor da intervenção?  
> A influência dos stakeholders na concretização do objetivo de mudança planeado: qual é a influência 
que os stakeholders têm no projeto e na realização dos seus respetivos objetivos?  
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rejeição 

 
muita influência 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

aprovação 

LATENTES 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROMOTORES 

APÁTICOS 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFENSORES 

 
pouca influência 

 

5. Recursos de Energia de Stakeholders 

Compreender o poder 

Uma análise completa de stakeholders não 

pode ser completa sem uma exploração das 

relações de poder que existem entre eles. 

Em algumas ocasiões, o poder pode ser 

exercido de forma a apoiar o 

desenvolvimento. Por outro lado, outras 

vezes, pode ser exercido através de formas 

restritivas e discriminatórias.  

Como tal, o poder está sempre em jogo nas 

relações sociais, quer estas sejam 

abordadas interpessoalmente, quer de um 

ponto de vista mais coletivo. O poder 

manifesta-se de muitas formas diferentes, 

desde formas mais “suaves” – como a 

influência, a negociação ou o 

aconselhamento – a formas mais agressivas 

ou violentas. Às vezes, o poder pode 

manifestar-se como a capacidade de dirigir, 

organizar. Outras vezes, pode revelar-se 

como o privilégio de controlar o acesso a 

recursos, conhecimentos ou competências.  

De uma forma ou de outra, os processos de 

mudança e a justiça social estão sempre 

ligados a mudanças de poder e a 

negociações. Papéis e relacionamentos, 

todos podem mudar.  

A ferramenta que se segue oferece-lhe um 

simples ponto de entrada para começar a 

entender as relações de poder nas 

estruturas dos stakeholders. Neste sentido, 

esta ferramenta vai ajudá-lo a pensar sobre 

a posição de poder que um stakeholder 

pode ocupar, como é que este poder 

impacta as relações com outros 

stakeholders, e como estas relações de 

poder podem mudar.
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PARA O AJUDAR A PENSAR MAIS ALÉM 
 
A utilização de recursos de energia é marcadamente afetada por três fatores: 
 

(1) Poder Legítimo: como foi adquirido este recurso? É reconhecido como legítimo por todos os 
stakeholders? 
 

(2) Cultura Organizacional: quais são as condições de uma instituição ou organização para a 
utilização de recursos de energia individuais? Como estão alinhados ou não? 
 

(3) Posições sociais: quais são as diferentes categorias sociais às quais pertencem os 
stakeholders? Pense em sexo, orientação sexual, raça, capacidade corporal, nível 
educacional,... Quais são os valores sociais associados a estas características? Quais são as 
expectativas? Como são ativados como uma relação de poder? 

 

 

 

 

 



 

 

PODER DOS STAKEHOLDERS (exercício) 

 

 INFORMAÇÃO  
poder derivado do 
controlo do fluxo de 
informação, e influência 
sobre o conteúdo da 
informação. 
 

COMUNICAÇÃO 
E NEGOCIAÇÃO 
poder derivado da 
capacidade de 
compreender e 
comunicar claramente 
uma questão, 
persuadindo os outros e, 
assim, afirmando os seus 
próprios interesses.  

CONHECIMENT
O 
ESPECIALIZADO 
E EXPERTISE 
poder baseado no 
conhecimento 
especializado que 
outros não 
possuem, mas que 
é crucial para 
alcançar um 
objetivo. 

RELEVÂNCIA 
PRÁTICA 
poder obtido a 
partir das 
competências 
apreendidas e da 
experiência, 
através das quais 
problemas práticos 
podem ser 
resolvidos. 

CREATIVIDADE 
poder decorrente 
da capacidade e 
das competências 
para ativar 
conhecimento e 
experiência de 
forma a produzir 
novas ideias, 
conceitos e 
soluções. 

RELAÇÕES 
SOCIAIS 
poder originado 
pelo facto de se 
pertencer a um 
grupo social, classe, 
grupo de Pares,... e 
salvaguardado 
pelas relações com 
outros 
stakeholders. 

Total 

 
Stakeholder #1 

       

 
Stakeholder #2 

       

 
… 

       

 
… 
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MÓDULO III 

Reforçar a comunicação 

 

 

COMUNICAÇÃO  
 

1. Introdução

O trabalho comunitário e social implica 

lidar com situações e experiências simples 

e complexas que afetam e condicionam o 

bem-estar das pessoas. Compreender e 

responder a estas questões requer uma 

grande comunicação. É através da 

comunicação que ganhamos e 

transmitimos informações críticas, 

tomamos decisões importantes, lidamos 

com conflitos ou construímos confiança 

com as comunidades com as quais 

trabalhamos.  

Essa comunicação pode incluir 

comunicação oral, não verbal, bem como 

outras formas mediadas, como por 

exemplo, uma comunicação baseada nas 

TIC. As capacidades de comunicação 

envolvem ouvir, falar, observar e, ainda, a 

empatia. É por esta razão que, neste 

Módulo da Formação, vamos apresentar-

lhe uma série de modelos que o/a ajudarão 

a entender melhor como funciona a 

comunicação, como é que ela é moldada 

pelas nossas experiências e sistemas de 

crenças, bem como uma visão geral de 

modelos de entrevista que servirão como 

fonte de inspiração e irão apoiar o seu 

projeto de proximidade de Pares.

 

2. Escada de Interferência

Alguma vez ficou perplexo com a forma 

como alguém interpretou algo que você 

disse ou fez, e essa pessoa deu um 

significado que não era, de todo, o que 

você pretendia? Ou talvez já tenha ficado 

chateado com o comentário ou ação de 

alguém, concluindo que deviam estar a agir 

contra si por alguma razão? Se a resposta a 

estas perguntas é sim, então tem estado a 

subir a ‘Escada da Inferência’. 

Proposta pela primeira vez por Chris Argyris 

em 1970, a escada de inferência é um 

modelo dos passos que usamos para dar 

sentido às situações, com o intuito de agir. 

Ajuda-nos a raciocinar e a coordenar o 

nosso pensamento com os outros. A forma 

como agimos depende da forma como 

entendemos a situação em que estamos. 

Os nossos entendimentos parecem-nos 

muitas vezes óbvios, como se tivessem sido 

dados pela própria situação. No entanto, as 

pessoas podem chegar a entendimentos 

muito diferentes, dependendo dos aspetos 

da situação que se apercebem e como 

interpretam o que está a acontecer.
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COMUNICAÇÃO NA FRAÇÃO DE UM SEGUNDO 

 

 

PORQUÊ USAR A ESCADA? 

A Escada de Inferência é uma ferramenta 

útil para entender melhor como formamos 

os modelos mentais que influenciam as 

nossas opiniões e ações. Sem dúvida que, 

as nossas suposições e experiências 

passadas ajudam-nos a interpretar e a 

navegar pelo mundo. No entanto, muitas 

vezes, essas mesmas crenças moldam a 

nossa compreensão de forma a projetá-las 

como realidade objetiva.

 

AUTORREFLEXÃO: Vai ajudá-lo/a a ficar mais consciente do seu próprio pensamento e raciocínio. Ao 
considerar os seus próprios processos de pensamento, tenha cuidado com as informações que toma 
como garantidas. É provável que estejam profundamente enraizadas no seu sistema de crenças, e vale 
a pena parar para as analisar, para ter certeza de que são realmente factos. Algumas das vezes, pelo 
menos, verá que as outras pessoas não as veem como ‘certas’. 

 
ADVOCACY: Vai apoiá-lo/a na melhoria da forma como as outras pessoas entendem o seu pensamento 
e raciocínio. Ao explicar o seu raciocínio e pensamento, as frases-chave a usar são: 
“Então, percebi que você gosta desta parte, mas não deste aspeto. Concordaria?” | 
“Parece-me que…” | “Parece-me que o x faz sentido, mas as outras pessoas estão de acordo?”   

 
INQUÉRITO: Vai ajudá-lo/a a articular questões para entender o que é que as outras pessoas estão a 
pensar, e vai auxiliá-lo/a testar as suas próprias suposições. Também pode fazer perguntas para testar 
os dados. Há três tipos principais de perguntas. Pode pedir dados, de forma aberta, testar os seus 
próprios pressupostos ou apenas analisar os dados observáveis. 
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USAR A ESCADA 

DICA 1 

Use a Escada de Inferência em qualquer fase do seu processo de pensamento. Se está a fazer alguma 
das seguintes perguntas, o modelo pode ser uma ajuda preciosa:  
 

- Porque é que eu estou a fazer estas suposições? 
- Esta é a conclusão "certa"? 
- Porque é que acho que esta é a coisa “certa" a fazer? 
- Isto baseia-se em todos os factos?  
- Porque é que esta pessoa acredita nisso? 

 
Faça uso dos seguintes passos para desafiar o pensamento, utilizando a Escada de Inferência: 

1. Stop!  
É hora de reconsiderar 
o seu raciocínio. 

2. Identificar em que 
parte da escada está 
Está a selecionar dados 
ou realidade? Está a 
interpretar o seu 
significado? Está a fazer 
suposições?... 

3. Analisar 
A partir do seu atual 
“degrau na escada”, 
rastreie os factos um 
passo para baixo de 
cada vez. Isto vai ajudá-
lo/a a conectar-se com 
a realidade com a qual 
está a trabalhar. 

4. Ajustar 
Ao fazê-lo, pergunte a si 
mesmo, em cada fase, o 
que está a pensar e 
porquê. Por exemplo, 
pode ter de alterar 
alguns pressupostos ou 
alargar o campo de 
dados que selecionou. 

 
As seguintes perguntas podem ajudá-lo/a a trabalhar na escada: 
 

- Porque escolhi este curso-ação? Existem outras ações que eu devia ter considerado? 
- Que crença leva a essa ação? Foi bem fundamentada? 
- Porque cheguei a esta conclusão? A conclusão é sólida? 
- O que estou a assumir, e porquê? As minhas suposições são válidas? 
- Que dados escolhi usar e porquê? Selecionei os dados rigorosamente? 
- Quais são os factos reais que eu devia estar a usar? Há outros factos que devo considerar? 

DICA 2 

Quando você estiver a trabalhar através do seu raciocínio, procure passos que normalmente tende a 
saltar. 
 

- Tende a fazer suposições muito facilmente?  
- Tende a selecionar apenas uma parte dos dados? 
- Observe as suas tendências, para que possa aprender a fazer essa fase do raciocínio com 

cuidado extra no futuro. 
 
Com um novo sentido de raciocínio (e talvez um campo mais vasto de dados e pressupostos mais 
analisados), pode agora seguir adiante – passo a passo – subindo os degraus da escada. 
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DICA 3 

Tente explicar o seu raciocínio à pessoa com quem está a falar. Isto vai ajudá-lo/a a verificar se o seu 
argumento é sólido. 
 
Se está a contestar as conclusões de outra pessoa, é especialmente importante ser capaz de explicar o 
seu raciocínio, a fim de que seja possível explicá-lo a essa pessoa de uma forma que o/a ajude a si 
mesmo/a a chegar a uma conclusão partilhada e evitar conflitos. 

3. Comunicação em Prática  

Comunicar com/no interior de 

organizações 

Clareza e concisão.  Em vez de falar com 

frases longas e detalhadas, reduzir as suas 

mensagens até ao seu âmago reduzirá as 

hipóteses de mal-entendido e ajudará as 

outras pessoas a compreendê-lo/a 

rapidamente. Ainda que fornecer o 

contexto seja útil, o melhor é dar as 

informações mais necessárias ao tentar 

comunicar a sua ideia, instrução ou 

mensagem.  

Empatia. Compreender e reconhecer a 

perspetiva de outra pessoa identificando os 

seus sentimentos, ideias e objetivos irá 

ajudá-lo/a na comunicação que estabelece 

com os outros. Por exemplo, pode precisar 

da ajuda de outros departamentos para 

iniciar um projeto. Se eles não estão 

dispostos a ajudar ou em ter preocupações, 

praticar a empatia pode ajudá-lo/a a 

posicionar a sua mensagem de uma forma 

que chame a atenção desses mesmos 

departamentos. 

Assertividade. Por vezes, vai achar 

necessário ser assertivo para atingir os seus 

objetivos, quer esteja a pedir um aumento, 

a procurar oportunidades de projeto ou a 

resistir a uma ideia que não acha que será 

benéfica. Embora apresentar com 

confiança seja uma parte importante do 

local de trabalho, deve sempre abordar a 

conversa com respeito. Manter um tom 

equilibrado e fornecer razões sólidas para 

as suas afirmações ajudará os outros a 

serem recetivos aos seus pensamentos. 

Consciência e Consistência. Quando há um 

desentendimento ou conflito, é possível 

que adote as emoções que está a sentir nas 

suas interações. Nestas ocasiões, para uma 

comunicação eficaz, é importante estar 

atento às suas emoções. Além disso, 

considere o impacto que a sua linguagem 

corporal pode ter nos outros. Manter uma 

linguagem corporal consistente e manter 

um tom de voz uniforme pode ajudá-lo/a a 

chegar a uma resolução de forma pacífica e 

produtiva. 

Linguagem corporal. A linguagem corporal é 

uma parte fundamental da comunicação, e 

por isso vamos dedicar-lhe toda uma 

secção neste Módulo da Formação. Ao 

interagir com os outros, tente prestar 

muita atenção à informação que as pessoas 

transmitem com as suas expressões faciais 

e movimentos. Da mesma forma, 

encorajamo-lo/a a tomar consciência da 

forma como pode estar a comunicar 

(intencionalmente ou não) com a sua 

própria linguagem corporal. 

Tempo e Capacidade de Resposta. Quer 

esteja a retornar uma chamada telefónica 

ou a enviar uma resposta a um e-mail, 

os/as comunicadores/as rápidos/as são 

geralmente interpretados/as como mais 

eficazes do que aqueles/as que demoram a 

responder. Um método é considerar o 

tempo que uma resposta pode demorar. É 
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um pedido ou pergunta que pode 

responder nos próximos cinco minutos? Em 

caso afirmativo, talvez seja uma boa ideia 

dar uma resposta assim que vir a 

notificação. Em caso de pedidos ou 

perguntas mais complexas, pode informar 

que recebeu a mensagem e, assim, deixar a 

outra pessoa saber que responderá na 

íntegra mais tarde. 

Capacidade de adaptação. A comunicação 

bem-sucedida é tipicamente dependente 

do contexto. É por esta razão que é 

importante considerar com quem 

comunica, a partir de qual posição está a 

fazê-lo e os valores e normas em jogo. Por 

exemplo, se estiver a comunicar com outra 

organização, pode ser mais eficaz enviar 

um e-mail formal ou ligar para o telemóvel. 

Já no seu próprio local de trabalho, poderá 

achar que é mais fácil comunicar 

informações complexas pessoalmente. 

 

Principais princípios da comunicação 

Respeito 

Na comunicação, o respeito pode ser visto 

como o saber quando iniciar ou responder. 

Por exemplo, em contexto de equipa ou 

grupo, permitir que outros falem sem 

interrupção é visto como uma competência 

de comunicação necessária ligada ao 

respeito. Uma comunicação baseada no 

respeito também se manifesta quando usa 

o seu tempo com outra pessoa de forma 

sábia — permanecer no tópico, fazer 

perguntas claras e responder de forma 

completa a quaisquer perguntas que lhe 

tenham sido feitas.  

 

Uma comunicação baseada no respeito 

exige também que estejamos conscientes 

do contexto em que estamos. Estamos a 

tentar estabelecer um diálogo quando uma 

PUD está à procura de um(a) traficante? 

Será que estamos a tentar entrar em 

contacto com as pessoas, através da 

partilha de dados epidemiológicos, quando 

estamos numa festa a dançar? É provável 

que a comunicação não seja muito eficaz e 

que essa atitude pareça uma falta de 

respeito perante o espaço de outra pessoa. 

Escuta Ativa 

A escuta ativa envolve prestar muita 

atenção à pessoa que está a falar consigo. 

Embora isto possa parecer simples, esta é 

uma habilidade que pode ser difícil de 

desenvolver e melhorar. Exemplos de 

ações de audição ativas estão focadas 

no/na falante, evitam distrações como 

telemóveis, computadores portáteis ou 

outros projetos, ou envolvem a preparação 

de questões, comentários ou ideias 

relevantes para responder 

cuidadosamente. 

Simpatia 

Em termos gerais, a simpatia na 

comunicação tende a ser entendida como 

cordialidade, bondade e disponibilidade. 

Gestos aparentemente pequenos, como 

perguntar a alguém como está, sorrir 

enquanto outra pessoa fala ou reconhecer 

as conquistas de outra pessoa, podem 

ajudá-lo/a a estabelecer e a manter 

relações interpessoais duradouras.  

Autoconfiança 

As pessoas são mais propensas a responder 

a ideias que são apresentadas com 

confiança. Exemplos de ações 

comunicativas que geralmente transmitem 

confiança incluem: fazer contacto visual 

quando se dirige a uma pessoa ou manter o 

corpo aberto e direito. Preparar uma 

conversa importante ou reunião, pode 

ajudá-lo/a a sentir-se mais confiante, pois 

os seus pensamentos e ideias serão mais 

polidos. 

Dar e receber feedback 

Os/as comunicadores/as eficazes são 

capazes de aceitar feedback crítico e 

fornecer contributos construtivos aos 

outros. Neste caso, o feedback é entendido 

como responsabilidade, e como a 

capacidade de dar apoio, para além de 
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ajudar as pessoas a fortalecerem-se umas 

às outras. 

Empatia 

A empatia é a capacidade de compreender 

as emoções, os sentimentos, os valores e 

as razões por trás das ações dos outros. 

Esta habilidade de comunicação é 

importante tanto em contexto de equipa 

ou individual. Ser capaz de considerar a 

perspetiva de outra pessoa irá ajudá-lo/a a 

selecionar uma resposta adequada e 

sensível. Empatia, também ajudará a 

compreender e a estabelecer limites mais 

eficazes, os seus ou outros. 

Por exemplo, se alguém está a expressar 

raiva ou frustração, a empatia pode ajudá-

lo/a a reconhecer e a trabalhar com a 

emoção dessas pessoas. Ao mesmo tempo, 

ser capaz de entender quando alguém se 

sente positivo e entusiasmado pode ajudá-

lo/a a obter apoio para a realização das 

suas ideias e projetos. 

Confidencialidade 

Prestar apoio social e/ou de saúde coloca-

nos na posição privilegiada de aceder a 

muita informação sobre as pessoas com as 

quais nos preocupamos: os seus problemas 

de saúde, emprego, família ou, talvez, 

conhecer os seus rendimentos. 

Ocasionalmente, podem falar consigo 

sobre coisas que nem sequer discutiram 

com a família ou amigos/as. A 

confidencialidade é o princípio que está 

subjacente e sustenta relações baseadas na 

confiança: que não divulgaremos nada a 

mais ninguém a menos que o 

consentimento seja solicitado. Neste caso, 

o consentimento também implica 

comunicar antecipadamente com a pessoa 

que se precisa de informar – e sobre o quê 

exatamente. 

 

COMPREENDER PISTAS NÃO VERBAIS 

Ou, como estar ciente da sua própria 

comunicação não verbal 

Uma grande quantidade de comunicação 

acontece através de pistas não verbais, tais 

como a linguagem corporal, as expressões 

faciais e o contacto visual. Quando estamos 

a ouvir alguém é importante prestar 

atenção ao que essa pessoa está a dizer, 

bem como à sua linguagem não verbal. 

Para além disso, tente estar consciente da 

sua própria linguagem corporal quando 

estiver a comunicar, para garantir que está 

a enviar pistas apropriadas às outras 

pessoas. 

Saiba como o stress impacta a comunicação 

Quando as pessoas estão sob stress, 

reagem de forma diferente. Já se viram 

empregados/as a arruinarem as conversas 

porque precisavam desesperadamente de 

passar a mensagem, não esperando, deste 

modo, que o/a destinatário/a estivesse 

pronto/a para a receber. Isto é o que o 

stress faz. 

E se, depois de tudo isto, a comunicação 

ficar confusa, não deixe que ela 

apodreça. Conserte-a 

Sim, haverá alturas em que, por muito que 

tente, a comunicação não correrá como 

planeado. Em vez de ignorar a situação e 

potencialmente fazê-la piorar, tenha uma 

conversa com a pessoa. Deixe as pessoas 

saber que ter uma relação de trabalho 

positiva é importante e que gostaria de 

falar sobre isso.
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EXCERCÍCIO | Refletir sobre como as outras pessoas reagem ao seu estilo de comunicação 
 
Pense nas últimas cinco conversas que teve que não correram bem, e pergunte-se a si 
mesmo a razão. De seguida, pense nas últimas cinco comunicações que teve que correram 
muito bem e a razão para o sucesso das mesmas. 
 
Identificar os elementos ou tendências comuns. 

 

 

3. Modelo de mudança 

Amplamente utilizado como referência por 

aqueles/as que trabalham no campo da 

dependência de substâncias, as fases do 

modelo de mudança também apareceram 

em literatura sobre o apoio comunitário a 

outras comunidades.  

O Modelo de Mudança, opera no 

pressuposto de que as pessoas não mudam 

comportamentos de forma rápida e 

decisiva, e que podem estar em diferentes 

fases para diferentes comportamentos. 

Pelo contrário, a mudança intencional, 

especialmente o comportamento habitual, 

ocorre continuamente. Como tal, este 

modelo permitir-lhe-á compreender 

melhor como ajudar e manter espaço para 

as pessoas com quem trabalha. Ao 

identificar em que fase de mudança uma 

pessoa se encontra, isso pode ajudá-lo/a a 

selecionar melhor quais as estratégias de 

diálogo mais eficazes para apoiar as 

pessoas na mudança para a fase seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-contemplação | Não está a considerar qualquer alteração 
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A pessoa não vê o comportamento de risco como 
um problema.  
A pessoa não está interessada em discutir sobre o 
comportamento de risco. 
A pessoa não tem intenção de mudar o 
comportamento de risco.  
A pessoa desconhece os riscos ou racionaliza-os 
facilmente.  
A pessoa pode tentar mudar, sente-se 
desesperada em fazer qualquer mudança.  

 
Técnicas de aconselhamento:  
Validar a falta de prontidão. 
Esclarecer que a decisão é deles/as. 
Incentivar a reavaliação do comportamento atual 
de risco autoidentificado. 
Incentivar a autoexploração, não a ação. 
Explicar e personalizar o risco e os riscos 
associados ao comportamento. 

 

Contemplação| Ambivalente sobre a mudança 

 
A pessoa tem alguma consciência da necessidade 
de mudar o comportamento de risco.  
A pessoa começa a perceber os riscos do 
comportamento. 
A pessoa está a considerar ativamente os Prós e os 
Contras do comportamento.  
A pessoa está ciente da necessidade de mudar, no 
entanto a sua vontade pode oscilar. 

 
Técnicas de aconselhamento:  
Validar a falta de prontidão. 
Esclarecer que a decisão é deles/as. 
Incentivar para a avaliação dos prós e contras da 
mudança de um comportamento. 
Identificar e promover novas expectativas de 
resultados positivos. 

Preparação| Alguma experiência na tentativa de mudança| Plano para agir num mês 

 
A pessoa acredita que o comportamento pode ser 
alterado e pode gerir a mudança.  
A pessoa fez algumas tentativas bem-sucedidas 
para mudar no passado.  
A pessoa expressa a intenção de mudar.  
A pessoa vê claramente os benefícios de mudar o 
comportamento. 

 
Técnicas de aconselhamento: 
Identificar e ajudar na resolução de obstáculos 
Ajudar a identificar apoio social. 
Verificar se a pessoa tem competências para a 
mudança de comportamento e incentivá-la. 
Incentivar pequenos passos iniciais. 

Ação| Praticar Novo Comportamento 

A pessoa começou a fazer a mudança de 
comportamento.   
A pessoa está emocionalmente, intelectualmente 
e comportamentalmente pronta para a mudança. 
A pessoa mostrou-se empenhada na mudança.  
A pessoa desenvolveu planos para manter a 
mudança.  

 
Técnicas de aconselhamento:  
Focar na reestruturação da rotina diária e do 
apoio social. 
Reforçar a autoeficácia das pessoas para lidar com 
obstáculos. 
Desencorajar sentimentos de perda e reiterar 
benefícios da mudança. 
 
 
 
 

Manutenção | Sustentar novo comportamento 
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O novo comportamento é praticado de forma 
consistente durante mais de seis meses.  
O novo comportamento está a tornar-se habitual.  
A pessoa expressa confiança na capacidade de 
continuar a mudança.  

 
Técnicas de aconselhamento:  
Plano de apoio ao acompanhamento. 
Reforçar o sucesso da mudança e das 
recompensas pessoais, internas e externas.  
Identificar potenciais obstáculos/gatilhos para 
uma recaída em comportamentos antigos. 
Discutir sobre como resolver potenciais 
obstáculos. 

Recaída | Voltar a comportamentos antigos 

 
A pessoa não mantém as alterações que está a 
tentar fazer. 
Certos objetivos podem parecer irrealistas. 
As estratégias acordadas são ineficazes. 
Falta de apoio para uma mudança bem-sucedida.  
Preparar um novo plano baseado nas 
necessidades das tentativas anteriores.  

 
Técnicas de aconselhamento:  
Avaliar aquilo que pode desencadear uma recaída. 
Reavaliar motivação e barreiras. 
Planear estratégias de resolução mais fortes. 

 

 

 

4. Breves Intervenções 

Motivacionais 

Este tipo de intervenções baseia-se em 

técnicas de entrevistas motivacionais. 

Neste sentido, o seu objetivo é não julgar 

nem ser conflituoso. Originalmente 

desenvolvido por William Miller e pelo seu 

trabalho no campo da dependência do 

álcool, estes métodos fornecem um 

conjunto de técnicas de apoio à motivação 

para a mudança e a capacidade de fazer 

escolhas que podem estar ligadas ao 

Modelo de Mudança. Como parte de uma 

série de métodos, breves intervenções 

motivacionais podem conter breves 

conselhos e podem usar uma abordagem 

motivacional aquando da sua distribuição. 

Conselho breve 

Esta técnica descreve uma intervenção 

curta (cerca de três minutos) que é 

entregue de acordo com a razão pela qual 

um(a) utilizador(a) do serviço procura 

ajuda. Pode ser usada para consciencializar 

e avaliar a vontade que uma pessoa tem 

em envolver-se em discussões sobre 

questões de estilos de vida saudáveis. O 

conselho breve é menos aprofundado e 

mais informal do que uma intervenção 

breve e, geralmente, envolve o 

fornecimento de informações sobre a 

importância da mudança de 

comportamento e um simples conselho 

para apoiar a mudança de comportamento. 

Intervenção breve  

Esta técnica fornece uma forma 

estruturada de oferecer aconselhamento e 

constitui um passo além de breves 

conselhos, uma vez que envolve a oferta de 

uma ajuda mais formal, como por exemplo, 

a organização de apoio ao 

acompanhamento. Intervenções breves 

visam dotar as pessoas de ferramentas 

para apoiar a mudança de atitudes e lidar 

com problemas subjacentes.  

O modelo FRAMES 

Os princípios subjacentes à maioria das 

abordagens a intervenções breves foram 
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sistematizados por Hester e Miller, naquele 

que é chamado o modelo FRAMES: 

• Feedback: Dar feedback sobre os 

riscos e potenciais consequências 

negativas do uso de substâncias. 

Procure a reação do/a cliente e 

ouça. 

• Responsabilidade: Apoiar uma 

tomada de decisão tranquilizadora 

para que as pessoas tomem a sua 

própria decisão relativamente ao 

consumo de drogas. 

• Aconselhar: Dar conselhos claros 

sobre a modificação do uso de 

drogas. 

• Menu de opções: Dar menus de 

opções à escolha, fomentando o 

envolvimento do/a cliente na 

tomada de decisões. 

• Empatia: Ser empático/a, 

respeitoso/a e não fazer 

julgamentos. 

• Autoeficácia: Expressar o otimismo 

de que o indivíduo pode modificar 

o seu uso de substância se optar 

por o fazer. A autoeficácia é a 

capacidade de uma pessoa 

produzir um resultado ou efeito 

desejado.

5. Comunicação não verbal

As suas pistas de comunicação não verbais 

— a forma como ouve, olha, como se move 

e reage — diz à pessoa com quem está a 

comunicar se se preocupa ou não, se está a 

ser verdadeiro/a e se está a ouvir bem. 

Quando os seus sinais não verbais 

coincidem com as palavras que está a dizer, 

isso aumenta a confiança, a clareza e a 

relação. Quando não o fazem, podem gerar 

tensão, desconfiança e confusão. 

 

Funções da comunicação não verbal 7 

• Repetição: Repete-se e, muitas 

vezes, fortalece a mensagem que 

se está a fazer verbalmente. 

• Contradição: Pode contradizer a 

mensagem que está a tentar 

                                                 
7 Fonte: The Importance of Effective Communication 
[A importância da Comunicação Eficaz], Edward G. 
Wertheim, Ph.D. 

transmitir, abrindo assim um 

espaço para que o seu ouvinte 

suspeite. 

• Substituição: Pode substituir uma 

mensagem verbal. Por exemplo, a 

sua expressão facial muitas vezes 

transmite uma mensagem muito 

mais viva do que as palavras que 

profere.  

• Complementar: Pode adicionar algo 

ou complementar a sua mensagem 

verbal.  

• Acentuar: Pode acentuar ou 

sublinhar uma mensagem verbal. 

Bater na mesa, por exemplo, pode 

sublinhar a importância da sua 

mensagem. 
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Expressões faciais 

Expressões faciais são frequentemente o 

primeiro elemento de comunicação com o 

qual entramos em contacto, mesmo antes 

de ouvirmos o que alguém diz. Como tal, 

contribuem em grande proporção para 

toda a comunicação não verbal. É por esta 

razão, que a consciência de como isto 

desempenha um papel, pode abrir espaço 

para uma comunicação mais eficaz, e o seu 

poder. Considere, por exemplo, quanta 

informação pode ser transmitida com um 

sorriso ou um franzir de sobrancelhas, e 

qual é o seu impacto. 

 

 

As expressões faciais para a felicidade, tristeza, raiva e medo são semelhantes em todo o mundo
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Movimento do corpo e postura 

A forma como se move também contém 

muita informação. Considere como as suas 

perceções de como as pessoas andam, 

sentam, ficam de pé ou seguram a mão 

moldam a sua compreensão relativamente 

ao que elas estão a tentar comunicar 

consigo. Este tipo de comunicação não 

verbal inclui a sua própria postura, rumo, 

posicionamento e os movimentos subtis 

que faz. 

Gestos 

Entendidos como movimentos expressivos 

e deliberados, os gestos são preparados no 

tecido da nossa vida quotidiana. Quando 

está a acenar, a apontar para alguma coisa 

ou a usar as mãos quando discute ou fala 

de alguma coisa, enfatiza e articula o que 

foi dito. 

No entanto, o significado dos gestos pode 

ser muito diferente de cultura para cultura. 

Embora o sinal OK feito com a mão, por 

exemplo, transmita uma mensagem 

positiva nos países de língua inglesa, é 

considerado ofensivo em países como a 

Alemanha, a Rússia e o Brasil. Por esta 

razão, ao interpretar esta linguagem, é 

importante estar atento/a ao contexto em 

que se encontra. 

Voz 

Quando se trata de comunicação, não é só 

o que se diz; trata-se também de como se 

diz. Quando fala, outras pessoas “leem” a 

sua voz, para além de ouvirem as suas 

palavras. Coisas que prestamos atenção 

incluem tempo e ritmo, volume, tom e 

inflexão. Para além disso, também é 

importante considerar outros sons através 

dos quais podemos retirar significado, tais 

como “ahh” e “uh-huh”. Pense em como o 

seu tom de voz, dependendo do contexto, 

pode estar conotado ao sarcasmo, à raiva, 

ao afeto ou à confiança. 

Contacto Visual 

Num mundo cultural como o nosso, 

estabelecer contacto visual é um tipo de 

comunicação não verbal especialmente 

importante para uma grande parte da 

população. A forma como se olha para 

alguém pode ser lida de diferentes 

maneiras: pode mostrar interesse, afeto, 

hostilidade ou atração. O contacto visual 

também é geralmente importante para 

avaliar o interesse e a resposta da outra 

pessoa. Para além disso, culturalmente, em 

muitos lugares o contacto visual constante 

é interpretado como um sinal de que a 

pessoa é aberta e honesta. Olhos 

desajeitados, às vezes, leva-nos a 

interpretar que a pessoa se está a sentir 

desconfortável, insegura, ou em alguns 

casos, pode-se pensar que a pessoa está a 

mentir. 

Espaço Pessoal 

Alguma vez se sentiu desconfortável 

durante uma conversa porque a outra 

pessoa estava muito perto? Todos/as 

temos necessidade de espaço físico, 

embora a quantidade difira consoante a 

cultura, a situação e a proximidade da 

relação. É possível alternar a proximidade 

no espaço físico para comunicar muitas 

mensagens não verbais diferentes, 

incluindo sinais de intimidade e afeição, ou 

respeito.  

Toque 

Comunicar através do toque é outro 

comportamento não verbal importante. 

Comunicamos muito através do toque. 

Pense na diversidade de mensagens que 

podem ser transmitidas por um aperto de 

mão fraco, um abraço apertado, uma 

palmada na cabeça, ou um aperto de mão 

no braço, por exemplo. 

Aparência 

As nossas escolhas de cor, roupa, 

penteados e outros elementos de estilo 

pessoal podem transmitir muitos 

significados. Pense nas primeiras 

impressões que tem de uma pessoa nos 

primeiros minutos que a conhece. Por 

exemplo, essas características podem dar-
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nos informações sobre a comunidade à 

qual uma pessoa pode pertencer e, 

consequentemente, sobre os pressupostos 

e julgamentos que isso desencadeia em 

nós. 

Um tipo especial de elementos de estilo 

são artefactos, objetos, imagens,... Pense, 

por exemplo, num uniforme policial. Esse 

vestuário porta já certos significados e tem 

a capacidade de tornar visível as pessoas 

que o usam, revestindo-as com certos tipos 

de poder e, desencadeando 

comportamentos específicos nas pessoas 

que observam esse uniforme.

 

6. Atitude na comunicação

No que se refere à comunicação, é 

importante não fazer julgamentos, isto é, 

simplesmente julgar ou condenar 

comportamentos de risco e classificá-los 

como estúpidos ou incríveis, por exemplo. 

Isto não irá mudar o comportamento das 

pessoas. Para além disso, isto também 

implica evitar perguntar ‘porquê’. A questão 

‘porquê’ tende a ser percebida como se 

fosse dirigida a alguém que não 

compreende e pode desencadear 

sentimentos de como se essa pessoa 

tivesse sido julgada.  

Em vez disso, a experiência mostrou que as 

questões abertas são mais convidativas 

para as pessoas contarem a sua história, e 

para além disso, trazem as informações 

mais importantes. 

Por vezes, em contextos de apoio social e 

de saúde existe um risco de paternalismo. 

Assim, sugerimos fortemente que evite dar 

conselhos que não foram pedidos sobre 

assuntos pessoais. Não importa o quão 

importante ou urgente é a questão, 

expressões como “se eu fosse a ti, eu…” 

muitas vezes afastam as pessoas de nós. 

Em vez disso, pode tentar oferecer 

informações relevantes, completas e 

discutir alternativas. Apoiar alguém a tomar 

a sua própria decisão exige mais respeito e 

é mais eficaz do que impor as nossas ideias 

a outra pessoa. 

Na sequência disto, é também importante 

reconhecer se em algum momento estamos 

a assumir a responsabilidade pelo problema 

de outra pessoa. Ao fazê-lo, estaremos a 

retirar a autonomia de outra pessoa, a 

menos que nos tenha sido explicitamente 

solicitado para tomar uma ação específica 

e, nesse sentido, temos a capacidade de 

apoiar dessa forma. 

Outro elemento importante para 

considerar é o ouvir atentamente, e estar 

atento para não ocupar muito espaço da 

conversa. Ouvir atentamente convida-nos a 

não interpretar o que pensamos ter 

entendido, mas a garantir que fazemos o 

check-in e recapitulamos de forma breve o 

que alguém disse para que a intenção e o 

significado sejam claros. 

A experiência também demonstrou a 

importância de nos mantermos 

preferencialmente no ‘aqui e agora’. O que 

é que sentimos ou pensamos agora? O que 

é que as coisas/emoções significam para as 

pessoas agora? Quais são as perspetivas 

que tomamos em consideração? Ao 

aproximarmo-nos da comunicação através 

desta lente, produzimos informações mais 

úteis para, entre outras coisas, estabelecer 

comportamentos mais seguros do que se 

estivéssemos a focar o passado. 

Oferecer apoio às pessoas também se 

manifesta na forma como prestamos 

atenção à forma como damos esse apoio e 

ao que oferecemos apoio. É por esta razão 

que descobrir o que certos eventos 

significam emocionalmente na vida da 

pessoa irá dotar-nos da capacidade de 

prestar melhores cuidados, para além de 
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nos oferecer uma melhor visão da razão 

relativa às ações de alguém. Além disso, 

pequenos gestos muitas vezes 

considerados como óbvios, podem ter um 

forte impacto nas nossas relações e na 

abertura da comunicação. Por exemplo, 

perguntar como estão as pessoas, procurar 

alguém que está desaparecido há algum 

tempo, ou, se possível, fazer uma visita à 

sua casa, hospital ou prisão. Ainda, 

agradecer às pessoas pelas conversas e 

pelo que é partilhado nelas, desculpando-

se pela insistência extra ou até convidar 

alguém para tomar um café num momento 

em que se tenha algum tempo livre. 

O que todos estes conselhos têm em 

comum é evitar desempenhar o papel de 

um/a terapeuta. Embora ouvir e prestar 

atenção sejam elementos importantes, 

temos de evitar desempenhar o papel de 

um/a terapeuta intocável que esteja pouco 

envolvido/a pessoalmente.

 

7. Conselhos práticos

Tente encontrar um lugar tranquilo para 

conversar calmamente, por exemplo, um 

bar (tranquilo), uma rua pacífica (onde se 

possa sentar), a casa de alguém, etc. 

Certifique-se de que a pessoa tem tempo e 

vontade para falar. Geralmente pode-se ver 

à primeira vista se alguém está com pressa, 

à procura de drogas, etc..  

Utilize linguagem apropriada, ou seja, 

linguagem que seja facilmente 

compreendida e aceite. É importante 

conhecer/aprender o jargão e os códigos 

(sub)culturais do(s) grupo(s)-alvo. 

Fornecer informações consistentes, 

completas e neutras, oferecendo a 

oportunidade de uma escolha bem 

ponderada. 

Informar as pessoas não é só contar, é 

também ouvir. Especialmente quando se 

fazem perguntas pessoais, diga claramente 

que as pessoas não têm de responder, que 

você não quer ofender.  

Explique a razão pela qual está a fazer essa 

pergunta, por exemplo, para obter uma 

imagem da informação de que alguém 

precisa. 

Apoie uma mudança (positiva) de 

comportamento e atitude para reforçar 

estas mudanças. Este apoio às mudanças 

para comportamentos mais seguros é 

importante para fomentar a autoestima e a 

autoeficácia, e, portanto, é a base para 

uma mudança contínua. 

Não julgue ou rejeite uma pessoa em caso 

de mudança negativa de comportamento 

Incentive e apoie o efeito bola de neve 

- simplesmente pedindo às PUD que 

transmitam a informação aos/às seus/suas 

Pares, 

- discutindo como isto pode ser feito, 

- envolvendo os/as utilizadores/as 

de drogas na elaboração e na 

entrega de material de informação, 

etc. 

Pare uma conversa a tempo, não force as 

pessoas a continuar.
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MÓDULO IV 

Barreiras, valores, regras e resolução de 

conflitos 

 

 

Barreiras, normas e valores 

uma coleção de enquadramentos 

 

1. Introdução

Dentro de uma organização, a cultura pode 

ser definida como o sistema de 

pressupostos, valores, regras que orientam 

o comportamento das pessoas. Tais são os 

poderes destes valores, que têm a 

capacidade de influenciar fortemente a 

forma como nos vestimos, interagimos uns 

com os outros, ou mesmo como realizamos 

os nossos trabalhos. 

Muitas vezes, estes valores e as normas a 

que dão origem não são partilhados por 

todos os membros de uma equipa. Como 

vimos antes [Módulo 3], as nossas opiniões 

e ações são geralmente baseadas em 

pressupostos, na nossa própria experiência 

e na forma como entendemos a 

informação e as pessoas que nos rodeiam. 

Como resultado, quando a nossa 

experiência vivida e os valores que surgem 

não estão alinhados e, quando nos falta a 

capacidade para os negociar, o conflito 

pode surgir.  

Por vezes, mesmo dentro de organizações 

que trabalham com pessoas com 

experiência vivida, existem ideias 

preconcebidas e preconceitos para com 

essas comunidades, e vice-versa. É por esta 

razão que as discussões coletivas em torno 

das condições, enquadramentos e 

entendimentos com que trabalhamos são 

essenciais no desenvolvimento de 

programas de Pares. 
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Alguns pressupostos comuns em jogo, por 

exemplo: 

As pessoas que trabalham são Pares, devido às suas 
experiências vividas, terão senso comum quando se 
aproximam de uma situação. Ou os/as 
profissionais, por causa da sua educação e 
experiência, terão bom senso. 
FACTO: “senso comum” significa que as pessoas 
partilham um corpo de experiência historicamente 
partilhado que permitiria uma previsão razoável 
do que fazer numa situação específica. A 
diversidade de origens culturais e as experiências 
de vida das pessoas que trabalham em conjunto 
não fornecem uma base tão comum. 

 
Aderir às normas e regras existentes assegurará um 
elevado nível de conduta ética. 
FACTO: O problema com esta suposição é que o 
que é permitido pelas regras e o que é ético nem 
sempre coincide. 

 
Os padrões éticos que regem os papéis clínicos (por 
exemplo, psiquiatras, psicólogos/as, assistentes 
sociais, enfermeiros/as, conselheiros/as de 
toxicodependência) podem ser 
indiscriminadamente aplicados ao trabalho dos/as 
Pares. 
FACTO: Existem áreas consideráveis de 
sobreposição entre orientações éticas para vários 
papéis de ajuda, no entanto, essas são muitas 
vezes resultantes de estruturas e necessidades 
muito diferentes das dos/as Pares (relações 
menos hierárquicas, mais sustentadas, diferentes 
focos,…) 

 
Se um(a) trabalhador(a) Par entrar em situações 
vulneráveis ou enfrentar dilemas, eles/as avisam-
nos. Se o supervisor não está a ouvir nada, é sinal 
de que tudo deve estar bem. 
FACTO: O silêncio não é ouro. Há muitas coisas 
que podem contribuir para tal silêncio, e todas 
elas são potenciais problemas. Os dois mais vistos 

frequentemente são as dificuldades dos/as Pares 
em reconhecer um dilema que surge como tal, e 
as dificuldades sentidas para trazer essas questões 
para cima da mesa por medo que isso reflita 
negativamente. 
 

2. Barreiras

O que são barreiras? 

As barreiras são um conjunto de diretrizes 

ou limites que uma pessoa cria para se 

ajudar a ela própria na identificação de 

formas seguras e admissíveis, para que 

outras pessoas se comportem à sua volta 

de determinada maneira e, ao mesmo 

tempo, para estabelecer uma resposta 

quando alguém ultrapassa esses limites. 

Barreiras e limites são a base de uma 

relação forte e segura. Violações de limites 

podem ser prejudiciais tanto para um(a) 

Par como para um(a) mentor(a), ou ainda, 

para as pessoas com quem entramos em 

contacto. Através da prática e da discussão, 

todos/as nós podemos aprender a 

estabelecer limites. 

Barreiras pessoais 

As barreiras pessoais são construídas a 

partir de uma mistura de crenças, opiniões, 

atitudes, experiências passadas e 

aprendizagem social. As barreiras definem 
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quem somos como indivíduos, ajudando-

nos a criar titularidade e uma proteção 

para nós mesmos/as. As barreiras pessoais 

podem ser difíceis de ver e navegar quando 

consideramos as nossas relações, no 

entanto, elas são cruciais quando 

pensamos no nosso papel enquanto 

apoiantes de Pares, ou enquanto 

mentores/as de Pares. 

Barreiras profissionais 

Em todas as relações profissionais, existem 

desequilíbrios de poder e o potencial de 

discriminação, dano, etc. Para evitar isso, 

defende-se o conceito de barreiras 

profissionais. Na maioria dos modelos 

tradicionais estas barreiras articulam a 

necessidade de separação entre os/as 

“profissionais” e a comunidade que eles/as 

servem. Para além disso, as barreiras 

parecem apenas estar articuladas a partir 

da posição dos/as “profissionais”, e não 

devem ser ultrapassadas sem considerar 

quais os limites que uma pessoa que 

precisa de apoio pode ter. 

Como consequência, alguns entendimentos 

sobre as barreiras profissionais tornaram-

se incongruentes com a evolução no 

domínio do apoio social e do apoio à saúde. 

Isto é particularmente relevante na 

implementação da redução de danos, nos 

serviços de proximidade e no envolvimento 

de pessoas com experiência vivida na 

prestação de serviços. 

Enquanto no passado o foco estava naquilo 

que é a barreira, as abordagens 

contemporâneas às “barreiras 

profissionais” tendem a enfatizar o porquê 

de haver a necessidade de uma barreira e 

como esta é criada e negociada. Como 

resultado, estes novos modelos enfatizam 

as ligações, em vez da separação, e 

defendem um processo que incentiva a 

mutualidade. Desta forma, quando se fala 

de barreiras, surgem discussões sobre a 

autodeterminação, a habilidade para tomar 

uma determinada ação, a justiça e a 

(re)produção de relações de poder dentro 

da área social e da saúde. Como podemos 

trabalhar na direção de relações mais 

seguras e equitativas quando interagimos 

uns/umas com os/as outros/as? Como 

podemos estabelecer barreiras nas nossas 

relações que permitam a conexão, a 

reciprocidade e a responsabilidade mútua? 

Autocuidado e limites: 

O autocuidado é crucial ao longo da 

jornada do bem-estar para profissionais 

com uma experiência vivida, para 

aqueles/as que não o têm e para as 

comunidades com quem trabalham. Ao 

estabelecer barreiras, é importante que 

sejamos honestos connosco mesmos/as, 

com os/as Pares e com as pessoas das 

nossas equipas. Por exemplo, no que diz 

respeito ao nosso tempo e limites, é 

importante estabelecermos o quanto 

somos capazes de assumir sem nos 

sobrecarregarmos. Só porque somos 

capazes, não significa que tenhamos de 

dizer “sim” a todos os pedidos. Assumir um 

papel em que apoiamos os outros pode ser 

stressante. Assim, para evitar o burnout, é 

importante aprender a identificar e a gerir 

o stress. Não faz mal recusar um pedido e 

tomar as medidas necessárias para garantir 

o nosso autocuidado. Lembre-se que “não” 

é uma frase completa. 

As nossas barreiras estão sempre a mudar: 

Os nossos limites são fluidos e podem 

mudar no dia a dia ou de hora a hora. É 

importante avaliarmos o nosso estado 

porque um dia podemos estar 

desconfortáveis em dar um abraço, mas 

podemos sentir-nos totalmente bem em 

dar abraços no dia seguinte. A nossa 

relação com as pessoas vai afetar como e 

quando estabelecemos uma barreira. Os 

nossos níveis de conforto também podem 

mudar no dia a dia. Não há problema em 

mudar uma barreira desde que sejamos 

claros e comuniquemos adequadamente 

com nós mesmos/as e com as outras 

pessoas. 
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O “fenómeno perfeito de Pares”  

O chamado ‘Par perfeito’ tende 

tipicamente a desfocar barreiras. 

Normalmente, isto significa trabalhar para 

além do seu nível de conforto. Às vezes, 

isto é sentir-se desconfortável ao dizer 

“não” por medo de desapontar. O mesmo 

se aplica a outros/as profissionais sem 

experiência vivida quando iniciam o seu 

trabalho. Por esta razão, é importante que 

nos lembremos de ser realistas sobre as 

expectativas que passam por saber como 

gerir e equilibrar novas responsabilidades. 

Leva tempo para aprender e para 

encontrar um equilíbrio que funcione. 

Autorrevelação 

O/a trabalhador(a) Par ativa as suas 

próprias experiências vividas como base 

para o seu trabalho. No entanto, 

dependendo de como isto é feito, podem 

surgir sentimentos de vulnerabilidade, 

impotência ou pode haver o 

desencadeamento de trauma. Por esta 

razão, as noções de barreiras e de bem-

estar é importante que sejam 

consideradas. Por exemplo, restringir a 

autorrevelação com pessoas sem 

experiência vivida pode gerar segurança. 

No entanto, quando isto acontece, é 

importante observar como e que tipo de 

barreiras surgem. Especialmente, se isto 

gera uma sensação de isolamento ou falta 

de conexão. 

Este tipo de negociação de barreiras é 

bastante comum em projetos que 

envolvem pessoas com experiência vivida, 

e em certas ocasiões revelam expectativas 

não equitativas. Exemplos disso são 

projetos em que se espera que as pessoas 

com experiência vivida comuniquem 

fluidamente sobre as suas experiências, 

sentimentos e emoções, como parte de um 

“comportamento profissional”, enquanto 

paradoxalmente, outros membros da 

equipa não estão sob a pressão/sob o 

rótulo de terem de ser “profissionais”.

 

 

 

Elementos a considerar: 

 

- Que elementos da nossa experiência vivida são relevantes para partilhar com a pessoa com 

quem estamos a comunicar? 

- Com que intuito? Estamos a partilhar aspetos das nossas próprias experiências vividas como 

forma de aliviar os nossos próprios problemas? Quando revelamos alguma coisa, é 

importante manter a “outra pessoa orientada”? 

- Quais são os momentos ou condições em que nos sentimos confortáveis em nos 

autorrevelarmos? Com que frequência? 

- Até onde podemos partilhar um momento específico? Estamos cientes dos nossos próprios 

gatilhos pessoais? Estou prestes a revelar algo que me vai perturbar ou que vai retirar o meu 

próprio bem-estar? 
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Dicas para comunicar sobre limites

Utilize ‘eu’ ao invés de ‘tu’: 

- Quando estou… 
- Quando eu… 
- Eu creio que eu… 
- Eu sinto que eu… 

 

Diga como o comportamento o afeta 

- Sinto-me desvalorizado/a quando… 

- A minha preocupação é que… 

- Fico muito ansioso/a quando… 

- Fico muito assustado/a quando… 

- Sinto-me magoado/a quando… 

- Sinto-me cansado/a quando… 

 

Refira-se ao comportamento, não à pessoa 

- Quando gritam comigo, eu…. 

- Quando sou empurrado/a, eu… 

- Quando penso que não estou a ser 

ouvido/a, eu… 

 

Diga o que precisa que aconteça 

- Eu preciso de… 

- Eu gostaria de… 

- O que eu gostaria que acontecesse 

era… 

- Seria agradável se… 

 

[DISCUSSÃO]

 

 

 

3. Valores

O que queremos dizer com valores? 

O compromisso com a comunidade não 

surge do nada. Vem e é guiado por valores, 

princípios e pressupostos que nascem das 

nossas origens e culturas, das nossas 

experiências e das nossas decisões 

conscientes sobre o que é ‘certo’ ou 

‘errado’ num dado momento. Como já 

vimos antes, estes valores, princípios e 

pressupostos moldam a nossa visão de 

como o mundo como deve ser e motivam-

nos a tentar torná-lo assim. 

Os termos valores, princípios e 

pressupostos são por vezes usados como se 

todos significassem a mesma coisa – as 

verdades subjacentes nas quais baseamos 

as nossas interações com o mundo. Ainda 

que todos estes conceitos sejam todos 

“verdades” em certa medida, todos eles 

são diferentes no sentido e na substância. 

Embora percebamos como são 

semelhantes, vamos tentar considerar cada 

um dos três. Compreender a diferença 

pode ajudar-nos a entender quando 

estamos a operar factos ou experiência 

bem examinada, quando estamos a aplicar 

regras morais, éticas ou julgamentos, e 

quando estamos a responder a emoção, a 

preconceitos ou a “conhecimento” não 

examinado que pode não ser rigoroso. 

Os valores são as nossas diretrizes para 

viver e comportar. Cada um de nós tem um 

conjunto de crenças profundas sobre como 

o mundo deve ser. Para algumas pessoas, 

esse conjunto de crenças é em grande 

parte ditado por uma religião, uma cultura, 

um grupo de Pares, ou a sociedade em 

geral. Para outras pessoas, esse conjunto 

de crenças tem sido feito através de um 

pensamento cuidadoso e da reflexão sobre 

a experiência, e é único. Para a maioria de 

nós, é provavelmente uma combinação do 

mencionado anteriormente. Os valores 

dizem muitas vezes respeito às questões 
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fundamentais das nossas vidas: relações 

pessoais, moralidade, género e papéis 

sociais, raça, classe social e organização da 

sociedade, citando algumas. 

EXERCÍCIO: REFINAMENTO DE VALOR 

1. Enumere uma série de valores que 

considere diretrizes importantes para ter no 

seu trabalho. 

2. Assim que tenha isto feito, considere as 

seguintes questões: 

- O que é que significa o facto de você 

querer tratar das pessoas ou abordar coisas 

[inserir valor]? 

- De que forma é que faz isso? 

 

Talvez, neste momento, precise de ser mais 

específico/a e precise de transmitir de 

maneira diferente os seus valores. Tente 

reformular os valores da seguinte maneira: 

“Tratar das pessoas_____” 

“Abordar as coisas_____” 

“Manter as coisas______” 

“Agir com_________” 

“De forma a que_______” 

3. Os valores que acabou de escrever. São 

100% valores, ou são uma regra, uma 

norma ou um objetivo? As perguntas 

seguintes podem ajudá-lo/a na sua 

discussão: 

- Faria as coisas desta maneira, 

independentemente do resultado? 

- Faria as coisas desta maneira, mesmo que 

as pessoas o/a rejeitassem? Ou ninguém se 

juntou a si? 

- O que aconteceria se não o fizesse assim? 

Haveria consequências? Se sim, de que 

tipo? Para quem? 

EXERCÍCIO: DIFÍCIL DE FAZER 

Depois de identificarmos e 

compreendermos os nossos próprios 

valores, é importante compreender 

como nos relacionamos com nós 

mesmos/as e com as outras pessoas de 

acordo com estes princípios. Viver 

guiado/a pelos nossos valores nem 

sempre é fácil. Por exemplo, já teve 

dificuldades em ser honesto/a? Às 

vezes, ser honesto/a significa 

desapontar as pessoas, enfrentar 

constrangimentos, mostrar emoções 

vulneráveis ou ainda, ter vergonha. No 

entanto, este nem sempre é o caso. 

Decretar os nossos valores pode ser 

mais fácil em certos tipos de espaços 

sociais do que em outros. 

O seguinte exercício ajudar-nos-á a 

esclarecer o que é difícil de fazer 

quando se vive um valor. Primeiro, 

escolhemos um valor e, depois, vamos 

fazer perguntas sobre esse valor 

relacionado com o nosso trabalho. 

1. Escolha um valor que seja importante 

para si. Pense numa, das muitas vezes, 

que agiu com [inserir valor]. Faça uma 

lista das ações que eram necessárias 

para ser, agir ou manter as coisas 

[inserir valor] nessa situação. Por 

exemplo, honestidade. 

2. Pense em três vezes em que falhou 

em ser, agir com, ou em manter as 

coisas [inserir valor]. O que foi difícil de 

fazer nessa situação, que teria sido 

necessário para que o valor fosse 

promulgado? Talvez as questões 

seguintes o/a ajudem: 

- Havia alguma crença ou 

pressuposto sobre a forma 

como mundo funciona que 

dificultou ser/agir/manter as 

coisas [inserir valor]. 

- Havia alguma regra ou norma 

que dificultou ser/agir/manter 

as coisas [inserir valor]. 
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3. Enumere as coisas (pessoas, objetos, 

espaços, sentimentos, momentos) que 

precisa de ser/ agir/manter [inserir 

valor]?  

4. Que passos/ações concretas são 

difíceis de tomar para conseguir essas 

coisas? Talvez os seguintes verbos 

possam ajudá-lo/a a começar: 

reconhecer, criar, perceber, descobrir 

sobre, navegar, obter,… 

Assim que tenha isto feito, organize toda a 

informação numa grelha da seguinte 

forma:

 

 

 

 

Valores Partes Difíceis Mais fácil quando? Porquê? 

Por exemplo, 
honestidade. 

- Desapontar as 
pessoas. 
- Correr um risco. 
- Enfrentar vergonha 
e constrangimentos. 
- Abertura emocional. 

- Relacionamentos de 
longo prazo. 
- Quando confio na 
outra pessoa. 
- Fora do espaço de 
trabalho. 

- Enfrentar vergonha 
e constrangimentos 
significa concentrar-
se nas expectativas 
das pessoas. 
- A abertura parece 
quase um 
investimento e faz 
sentido apenas com 
pessoas que me são 
próximas, ou em 
quem confio. 

 

 

4. Normas e Regras 

Diferenças entre normas e regras 

Os termos – normas, regras e valores – são 

muitas vezes usados alternadamente no 

nosso dia a dia. No entanto, não se referem 

ao mesmo. Embora as normas e regras 

sociais sejam padrões e expectativas para o 

comportamento atual, os valores são 

conceções abstratas do que é importante e 

vale a pena. A honestidade é um valor 

geral; a expectativa de que os/as alunos/as 

de uma escola não copiem ou utilizem 

material proibido pelos códigos nos exames 

é uma norma. 

Da mesma forma, existem diferenças entre 

regras e normas e, muitas das vezes, 

também estes termos são usados 

indistintamente. 

As normas são os regulamentos e 

orientações não escritos numa sociedade 

que regem as ações e os comportamentos 

das pessoas. As pessoas conhecem o 

comportamento que se espera delas e 

também as ações e comportamentos que 

devem evitar em todas as circunstâncias. 

Por exemplo, dar um aperto de mão a 

alguém que conhecemos é uma norma 

social, ou seja, é uma forma de 

cumprimentar um indivíduo. Muitos de nós 

sabemos que devemos obedecer aos mais 
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velhos e respeitar os nossos pais. Estas são 

normas sociais que aprendemos a seguir 

por vivermos numa sociedade específica. 

Não há leis que castiguem uma pessoa que 

viola as normas sociais, no entanto, a 

pessoa que as viola será certamente 

desprezada por uma comunidade e 

potencialmente ostracizada pelas suas 

ações. 

5. Resolução de Conflitos 

A mediação é usada para resolver conflitos 

na comunidade, em casos legais, em 

contextos comerciais, nas escolas, entre 

vítimas e agressores/as, no seio familiar 

(incluindo o divórcio), entre senhorios/as e 

inquilinos/as, no local de trabalho, etc. 

Embora a mediação possa ser definida 

como um processo em que alguém 

intervém para facilitar a discussão dos 

problemas e das diferenças das pessoas, o 

detalhe é muitas vezes indefinido. 

Modelos de Mediação 

A mediação estrutural centra-se na 

resolução do conflito básico de uma forma 

célere. Mediante este modelo, os/as 

mediadores/as são intervencionistas e 

orientados/as para as tarefas. Eles/elas 

podem dar conselhos sobre como resolver 

o conflito. Outro termo para este modelo é 

a mediação avaliativa. 

A mediação baseada no interesse encoraja 

as partes a resolverem os interesses 

subjacentes, e não apenas o seu conflito 

evidente. Estes/as mediadores/as ajudam 

as partes a afastarem-se da negociação 

posicional em direção a uma abordagem 

cooperativa vantajosa. Outro termo para 

este modelo de mediação é a resolução de 

problemas ou a mediação facilitadora. 

A abordagem avaliativa. Em termos gerais, a 

mediação avaliativa é aquela em que o/a 

mediador(a) tem o poder para oferecer 

potenciais soluções para a questão, se as 

partes não tiverem sido capazes de o fazer 

por si mesmas.  

A abordagem facilitadora. Ao contrário da 

mediação transformadora, não há uma 

única escola de mediação facilitadora. Em 

termos gerais, a mediação facilitadora é 

aquela em que o/a mediador(a) gere o 

processo e as partes gerem o conteúdo. 

O/a mediador(a) não oferece conselhos, 

sugestões ou possíveis soluções para o 

problema. Esta abordagem é utilizada 

principalmente em problemas de origem 

comunitária, familiar, educativa, ambiental, 

e também é usada em problemas entre 

vizinhos/as e nos locais de trabalho. Outra 

forma de encarar isto, é vê-la como 

apropriada quando é provável que haja 

uma relação contínua entre as partes e a 

rutura da relação faz parte da causa da 

questão. 

A mediação transformadora destina-se a 

transformar os indivíduos, ajudando-os a 

desenvolver a compreensão mútua, através 

da promoção do empoderamento e do 

reconhecimento entre as partes em 

conflito. O termo ‘transformador(a)’ é 

problemático porque é frequentemente 

portador do significado ‘verdadeira 

mudança de vida’; ao passo que, 

normalmente caracteriza a transformação 

como que por entre, por exemplo, ser 

pouco claro/a ou incerto/a para ser mais 

confiante. 

Vantagens de um Modelo 

Transformador 

Num Modelo Transformador, o conflito é 

visto como uma crise na interação humana. 

Muitas vezes faz-nos sentir inquietos/as, 

confusos/as, com medo, desorganizados/as 

e inseguros/as sobre o que fazer. Para além 

disso, quando estamos em conflito, 
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podemos ter a necessidade de nos 

proteger, ou podemos sentir que estamos a 

ser defensivos/as, suspeitos/as e incapazes 

de sair do nosso próprio modelo do 

mundo. 

Apesar de difíceis, os conflitos também 

podem tornar-se momentos produtivos. 

Dependendo da forma como os 

negociamos, a sua resolução pode levar a: 

Empoderamento, porque podemos ficar 

mais calmos/as, ser mais claros/as, mais 

confiantes, mais organizados/as, mais 

decisivos/as, para além de, recuperarmos 

uma sensação de força e sermos capazes 

de lidar com os problemas da vida. O 

empoderamento é alcançado quando nos 

tornamos mais claros/as e confiantes sobre 

a nossa capacidade de lidar com as 

dificuldades que enfrentamos. 

Reconhecimento, porque as pessoas 

podem optar por ser mais abertas, atentas, 

por ter uma maior capacidade de resposta 

e explorar outras perspetivas. O 

reconhecimento é conseguido quando, 

com algum sentido de empoderamento, 

estamos mais dispostos a reconhecer e a 

responder às nossas situações e às dos 

outros. Há um movimento geral do 

egocentrismo à capacidade de resposta. 

Empoderamento e reconhecimento 

trabalham em conjunto. Alcançar o 

empoderamento é suscetível de conduzir à 

realização do reconhecimento e reforçar o 

empoderamento.
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MODELO SIMPLES PARA MEDIAÇÃO E RESOLUÇÃO 
 
Primeiro contacto 
Aproxime-se das pessoas separadamente para começar. Pode ser uma ‘reunião’ ao telefone. 
A necessidade aqui é: 
 

1. Descubra o que se está a passar e como isso está a afetar as pessoas 
2. Explique a mediação e o seu papel como mediador(a) 
3. Esclareça aquilo que as pessoas querem obter do processo 
4. Eles/elas querem alguém que os/as apoie esteja presente? 
5. Verifique se eles/elas estão contentes em prosseguir com o processo 
6. Esclareça quaisquer questões logísticas (por exemplo, quando será uma boa ocasião 

para se encontrar com a outra parte, se eles/elas estão prestes a ir de férias, etc.). 
 

Estrutura da Sessão de Mediação 
 

1. Dê as boas-vindas a toda a gente. É importante verificar como é que as pessoas se 
sentem, e ter uma noção do estado emocional em que todos/as se encontram. Aqui, 
também seria útil confiar nas observações que faz relativamente à linguagem 
corporal. 
 

2. Estabeleça regras básicas. Exemplos: 
a. Todos/as – incluindo o/a mediador(a) – respeitar-se-ão mutuamente. 
b. A linguagem que outras pessoas acham ofensiva não será usada. 
c. Ninguém interromperá ninguém enquanto essa pessoa estiver a falar. 
d. Confidencialidade. 

 
3. Defina uma agenda e esclareça as questões que vão ser discutidas. 

a. Os/as participantes são convidados/as para informar sobre os assuntos que 
gostariam de discutir 

b. O/a mediador(a) fornece feedback. Irá resumir e verificar se todos/as 
concordam com os principais pontos que foram entendidos pelo/a 
mediador(a). 
 

4. Defina um período de tempo predeterminado para dialogar sobre os pontos da 
ordem do dia e explorar opções. 
 

5. Encerre a sessão com acordos específicos. Estes podem ser temporários e podem ser 
revistos na sessão seguinte, se necessário. 
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MÓDULO V 

Advocacy 
 

 

 

1. ENQUADRAMENTOS PARA A 

ADVOCACY 

1.1. Contexto 

A advocacy para os/as utilizadores/as de 

drogas nasceu durante a luta contra a 

epidemia de VIH ao longo dos anos 80 e 90, 

dependendo do país. As PUD e ex-

utilizadores/as de drogas, algumas ONG e 

um grupo pequeno de pessoas que lhes 

eram próximas, como por exemplo, 

profissionais de saúde, assistentes sociais e 

equipas de rua, etc., começaram a dizer 

que mesmo sendo ilegal – especialmente 

desde que a guerra às drogas foi declarada 

em 1970 por Nixon - a toma de drogas, não 

queria dizer que as pessoas tivessem de 

morrer de VIH ou overdose.  

Isso significa principalmente que, os/as 

próprios/as utilizadores/as de drogas 

juntamente com as suas organizações 

colocam o destino nas suas próprias mãos e 

começam a defender os seus direitos e 

necessidades. 

Mas para termos respeito pela história e 

pela primeira organização de 

utilizadores/as de drogas que começou a 

defender os nossos direitos, é necessário 

que mencionemos a “Rotterdam Junkie 

Bund (RjB)”. Começaram a pedir troca de 

agulhas no final dos anos 70, muito antes 

do VIH serão decerto um exemplo para 

organizações de utilizadores/as de drogas 

em toda a Europa e um pouco por todo o 

mundo.  

No entanto, a maioria das organizações de 

utilizadores/as de drogas ou ex-

utilizadores/as de drogas e pessoas que 

lhes eram próximas, começaram a 

defender, primeiramente, a troca de 

agulhas e, posteriormente, começaram a 

defender as terapias de substituição com 

opióides - TSO (metadona e depois a 

buprenorfina) e as salas de consumo. O que 

agora chamamos de REDUÇÃO DE DANOS, 

está intimamente ligado à luta que teve de 

ser feita, primeiro relativamente às mortes 

por VIH e overdose e, posteriormente por 

VHC, uma luta que começou no final dos 

anos 80 e que ainda hoje se prolonga.

 

1.2. A advocacy hoje em dia 

Envolvimento Significativo8 

As diretrizes internacionais recomendam 

                                                 
8 Fonte: I Injecting Drug User Implementation Tool 

(IDUIT) & Training Workshop [Ferramenta de 

Implementação do/a Utilizador(a) de Droga que 

que as PUD sejam envolvidas em todos os 

aspetos do programa, isto inclui: 

Injeta e Workshop de Formação] : INPUD 

(International Network of People who Use Drugs) 
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• As PUD devem estar representadas 

em órgãos de decisão. 

• As PUD devem selecionar os/as 

seus/suas próprios/as 

representantes. 

• As PUD devem ter a oportunidade 

de aprender sobre questões 

internacionais e importantes nos 

seus países. 

• As PUD devem ser habilitadas para 

identificar prioridades e estratégias 

de advocacy para as promover. 

• As pessoas que representam a 

comunidade das PUD devem 

informar as pessoas que 

representam. 

• É importante ter uma rede 

nacional/união/associação de PUD. 

• Interseccionalidade: quando são 

tomadas decisões sobre grupos 

específicos de PUD, por exemplo, 

mulheres que usam drogas ou 

homens que têm relações sexuais 

com homens que usam drogas, é 

essencial que os/as representantes 

desses grupos participem. 

 

Organizações de PUD 

• As organizações lideradas pela 

comunidade têm papéis 

importantes a desempenhar a nível 

local e nacional no diálogo sobre: 

• Políticas de Drogas 

• Serviços de saúde e sociais 

 

As organizações de PUD podem existir na 

forma: 

• Nacional, redes/associações/uniões  

• Grupos ou organizações formais ou 

informais locais 

 

Considerações importantes para as 

organizações de PUD incluem: 

• Governança    

• Gestão de projetos 

• Mobilização de recursos  

• Desenvolvimento de parcerias

 

1.3. PRINCIPAL LENTE DA 

ADVOCACY DE DROGAS 

Aspeto dos Direitos Humanos 
Nesta luta pelos Direitos Humanos, tem de 

falar da proibição da droga, porque muitos 

problemas do consumo de droga derivam 

desta situação! 

Começando pela estigmatização das PUD: 

este sentimento de estar fora da lei só 

porque é uma pessoa que utiliza droga tem, 

naturalmente, consequências psicológicas, 

sociais e profissionais a nível individual, 

mas essa é também uma das razões pelas 

quais as PUD não estão realmente 

integradas nas equipas de serviços de 

redução de danos.  

Mas, devido à implicação que vimos no 

nascimento e no desenvolvimento da 

redução de danos por parte das 

organizações de PUD no passado, que 

enfrentam atualmente todos os problemas 

que existem em muitos países para integrar 

PUD/Pares nas equipas de organizações 

responsáveis pelos/as utilizadores/as de 

drogas, esta situação é apenas 

incompreensível e inaceitável para as 

organizações de PUD. 

Como vimos, os/as Pares têm um grande 

papel a desempenhar na redução de danos, 

não só relativamente à proximidade, mas 

também no trabalho dentro dos serviços, 

pois as Pessoas que Usam ou Usaram 

Drogas sabem utilizar e explicar com a sua 

própria experiência, medidas de redução 

de danos aos/às trabalhadores/as Par. Isto, 

porque as suas experiências de vida têm 

uma quantidade fantástica de 

conhecimento real, pois “nada sobre nós 
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sem nós”, porque sabemos melhor do que 

ninguém o que a estigmatização é, o que a 

TSO pode trazer-nos, e que os tratamentos 

de VIH/VHC podem salvar-nos…  

Uma das melhores formas de a Advocacy 

combater a estigmatização social dos/as 

utilizadores/as de drogas e de lutar pelo 

direito de estas pessoas serem consideradas 

como cidadãos/cidadãs normais 

detentores/as de direitos e deveres, apesar 

de usarem drogas ilegais (por enquanto), é 

facilitar a integração total do/a utilizador(a) 

de drogas/Pares nas equipas dos serviços, 

nas quais podem fazer um bom trabalho! 

É por isso que o projeto P2P é importante 

para mostrar que PUD/Pares podem 

trabalhar como qualquer outro/a 

profissional. Temos também de estar 

conscientes de que o que estes serviços de 

redução de danos devem ensinar, mostrar, 

dizer aos/às utilizadores/as de drogas é, de 

facto, tudo o que Pessoas que Usam ou 

Usaram Drogas sempre quiseram e sabiam 

desde há muito tempo, pelo menos, no que 

se refere às organizações de PUD. 

Portanto, esta última ideia para esta 

formação é muito importante e é por isso 

que todos/as os/as profissionais devem 

entender que Pares não só podem trabalhar 

em proximidade, ou seja, no terreno, mas 

também DENTRO dos serviços de redução 

de danos com uma integração completa nas 

equipas e que devem ser considerados/as e 

pago/as como qualquer outra pessoa que 

trabalha nesta posição. 

Os serviços de droga estão bem 

estabelecidos em muitos países Europeus e 

influenciam a vida dos/as utilizadores/as de 

drogas no mesmo nível que a polícia. O 

envolvimento de Pares poderia ser utilizado 

para criar uma classe de trabalhadores/as 

sociais de baixo custo, não capaz de 

defender os direitos dos/as utilizadores/as 

de drogas porque não se formam nem 

estão em posição de defender o seu 

trabalho. O envolvimento de Pares deve 

esclarecer o que Pares esperam dos 

serviços.    

 

O direito à saúde: 
É o direito de qualquer paciente capaz de 

discernir, estar plenamente consciente dos 

factos, recusar ou aceitar o tratamento 

proposto, é o direito das pessoas serem 

informadas sobre as suas doenças, 

tratamentos e formas de melhorar a 

qualidade das suas vidas. Os/as Pares 

sabem melhor do que ninguém quando 

todos esses direitos foram violados e têm 

conhecimento sobre o que está a funcionar 

ou não dentro de um serviço de redução de 

danos/TSO. Eles/elas sabem melhor do que 

ninguém quando algumas regras não 

respeitaram a liberdade, os direitos 

individuais e os direitos à saúde dos/as 

pacientes, pois são ou têm sido um 

deles/as! 

Claro que temos também de mencionar os 

direitos das PUD que não têm documentos 

de segurança social e estatuto legal (na sua 

maioria imigrantes, não apenas como sem-

abrigo...). Estas pessoas devem ser 

ajudadas e devem até receber cuidados 

especiais pois têm problemas com a 

linguagem, a cultura, a situação social, a 

doença.... Os/as Pares estão numa boa 

posição para os/as ajudar pois sabem 

muito bem o que é a estigmatização e 

como enfrentá-la… 

 

 

Aspetos legais 

Com a realização do projeto P2P, 

esperamos que esta experiência possa abrir, 

amplamente, a possibilidade de alterar as 

leis em países como a França, país onde é 

completamente proibido e ilegal trabalhar 

na redução de danos e em centros de TSO 

se estiver a consumir drogas. Claro que, 

algumas organizações têm algumas pessoas 
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que consomem drogas nas suas equipas, 

no entanto, estas pessoas estão apenas 

inseridas em equipas de proximidade e não 

trabalham com um salário normal, pelo 

menos, oficialmente.  

Este último ponto tem de mudar se 

quisermos uma integração total das equipas 

de redução de danos/TSO em toda a 

Europa, especialmente nos países onde 

ainda é ilegal empregar PUD. Neste sentido, 

é essencial que estas pessoas trabalhem 

como qualquer outro/a profissional, com 

direito a um salário justo dentro dos 

centros de TSO/redução de danos. As 

pessoas que consomem drogas/Pares 

devem estar orgulhosas do que são e sobre 

aquilo que sabem! 

 

1.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Alteração de Leis e Políticas 

Leis que criminalizam o uso ou posse de 

drogas ou de equipamento de injeção: 

podem impedir as PID de procurar serviços, 

devido ao medo de prisão e de 

perseguição, para além de poderem 

prejudicar a eficácia das respostas do 

tratamento do VIH e do VHC. A redução 

dos danos refere-se a políticas, programas 

e práticas que visam, principalmente, 

reduzir as consequências nefastas para a 

saúde, sociais e económicas da utilização 

de drogas lícitas e ilícitas. 

Estratégia rápida para acabar com a SIDA 

entre as PID 

A UNAIDS tem uma estratégia rápida que 

mostra a percentagem de PID que deve ter 

acesso a serviços específicos até 2021. 

Sublinha que, para o conseguir, os países 

devem abordar os direitos humanos, as leis 

de apoio, a tolerância zero à violência e a 

mobilização e envolvimento da 

comunidade. 

As orientações da ONU recomendam 

intervenções específicas para a abordagem 

das orientações da OMS: 

• Prevenção, diagnóstico, 

tratamento e cuidados do VIH 

• Reforma das leis, políticas e 

práticas 

• Estigma e discriminação 

• Reforço do empoderamento da 

comunidade 

 

A UNAIDS recomendou que 6% do 

financiamento global fosse atribuído para 

trabalhar nestas questões. 

 

1.5. EXERCÍCIO 

Um dos melhores exercícios, mais fácil de 

fazer e mais útil é o jogo de papel. Com 

este tipo de ferramenta, o/a trabalhador(a) 

Par, bem como o/a profissional, podem 

tentar estar o mais próximos possível da 

vida real.  

Com o exercício do jogo de papel, é 

possível ver qual é a melhor maneira de 

resolver um problema, de enfrentar uma 

situação difícil, de saber o que fazer ou 

dizer, para além de permitir tomar 

conhecimento do que não está a funcionar 

e, a partir daí, tomar uma decisão sobre a 

melhor maneira de reagir ao problema. 

Este exercício é muito útil, mas é realmente 

importante, que depois do jogo, se tenha 

uma sessão de esclarecimento, não só para 

ver como eles/elas geriram a situação, mas 

também para tentar pensar sobre vários 

conceitos como direitos, dignidade, 

estigmas, liberdade individual, entre 

outros. 

Os jogos de papel podem ser propostos de 

várias formas, por exemplo: 
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1 polícia ou-e 1 trabalhador(a) de 

proximidade//1 pessoa que consome 

drogas que vive na rua;  

1 trabalhador(a) de proximidade // 1 

pessoa que consome droga que não vê 

necessidade em frequentar um centro de 

TSO para receber tratamento 

1 pessoa que consome droga que pensa 

que os seus direitos não estão a ser 

respeitados dentro do centro porque 

ele/ela tem de se deslocar até lá todos os 

dias devido apenas a um teste positivo para 

o consumo de drogas //1 profissional ou 

Par 

1 Par ou profissional do centro//1 

consumidor(a) de droga que não entende o 

porquê de ter de realizar um teste ao 

VIH/VHC 

1 Par ou profissional do centro// 1 pessoa 

que consome droga que está a criar 

problemas no centro devido ao facto de 

estar muito drogado/a ou bêbado/a…

 

2. PRATICAR ADVOCACY 

2.1. Contexto | O que é a 

advocacy? 
Na sua definição mais geral, podemos 

entender a advocacy como o ato de 

argumentar a favor de uma causa ou de 

uma ideia. Mais especificamente, a 

advocacy compreende processos, métodos 

e atividades com os quais se influenciam a 

tomada de decisões políticas. Estes podem 

incluir, entre outros: 

Questionar as políticas existentes 

Mudar atitudes públicas 

Participar na definição da agenda 

Propor políticas alternativas 

Criar espaços para o diálogo 

Mobilizar as pessoas por uma causa 

Amplificar as vozes das comunidades 

Tornar os sistemas mais 

transparentes/responsáveis 

Como tal, a advocacy pode assumir formas 

diversas. Exemplos disso incluem a 

organização comunitária, a construção de 

coligações, a assessoria ou aconselhamento 

a decisores/as, a formação, o contencioso 

estratégico, o grassroot lobbying, o 

lobbying direto, ou campanhas 

mainstream/nas redes sociais. 
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2.2. Diferenças entre a advocacy e 

o lobbying 

Apesar de estarem relacionados, é 

importante distinguir entre a advocacy e os 

processos de lobbying, uma vez que ambos 

articulam diferentes papéis, foco e, 

portanto, metodologias e estratégias.  

 

Enquanto a advocacy pode tornar-se 

sinónimo de sensibilização sobre o impacto 

das políticas ou sobre políticas alternativas, 

o lobbying implica influenciar um/a 

político/a numa questão especial/peça de 

legislação especial. Exemplos de advocacy 

incluem informar um/a deputado/a sobre 

como uma política afeta as comunidades, 

mobilizando as pessoas nas redes sociais 

para apoiar uma causa. 

O lobbying pode ser direto – implica uma 

comunicação direta com os/as decisores/as 

– ou indireto – mobiliza organizações 

populares e o público em geral para 

comunicar com o/a decisor(a). Por 

exemplo, uma organização pode decidir 

chamar um membro do parlamento e pedir 

diretamente a esta pessoa que vote numa 

lei de descriminalização, ou pode pedir às 

pessoas que enviem e-mails ou cartas a 

pedir aos/às deputados/as para votar.
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3.2. Cinco Passos de Advocacy 

 

 

 

Primeiro Passo | Faça a sua Pesquisa 
Qual é a ação apropriada? Qual é o 

organismo público que está a tomar a 

decisão (por exemplo, o Parlamento, o 

Ministério, etc.)? 

Quem são os/as principais decisores/as (por 

exemplo, presidentes ou membros de 

comissões, funcionários/as do ministério, 

dirigentes partidários)? 

Onde se encontra o seu problema no ciclo 

de tomada de decisão? Quando é que a 

questão ou a legislação vão chegar para 

uma audiência ou votação? 

Quem está a praticar o lobbying (a 

pressionar) para apoiar a questão e quem é 

que está a pressionar contra esta questão? 

Quais são os argumentos e as mensagens 

deles/as? 

 

Perguntas a Fazer Antes de Criar um 

Plano de Advocacy 
 

Qual é a mudança que eu gostaria de ver 

como resultado da minha advocacy? 

Que decisões devem ser tomadas para 

atingir o meu objetivo? 

Quem são os/as decisores/as políticos/as 

que têm poder para tomar estas decisões? 

Quais é que são as ferramentas/atividades 

mais eficazes para os/as influenciar? 

Como posso monitorizar/avaliar a minha 

advocacy? 

Quem são os meus aliados/inimigos? 

Qual é o prazo?
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3.3. Quatro Métodos de Advocacy 

Construção de Coligação 

A construção de coligação significa 

estabelecer alianças com outras 

organizações, o que implica criar um 

movimento. Este método é mais indicado 

quando todas as organizações têm 

objetivos compatíveis e, nesse sentido, 

trabalhar em conjunto aumenta as 

hipóteses de sucesso. Para isso, as 

ferramentas mais utilizadas são chamadas 

regulares, reuniões, criação de grupos no 

google e/ou eventos conjuntos.  

Lobbying 

Como já vimos antes, o lobbying implica 

falar diretamente com os/as decisores/as. 

Esta abordagem é mais indicada quando o 

alvo das nossas atividades de advocacy está 

aberto e pronto para ouvir. Exemplos de 

atividades que apoiam o lobbying são 

chamadas, e-mails, reuniões, documentos 

temáticos e/ou briefings. 

Mobilização | Ação em Massa 

Este método visa articular e decretar a 

pressão pública. Este método é mais eficaz 

quando o/a decisor(a) político/a pode ser 

influenciado/a pela opinião pública. 

Exemplos de mobilização incluem marchas, 

comícios, petições e/ou cartas abertas. 

Campanha nos Media 

Este método baseia-se nas campanhas 

realizadas nas redes sociais e nas 

campanhas mainstream e tem o objetivo de 

educar o público em geral. A experiência 

demonstrou que este método é mais eficaz 

quando há dificuldade em falar com os/as 

decisores/as políticos/as, ou quando o 

objetivo da estratégia de advocacy passa 

por criar uma mudança de atitudes e 

opiniões sociais. As atividades que fazem 

parte de uma campanha mediática incluem 

comunicados de imprensa, conferências de 

imprensa, vídeos, entrevistas televisivas, 

blogs e/ou anúncios nas redes sociais.
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3.4. Escolher o Grupo-Alvo da sua Estratégia de Advocacy 

 



EHRA 
Lituânia
+370 62010630
info@harmreductioneurasia.org

P E E R 2 P E E R  -  R E I N F O R C I N G  P E E R S '  I N V O L V E M E N T  I N  O U T R E A C H  W O R K

APDES
Portugal
+351 227 531 106/7
jose.queiroz@apdes.pt

De Regenboog Groep
Países Baixos
+31 20 570 7829
rpgayo@correlation-net.org

Free Clinic vzw
Bélgica
03/201.12.60
info@free-clinic.be

Universidade do Porto
Portugal
+351 22 607 97 00
martapinto@fpce.up.pt

PREKURSOR
Polónia
fundacja@prekursor.org

ASUD
França
01.43.15.04.00
contact@asud.org

PRAKSIS
Grécia
210 520 5200
info@praksis.gr

RRF
Hungria
+36 20 4622494
sarosip@rightsreporter.net

https://apdes.pt/en/home-en/
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https://apdes.pt/en/home-en/
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https://apdes.pt/en/home-en/
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https://www.facebook.com/Peer2PeerProject
https://peer2peerproject.com/



