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INTRODUÇÃO
“A vida noturna é para as pessoas socializarem e se divertirem... e vai existir sempre. Precisamos
apenas de a tornar melhor para todos, mais segura. Nós estamos contentes por este projeto existir. “
DJ de Lisboa (Sessão de formação Club Health 2010)

Ao longo dos últimos anos, o nível de participação e envolvimento na vida noturna e em atividades
recreativas tem aumentado significativamente em todo o mundo, especialmente entre os jovens. Noites de
fim-de-semana, festivais de verão e concertos tornaram-se contextos sociais importantes onde os jovens
adquirem capital social. Estes tornaram-se o tempo e o lugar para se encontrarem com amigos e potenciais
parceiros sexuais, dançar, consumir álcool, tomar drogas e envolverem-se em outros comportamentos de
risco (Calafat 2010).
Num estudo realizado por IREFREA (1999) verificou-se que os jovens europeus saem de casa entre 4 a 7 horas
em todas as noites do fim-de-semana. Este é o tempo dedicado a atividades recreativas em pubs, bares e /
ou discotecas e visitam pelo menos 2 ou 3 locais por noite nas suas saídas. A embriaguez e o uso de drogas
ilegais são os comportamentos de risco mais associados à vida noturna, mas também existe relação com
outros comportamentos de risco, incluindo: sexo sob a influência de álcool e / ou de drogas ilegais, sexo
potencialmente arriscado, ou involuntário, a condução sob a influência de álcool e / ou de drogas ilícitas,
violência, perturbação social (por exemplo: ruído), consumo de álcool na rua e vandalismo (Calafat 2010).
A vida noturna adquiriu várias características comuns em muitas partes do mundo, embora cada país tenha
as suas particularidades e especificidades. Estas características comuns têm sido referenciadas por IREFREA
para descrever um modelo de entretenimento, que é observável em contextos da vida real designados por:
“Modelo Hegemónico da Vida Noturna Recreativa” - HRNM [Hegemonic Recreational Nightlife Model] (Calafat
et al 2010).
De acordo com o IREFREA (Calafat 2010) o HRNM tem as seguintes características: i) propaga-se muito
rapidamente; ii) a sua presença dificulta a existência no local de outros modelos de entretenimento; iii) a
grande quantidade de diferentes interesses facilita a sua existência, extensão e consolidação; iv) o uso de
álcool e drogas ilícitas é visto como “obrigatório”, devido às expectativas, intensidade e longevidade da vida
noturna; vi) tem uma variedade de riscos associados que são amplamente aceites pela população em geral;
vii) o contexto (físico e cultural) torna-se extremamente importante.
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A vida noturna e outros contextos recreativos desempenham um papel fundamental na vida moderna.
Estes são uma componente relevante da recreação dos jovens e são cada vez mais uma importante fonte
de emprego, desenvolvimento económico e do turismo para as cidades e comunidades. No entanto, as
atividades da vida noturna também geram um conjunto de problemas sociais e de saúde, incluindo o abuso
de álcool e outra drogas ilícitas, comportamentos anti -sociais e crime.
O desenvolvimento de ambientes de diversão noturna seguros é uma preocupação e uma prioridade
crescente em toda a Europa. Com o aumento do turismo a nível europeu e internacional, nas cidades ou
áreas específicas, as autoridades têm que gerir não apenas os hábitos recreativos da sua própria juventude
local, mas também a dos turistas. A gestão eficaz dos estabelecimentos de diversão noturna é essencial
para proteger eficazmente a saúde dos jovens e também para reduzir os encargos que diferentes situações
problemáticas (por exemplo, aqueles produzidos pelos efeitos do álcool e o comportamento anti -social)
podem trazer para os serviços públicos, nomeadamente das áreas da saúde e justiça e para a sociedade em
geral.
O projeto “Club Health – “Healthy and Safer Nightlife of Youth” foi concebido para promover uma melhor
compreensão desse fenómeno e elaborar algumas propostas concretas. É apoiado financeiramente pela
Comissão Europeia, através da Agência Executiva de Saúde e Defesa do Consumidor (EAHC), como parte da
sua estratégia de saúde pública. Estas estratégias visam reduzir os custos sociais e os prejuízos associados
a comportamentos de risco dos jovens na vida noturna. Este projeto tem como objetivo, facilitar, de forma
mais consistente, a implementação de estratégias e leis em matéria de comportamento de risco dos jovens
e aumentar a sensibilidade dos média e da indústria envolvendo participantes politicamente relevantes.
Pretende-se também reduzir os acidentes, incidentes, violência e outras situações problemáticas, focando-se
especificamente nos ambientes de vida noturna. Um dos objetivos do projeto “Health Club” foi desenvolver
e produzir um manual de formação para os proprietários e profissionais (por exemplo, relações públicas,
barmans, seguranças) de discotecas, bares, pubs e outros contextos recreativos, para aumentar o seu
conhecimento e ajudar a identificar diferentes situações de risco. Deste modo, pretende-se apoiar a criação
de estratégias de gestão mais eficazes, mais seguras e mais saudáveis para os estabelecimentos de diversão
noturna.
Estes profissionais nem sempre têm sido considerados como potenciais agentes preventivos ou valorizados
pelo seu trabalho como parceiros neste processo complexo. Contudo, se queremos promover e garantir um
entretenimento noturno saudável e mais seguro para os jovens, então devemos também disponibilizar e
fornecer formação adequada para todos os que trabalham em discotecas, festivais e clubes noturnos. Isto
será particularmente benéfico quando as medidas preventivas e de redução de danos forem necessárias
para lidar com a problemas e / ou situações de emergência. A formação irá ajudar os profissionais a melhorar
o seu desempenho na resolução de conflitos e na comunicação, aumentar a sua assertividade e apoiar à
compreensão sobre a moldura jurídica ligada às atividades recreativas. Será realizada uma sessão de treino
especial para identificar situações específicas relacionadas com a saúde e segurança. Nesta formação serão
abordados vários assuntos relacionados com contextos recreativos, dependendo das situações, locais e
das necessidades particulares. A formação pode incluir questões relacionadas com os primeiros socorros,
agressões sexuais e a gestão eficaz de agressões dentro de espaços de diversão noturna.
Este manual foi criado para ser um instrumento útil e prático para a formação de profissionais ligados a
ambientes recreativos noturnos. Visa capacitar profissionais a melhorar as suas competências interpessoais
e aptidões, para que possam tomar decisões mais conscientes e fundamentadas a fim de reduzir e prevenir
situações problemáticas. Para o sucesso da implementação deste instrumento preventivo é necessário (e é
nossa prioridade) envolver a comunidade, atores relevantes (públicos e privados), políticos e intervenientes
locais, regionais e nacionais. Só através da partilha e envolvimento de outros parceiros comunitários é que
este manual pode produzir os efeitos desejados.
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Desde o início deste projeto, organizámos o trabalho em quatro fases distintas. Na primeira, reunimos dados
e informações de diferentes cidades e países sobre atividades de formação existentes que envolvessem
empregados de estabelecimentos de diversão noturna e algumas normas (formais e informais) que
estivessem relacionadas com questões da vida noturna recreativa. Dos dados obtidos, desenvolvemos um
protocolo baseado na análise da informação recolhida durante a primeira fase, para implementação da
formação. Como parte do desenvolvimento do protocolo, e a fim de apresentar o projeto e discutir conceitoschave da formação, organizámos em 2010 sessões de formação em seis cidades europeias (Coimbra,
Ljubljana, Budapeste, Lisboa, Patras e Colónia) para as entidades locais (principalmente profissionais de
estabelecimentos recreativos). Ao contrário de outras abordagens utilizadas para a formação profissional
ligada à vida noturna recreativa, este manual destina-se a abordar questões mais amplas e sua interligação
com a situação atual. Por exemplo, a atenção para a importância do conceito de “estratégias ambientais como
estratégias de prevenção” é incorporada em todo o manual e integrada em cada uma das unidades. Neste
caso as estratégias ambientais podem alterar considerados facilitadores do uso de álcool e outras drogas
(por exemplo, mais regulação e controlo), mas pode igualmente aplicar-se a outras situações problemáticas.
Especificamente, as estratégias ambientais visam diminuir as consequências sociais e de saúde, limitando o
acesso e mudando as normas sociais que são permissivas e aceitam o abuso de substâncias.
Para elaborar o manual fizemos uma revisão da literatura relacionada com a vida noturna e contextos
recreativos, como por exemplo: i) as principais áreas e problemas relacionados com a vida noturna e
contextos recreativos; ii) o uso de drogas legais e ilegais, os seus efeitos e consequências; e iii) intervenções
de formação a profissionais de estabelecimentos e contextos recreativos.
No anexo estão os resumos de algumas temáticas que consideramos mais relevantes. Esses temas devem ser
analisados pelos formadores antes de começarem a desenvolver os cursos de formação.
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1

ESTRUTURA DO MANUAL

Queremos que este manual seja uma ferramenta útil e fácil de usar para os formadores. Isto permitirá que
os nossos beneficiários finais (profissionais de ambientes recreativos noturnos) possam refletir sobre as suas
práticas atuais e como as podem melhorar. Pretendemos promover a partilha de experiências, conhecimento,
conscientizar sobre estratégias preventivas, assim como, permitir que os profissionais se tornem mais
conscientes sobre situações que podem ser potencialmente perigosas.
A finalidade deste manual é capacitar os profissionais de ambientes recreativos noturnos a adquirirem a
informação e as competências necessárias para tomar decisões mais corretas, de forma a prevenir ou reduzir
a frequência de situações problemáticas em contextos recreativos.
Os principais objetivos deste manual de formação são:
hh Discutir os riscos associados à vida noturna (por exemplo, consumo de drogas lícitas e ilícitas
relacionados com a violência, condução e acidentes), as circunstâncias em que ocorrem e as suas
possíveis consequências (como as questões da vida noturna afetam os jovens e outros clientes de
espaços em contextos recreativos);
hh Identificar e compreender as diferentes estratégias que provaram ser eficientes na prevenção ou gestão
dos riscos individuais ligados a espaços ou eventos recreativos;
hh Treinar estratégias (por exemplo, de controlo local, de comunicação interpessoal, de gestão de conflitos,
de distribuição responsável de álcool, de primeiros socorros) que mostraram ser eficazes na resolução de
diferentes situações de risco;
hh Aumentar a consciência acerca da moldura legal relacionada com gestão de eventos / estabelecimentos,
a venda de bens e serviços, o consumo de substâncias psicoativas [SPA] e suas consequências);
hh Gerar uma aliança/consenso entre diferentes parceiros (públicos e privados) com os mesmos interesses e
objetivos e/ou que trabalham nesta área.
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1.1 Grupo Alvo
Este manual foi criado especificamente para profissionais e pessoas que têm responsabilidade em atividades
recreativas, assim como aqueles outros profissionais que têm relações com contextos recreativos, incluindo:
• Proprietários, gerentes, funcionários empregados em atividades de recreação noturna, de hotéis,
profissionais de relações públicas e outros ligados a contextos recreativos (por exemplo, promotores de
férias);
• Empregados de mesa e distribuidores de bebidas (alcoólicas e não alcoólicas);
• Seguranças e profissionais de controlo de acesso aos espaços recreativos(agências de segurança privada /
pública);
• Promotores e animadores culturais (por exemplo, dj’s e animadores);
• ONG’s ( Organizações não governamentais)que trabalham em contexto recreativo noturno;
• Associações locais ou regionais de bares e discotecas e de outros espaços de diversão noturna.
Para melhorar os resultados desta formação consideramos útil a integração do sector da diversão noturna
com profissionais de outras áreas e serviços (sector público e privado de saúde e de justiça, por exemplo),
sempre que possível.

Algumas unidades deste manual têm conteúdos fixos e devem ser usadas como formação básica para
todos os profissionais. Outras unidades estão mais relacionadas com situações e funções específicas.
No entanto, na nossa opinião, todos os profissionais devem receber formação em todas as unidades
e partilhar todo o conhecimento e experiências descritas no manual, uma vez que isso levará a uma
maior eficiência das respostas e coesão do grupo.
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1.2 Metodologia
“O conhecimento é de dois tipos: o que é ouvido e o que é absorvido. E o que é ouvido não tem
proveito se não for absorvido.”
Ali Ibn Abi Talib
Na formação, a metodologia pedagógica deve ser adaptada às necessidades de cada situação e grupo, e deve
ser baseada sobretudo em situações de resolução de problemas. A metodologia deste manual visa ajudar os
formandos a identificar claramente o que eles já sabem, o que eles precisam saber e como e onde podem ter
acesso a nova informação, se necessário.
Pressupõe-se que todos os participantes tenham conhecimentos e experiências a partilhar e assim
contribuir para a formação. Temos a intenção de promover o desenvolvimento de competências que são
complementares para a discussão ativa. As atividades interativas e os jogos pedagógicos desempenham um
papel fundamental na aquisição de conhecimento. Idealmente, um programa de formação deve proporcionar
um ambiente que atenda às necessidades individuais e coletivas, reduza a resistência e permita a criatividade
e inovação.
Reconhece-se que alguns profissionais de recreação noturna podem não ser muito recetivos à formação, por
não assumirem certas tarefas como suas funções, sobretudo se a formação visar a redução do abuso de álcool
(e outras substâncias). Esta rejeição pode estar relacionada com a crença de que as bebidas são necessárias
para a diversão e com a pouca formação que estes profissionais (muitas vezes) apresentam. Além disso, os
empresários da indústria noturna podem considerar que ter os profissionais conscientes da necessidade de
moderar o consumo dos clientes irá diminuir o seu rendimento. Em algumas situações, a alta rotatividade de
pessoal (devido a uma variedade de razões diferentes) não facilita o compromisso dos empregadores e dos
proprietários para a formação.
Por estes motivos a formação deve ser simples, útil e focada nas necessidades dos profissionais e ter em conta
a realidade de cada estabelecimento/local. A formação proposta neste manual visa promover a reflexão sobre
práticas profissionais.
O formador que pretende desenvolver educação de adultos, sobretudo para modificar ou melhorar práticas
profissionais, deve tornar-se um facilitador de processos de aprendizagem, como por exemplo mobilizar
as pessoas a refletir sobre suas práticas atuais. Este deve ser capaz de reconhecer o papel das emoções
na aprendizagem, e aprender técnicas eficazes para o desenvolvimento pessoal e social. É importante
reconhecer que o nosso modelo de formação coloca menos ênfase no armazenamento de informações
e maior ênfase no pensamento crítico, resolução de problemas, inovação e criação.
A aprendizagem ocorre de acordo com o interesse de um indivíduo e, por isso, o formador deve planear
as atividades de cada contexto de ensino/aprendizagem de modo a fomentar uma formação positiva,
experimental e cooperativa.
Este processo deve facilitar a abertura, flexibilidade, empatia, sensação de conforto e o desenvolvimento da
inteligência emocional. Aprender, significa ajudar a adquirir novas ideias e conceitos, bem como conhecer
diferentes realidades e mobilizar recursos. Podem ser ativadas e desenvolvidas competências gerais e
específicas, permitindo aos profissionais conhecer, compreender, aplicar, transformar e comunicar através da
linguagem ou de novas competências.
Formação de profissionais de estabelecimentos de diversão nocturna. Club Health
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Alguns princípios devem ser tidos em conta para garantir uma formação de acordo com as preferências
individuais: (i) manter a formação real e com significado; (ii) facilitar a criação em vez do consumo de
informação; (iii) honrar a singularidade e (iv) tornar a formação rica e multissensorial.

Manter a formação real. A formação deve iniciar-se com dinâmicas de apresentação e “quebra-gelo
“de forma a que todos os participantes se sintam calorosamente integrados no curso (isto irá exercitar
o acolhimento). Ao apresentar os objetivos da formação, o formador deve certificar-se de que existem
benefícios reais e pessoais para os participantes, para que se estabeleçam vínculos. A formação deve ser
cuidadosamente planeada de modo a que permita a formulação de objetivos de aprendizagem.
Promover a criação de significado. O ensino não se pode centrar apenas no formador, pois corre-se o
risco de vir a ter formandos passivos ou simples recetáculos de conhecimento. A formação deve ser ativa e
construtiva, resultando em formandos produtivos. Deve ser utilizado um espaço dinâmico que mobilize os
recursos de todos os atores bem como os fatores que intervêm no processo. Esta visão de aprendizagem
baseia-se no facto de que a informação é cada vez mais acessível, não havendo necessidade de ser toda
armazenada por todas as pessoas. Em termos educativos sabemos hoje que todos aprendem uns com os
outros, todos têm algo a contribuir e a partilhar, se criarmos as condições para que isso aconteça. Isto implica
uma nova forma de educar e treinar o uso de estratégias que promovam essa troca de conhecimento.
Honrar a singularidade. O processo de construção pessoal da realidade envolve não só elementos
cognitivos mas outros de cariz afetivo (como interesses, emoções, autoconceito, medos) e de cariz moral
(valores, normas). Estes podem ser ativadores ou inibidores do processo. Deste modo, a formação deve ter
significado para cada formando, tendo em consideração a sua realidade e respondendo às necessidades
individuais de cada um.
Tornar a formação rica e multissensorial. O desenvolvimento de linhas claras de comunicação entre
profissionais é essencial para incentivar a explicação, o debate e a confrontação das suas próprias ideias,
bem como exploração das suas implicações mais amplas. A formação deve promover uma consciência
de perspetivas alternativas a fim de promover uma análise crítica do processo cognitivo do formando,
permitir uma reestruturação subsequente e uma apropriação significativa do conhecimento e do espírito
crítico. As tecnologias educativas devem então basear-se em atividades propostas que devem ser vistas
como projetos pessoais pelos formandos. Estas devem incluir atividades de resolução de problemas que
permitam: i) o desenvolvimento da capacidade de previsão da estratégia de resolução e da construção de um
número de soluções possíveis para um dado problema; e, ii) a comparação, revisão, e seleção de alternativas
consideradas aceitáveis pelo grupo (incluindo o formador).
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Um dos papéis fundamentais do formador é o de construir um ambiente de aprendizagem adequado.
Admitindo que o adulto/profissional só aprende através da participação no processo educativo,
consideramos que:
• O conteúdo deve estar em concordância com os interesses do formando, sendo que a formação deve
ajudar a alcançar os seus objetivos ou melhorar sua prática profissional;
• A formação deve ser o mais estimulante e atrativa possível, incorporando uma grande variedade de
práticas reais e contextos, o que permitirá aumentar a motivação para a aprendizagem, especialmente
em ambientes informais;
• Toda a avaliação deve incidir sobre práticas e contextos reais.
A metodologia de ensino proposta neste manual fundamenta-se nas- técnicas de Aprendizagem Baseada
na Resolução de Problemas desenvolvidas pela McMaster University nos anos 60, do século XX. É uma
pedagogia na qual estudantes/profissionais aprendem um tema dentro de um contexto de problemas
complexos, multifacetados e reais. Trabalhando em grupos, estes identificam o que já sabem, o que precisam
de saber, e como e onde podem ter acesso as novas informações que levem a uma resolução bem-sucedida
do problema. O papel do formador é o de facilitador da aprendizagem, fornecendo o suporte adequado
para o processo, por exemplo, fazendo perguntas de consenso, fornecendo os recursos apropriados, e
conduzindo as discussões em grupo, bem como providenciar a autoavaliação dos formandos/profissionais.
Ao contrário do ensino tradicional, a Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas envolve ativamente
os estudantes/profissionais num processo de autoconstrução do conhecimento na sua própria mente,
resolvendo assim muitos dos défices do conhecimento tradicional. As características da Aprendizagem
Baseada na Resolução de Problemas incluem: i) problemas desafiadores, abertos, pouco definidos e pouco
estruturados que conduzam à aprendizagem; ii) trabalho colaborativo dos formandos, geralmente em
grupos; e, iii) assunção do papel de “facilitadores” da aprendizagem, por parte dos formadores.
A Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas utiliza uma combinação de estratégias para descobrir
a natureza de um problema, permitindo uma compreensão das restrições e dos requisitos necessários
para uma resolução bem-sucedida. Esta define os recursos necessários, e fornece uma compreensão
de pontos de vista diferentes. Os formandos aprendem a negociar e a compreender a natureza social e
complexa do problema, assim como as diferentes perspetivas que podem influenciar a tomada de decisão.
Os defensores da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas afirmam que pode ser usada para
melhorar o conteúdo do conhecimento e ao mesmo tempo promover o desenvolvimento das capacidades de
comunicação, resolução de problemas e de auto -aprendizagem.
A aquisição e a estruturação do conhecimento na Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas
processa-se através dos seguintes efeitos cognitivos (Schmidt 1993): i) análise inicial do problema e a
ativação do conhecimento prévio é facilitada através da discussão em pequenos grupos; ii) elaboração
do conhecimento prévio através do processamento ativo de novas informações; iii) reestruturação do
conhecimento e construção de uma rede semântica; iv) construção de conhecimento social; v) aprendizagem
em contexto; e, vi) estímulo da curiosidade.
A aplicação desta metodologia aos nossos temas de formação orientou o delineamento das nossas diferentes
unidades. O papel mais importante desempenhado pelo formador é o de predispor os participantes a aderir
às medidas de prevenção e redução de danos dentro de contextos da diversão noturna. Para atingir este
objetivo , os formadores têm de fornecer aos formandos informações significativas para os formandos e
também permitir-lhes que sejam capazes de escolher o curso correto da ação em situações críticas.
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Considerando que esta metodologia aumenta o nível de conhecimento, ao mesmo tempo que promove
o desenvolvimento da comunicação, resolução de problemas e capacidade de auto -aprendizagem, esta
formação pretende posicionar os participantes num cenário com problemas éticos que necessitam de ser
analisados e resolvidos para criar um resultado positivo. Esta aprendizagem exige que se conheça a moldura
legal e as decisões políticas relacionadas com a diversão noturna e que estas sejam implementadas num
contexto profissional. Ao identificar e discutir uma série de estratégias de aprendizagem, pode-se chegar à
natureza e à raiz de um problema podem ser descobertas. Ao compreender os limites e as opções de cada
resolução potencial e ao definir claramente as situações-problema, é possível atingir uma apreciação de
vários pontos de vista.
Um dos objetivos da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas é o desenvolvimento de
capacidades de auto -aprendizagem. A Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas pode ser
definida como um processo no qual os indivíduos tomam a iniciativa de diagnosticar as suas necessidades
de aprendizagem, formular objetivos, identificar os recursos humanos e materiais, escolher e implementar
estratégias de aprendizagem apropriadas e avaliar os resultados da aprendizagem (Wood 2008). Ao serem
convidados para o processo de aprendizagem, os participantes também são convidados a assumir a
responsabilidade pela sua aprendizagem, o que leva a um aumento das capacidades de auto -aprendizagem.
Nas atividades de formação, o “role-play” é um método eficaz de conscientização, que potencia a análise
de situações reais dos participantes, e a familiarização dos profissionais com os seus papéis, objetivos,
perspetivas e posições das varias pessoas com que se irão encontrar no contexto de trabalho. Através do
“role-play”, os participantes podem experimentar e explorar os sentimentos e os resultados possíveis de uma
situação pessoal, social ou profissional sem sofrer as consequências reais das suas decisões. No âmbito das
atividades de formação “role-play” a aquisição de conhecimento é mais rápida, mais concentrada e completa.
Isso resulta num aumento da taxa de retenção de conhecimento. Os participantes devem saber trabalhar
em pequenos grupos e estar familiarizados com várias etapas de decisão. O role-play é ideal para pequenos
grupos; e enquadra-se bem no nosso modelo de formação.
O Role-play pode oferecer uma oportunidade para:
•
•
•
•
•

Aumentar e ampliar as capacidades e competências pessoais;
Praticar e reforçar novas capacidades e competências sem medo do fracasso ou da crítica;
Gerar soluções para situações de conflito em ambiente seguro e de aprendizagem;
Refletir sobre uma série de respostas a situações ou cenários específicos;
Experimentar outros papéis e “personalidades” num ambiente não-ameaçador, e experimentar os
sentimentos e vivenciar emoções que acompanham as decisões;
• Criar empatia e consideração pelos direitos, valores e sentimentos dos outros.

Para o formador, o role-play pode ser usado para explorar as atitudes, valores e níveis de qualificação
dos formandos, servindo ainda como uma ferramenta de avaliação para monitorizar as alterações ao
longo do tempo.
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O Role-play envolve a adoção de uma determinada atitude, ponto de vista ou posição relativamente a um
objetivo particular. É essencial que todos os participantes estejam cientes da finalidade do role-play. A
empatia do grupo, a definição de regras básicas mas claras e a experiência em trabalhar em grupo contribuirá
para o sucesso das atividades de role-play. Para que este seja produtivo deve:
• Incentivar enredos/cenários e situações socialmente aceitáveis e inaceitáveis, o que irá garantir a
exploração de uma grande variedade de possibilidades profissionais e de vida real;
• Permitir a saída dos participantes a qualquer momento, sem explicação, pois os formandos devem sentirse confortáveis e seguros;
• Incluir medidas de salvaguarda, como por exemplo, se o formador verificar que os participantes se
tornaram ansiosos ou perturbados, deverá parar o exercício;
• Fazer pausas para interromper o role-play, possibilitando a captação de atenção ou reorientação da
atividade ou situação em particular;
• Usar situações bem definidas, mantendo assim o foco dos participantes no resultado e não no jogo em si;
• Incitar os participantes a criarem seus próprios cenários/ situações para refletir sobre a vida real ou
profissional e, sempre que possível, usarem histórias reais da experiência pessoal dos formandos;
• Usar em pequenos grupos para maximizar o envolvimento e evitar a pressão de ter um público;
• Sondar os participantes após o role-play para garantir que a ansiedade ou outros sentimentos e emoções
que gerados acalmaram;
• Oferecer a possibilidade de exercícios de relaxamento antes e depois de um jogo de role-play;
• Reforçar constantemente a ideia de confidencialidade nas sessões de role-play.
Apesar da diversidade de técnicas que poderiam ser usadas, as características deste curso de formação são:
• Aprendizagem facilitada por problemas desafiadores, abertos, pouco definidos e pouco estruturados que
conduzam à aprendizagem;
• Trabalho de colaboração dos formandos em grupo;
• Assunção do papel de “facilitadores” da aprendizagem, por parte dos formadores.
De acordo com o guia “Skills Training Guide for Young People” (ONU, 2003), as características
fundamentais de um formador eficaz são:
• Personalidade calorosa e aberta, com a capacidade para mostrar aprovação e aceitação aos formandos;
• Profundo conhecimento dos assuntos a serem tratados;
• Boas capacidades de socialização/comunicação e competência cultural de forma a manter um grupo
unido e controlado, sem causar efeitos adversos;
• Capacidade para encorajar os participantes a partilharem as suas ideias, experiências e competências;
• Forte sentido de organização para maximizar todos os recursos disponíveis;
• Capacidade para identificar e resolver posteriormente os problemas, questões ou situações dos
participantes;
• Entusiasmo genuíno pelo tema e a capacidade de apresentar o material de forma interessante e
inovadora;
• Flexibilidade na resposta à evolução das necessidades dos participantes;
• Sentido ético de confidencialidade;
• Capacidade de habilitar os participantes para o desenvolvimento do “espírito crítico”.
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1.3 As Unidades
Existem seis unidades que podem ser programadas de forma flexível (em conteúdo, tempo e ordem), mas
recomendamos que seja seguida a ordem em que as unidades são apresentadas neste manual. Cada unidade
tem componentes teóricas e práticas. A metodologia é de natureza interativa (role-playing, resolução
de problemas, discussão de casos). Cada unidade é descrita utilizando um formato padronizado com a
informação suficiente sobre todas as variáveis necessárias para o formador assegurar que a sua aplicação é
bem-sucedida. Também está incluída no manual uma lista de perguntas e sugestões para ajudar o formador
aumentar a produtividade do processo de aprendizagem.
As unidades no seu total têm uma duração esperada de cerca de 15 horas (Ver Tabela 1). No entanto, a
unidade de Primeiros Socorros pode exigir uma sessão extra de 1,5 horas. A organização deste curso (duração
e unidades) é negociável dependendo do trabalho de cada grupo e de cada situação individual. Os cursos
de formação devem ser realizados em pequenos grupos (máximo de 20 participantes). Após a formação, é
possível oferecer serviços de apoio e acompanhamento de empresas ou profissionais que o solicitem.

Nota importante
A formação de Primeiros Socorros só deve ser realizada por um instrutor profissionalmente
qualificado. Os procedimentos e as melhores práticas variam entre países, por isso os formadores
devem estar conscientes do que é considerado como a melhor prática dentro do seu país. As
melhores práticas de Primeiros Socorros sofrem um processo contínuo de revisão e melhoria. Os
instrutores devem verificar sempre a literatura mais recente, a mais atualizada e a prática mais eficaz.
Pretende-se que esta unidade seja utilizada apenas como um guia pelo instrutor profissional, para
incluir os elementos de Primeiros Socorros que são importantes em qualquer curso desenvolvido
para aqueles que trabalham em ambientes de diversão noturna. Este módulo de formação nunca
deverá ser auto -administrado ou administrado por alguém que não tenha uma qualificação
profissional em Primeiros Socorros.

14

Formação de profissionais de estabelecimentos de diversão nocturna. Club Health

1.4 Sugestões para apoiar a aplicação das unidades
Local de Formação.

Arranje espaço suficiente para
que o grupo se sinta confortável,
permitindo assim que as técnicas
de demonstração e reflexão do
grupo sejam facilmente realizadas.

Grupos de trabalho.

Organizar os formandos em
pequenos grupos. Cada grupo
deve ser construído de modo a
que as pessoas de cada local/
empresa/ organização estejam
dispersas para permitir o aumento
da diversidade da aprendizagem.

Antes de começar.

Reveja as regras dos trabalhos de
grupo (tarefas e tempo).Reveja os
materiais e as questões logísticas.

Seja claro.

Transmita informações claras e dê
instruções simples.

Métodos de avaliação
possíveis.

O curso de formação em geral (e
cada unidade individualmente)
pode ser avaliado tanto
quantitativamente quanto
qualitativamente.

Torne a aprendizagem
divertida.

Uma aprendizagem divertida é
uma aprendizagem eficaz.
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Tabela 1: Esquema do conteúdo e duração de cada unidade de formação

Unidade

Conteúdo

Tempo

1

Classificação de substâncias psicoactivas,
definições, conceitos efeitos e riscos associados

2h20m

2

Comunicação. Resolução de conflitos e
estratégias preventivas.

3h30m

3

Primeiros Socorros

4

Formação para a venda responsável de bebidas
alcoólicas

2h30m

5

Gestão do contexto físico

2h20m

6

Legislação

2h20m

*Formação opcional de RCP

Dia 1

2h (1h30m)
Dia 2

Dia 3

15h ou *16h30m

Um comentário final sobre este manual: Embora este seja um produto do projeto Health Club e
esteja disponível gratuitamente, a nossa expectativa é que as pessoas que pretendam utilizar este
manual devem realizar uma formação antes de o aplicar. O uso indevido ou o não-cumprimento das
instruções como previsto pode mudar tanto os objetivos pretendidos, como os resultados esperados.
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UNIDADES
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UNIDADE 1. SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
VISÃO GERAL
Ao longo dos últimos anos, o uso indevido de drogas lícitas e ilícitas aumentou consideravelmente. Isto
resultou num número de problemas de saúde e socioeconómicos para as nossas sociedades e que se
tornou num importante desafio para a saúde e segurança. Aprendemos a viver com as drogas nas nossas
comunidades. A visão da sociedade sobre quais as drogas que devem ser consideradas lícitas ou ilícitas
muda ao longo do tempo e está dependente de considerações económicas, culturais e políticas. Nos últimos
tempos, as mudanças são marcantes em relação ao uso de substâncias psicoativas.
Surgiram novas tendências. Agora existem diferentes contextos de uso / abuso e uma evolução nos novos
grupos de consumidores. Por exemplo, existem mais mulheres consumidoras a idade de iniciação tem
diminuído, assim como tem aumentado o numero de novas substancias Dentro da literatura científica,
é possível encontrar uma relação clara entre os ambientes de diversão noturna e o uso de substâncias
sintéticas, assim como evidências de uma alta prevalência do seu uso em contextos recreativos (Bellis et al
2000. Calafat et al 1999. Forsyth et al 1997. Tossmann et al 1999). As drogas lícitas e ilícitas podem causar
uma série de danos físicos, psicológicos, sociais e económicos não só para o indivíduo, mas para as famílias e
para a comunidade em geral. A “linguagem” do vício, no entanto, é muitas vezes confusa. Existem diferentes
interpretações sobre termos, definições e conceitos, resultando frequentemente em diferentes / múltiplas
perceções para o mesmo assunto / termo. Por esta razão, é essencial construir uma “linguagem comum”. Isto
irá criar uma série de benefícios: em primeiro lugar, irá ajudar a uma melhor compreensão das complexidades
do uso/ abuso indevido de drogas; e em segundo lugar irá facilitar a partilha de conhecimento e sua
compreensão. Embora a padronização da linguagem, conceitos e definições sobre o cenário das drogas traga
múltiplos benefícios, os formadores devem ensinar e partilhar conhecimentos, informações e evidências
sobre problemas atuais associados ao consumo de substâncias. Quando a formação é organizada nesta
perspetival, esta unidade torna-se parte fundamental, uma vez que é essencial que os profissionais forneçam
informações credíveis que correspondam às necessidades dos formandos, relativamente a substâncias, seus
efeitos e consequências tendo em conta os contextos recreativos.
CONCEITOS-CHAVE DESTA UNIDADE
•
•
•
•
•
•
•

Uso, abuso e uso indevido de drogas
Substâncias psicoativas; Classificação
Drogas lícitas e ilícitas
Tolerância
Dependência: física e psicológica
Efeitos e sintomas
Mitos e crenças

O Anexo 2 contém uma breve descrição dos principais temas relacionados com cada uma das substâncias
psicoativas mais “populares” - o formador deve ter um conhecimento consolidado sobre estes assuntos.
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OBJETIVOS
• Identificar as substâncias psicoativas mais comuns, seus efeitos e consequências.
• Clarificar conceitos e definições
• Refletir sobre mitos e falsas crenças
TEMPO
2h 20m
MATERIAIS
Ficha de trabalho “Substâncias psicoativas”: Anexo 1.
Informações adicionais - ‘Drogas legais e ilegais - Seus efeitos e consequências” (Anexo 2)

Passo 3. Apresentação do trabalho em grupo. (30
minutos)

PROCESSO
Passo 1. Introdução ao Trabalho de Grupo. (5
minutos)
Faça uma apresentação geral da formação (Nota este pode ser o primeiro contato que os formandos
têm com este curso). O Formador realça os
objetivos / expetativas desta unidade. (5 minutos)
Passo 2. Trabalho em Grupo. (25 minutos)
I. Introdução da Unidade (5 minutos)
II. Tendo em conta o número total de formandos,
o formador organiza pequenos grupos de cerca
de 3/4 pessoas
III. Distribuição de uma folha de exercícios por
grupo (Anexo 1)
IV. Cada grupo escolhe uma substância sobre a
qual irá trabalhar (20 minutos)

Cada grupo designa um porta-voz para apresentar
o trabalho do seu grupo. O formador só deve tomar
notas sobre os pontos de vista e opiniões dos
formandos.Não deve interferir nestaapresentação.
Passo 4. O formador resume o trabalho dos
formandos numa apresentação que integra as
principais definições, conceitos, classificações
de substâncias e seus efeitos e consequências.
Se assim o desejar, o formador pode usar uma
apresentação em PowerPoint. (50 minutos)
Passo 5. Os participantes serão convidados a
levantar questões ou fazer comentários. O diálogo
reflexivo é muito importante. (10 minutos)
Passo 6. Avaliação da unidade. (10 minutos)
O formador pede aos formandos para fazer
comentários verbais sobre a sessão antes de
fornecer um questionário anónimo de avaliação.
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UNIDADE 2. COMUNICAÇÃO, RESOLUÇÃO DE
CONFLITOS E ESTRATÉGIAS PREVENTIVAS
VISÃO GERAL
A comunicação é um processo interativo complexo e deve ser pensado como a troca e fluxo de informações,
pensamentos e ideias de um-para-um ou um-para-muitos. Envolve um emissor a transmitir uma ideia,
informação, ou sentimento a um recetor. Este processo requer competências específicas, como por exemplo:
processamento intrapessoal e interpessoal, audição, observação, fala, questionamento, análise e avaliação.
Os profissionais podem ter dificuldades em comunicar eficazmente, a menos que sejam motivados pela
compreensão de que a capacidade de comunicação oral e não-verbal é uma competência para a vida inteira
que irá: i) reforçar as suas relações pessoais; ii) a sua capacidade de obter e progredir no seu emprego, e iii)
sua eficácia na mudança das ideias, crenças ou ações de outros (Chesebro et al., 1995).Frequentemente uma
falta de comunicação ou uma comunicação deficiente gera conflito. Ora o conflito faz parte das nossas vidas e
todos nós já experimentámos situações em que diferentes pessoas com diferentes interesses e necessidades
entraram em conflito connosco. Em contextos recreativos as pessoas com os mesmos interesses, gostos e
necessidades também podem envolver-se em conflito.
Olhando para a realidade de contextos recreativos faz-nos perceber como a comunicação é muito
importante. É através da publicidade (escrita, comunicação oral e visual) que clientes são atraídos para os
ambientes recreativos e é através da comunicação (por exemplo, música / som / imagens) que respondemos
às suas necessidades e desejos.
Melhorar as competências de comunicação dos profissionais permitirá reduzir os problemas que acontecem
nos contextos recreativos, como por exemplo, violência, agressão, acidentes, criando assim um ambiente
mais saudável e seguro.
A formação sobre resolução de conflitos prepara os profissionais para situações difíceis ou problemáticas que
muitas vezes acontecem. Se as situações puderem ser antecipadas, então podem ser evitadas, impedindo
assim consequências negativas para o local e para os seus funcionários e clientes. Em muitos casos, a
resolução eficaz de conflitos em contextos recreativos pode fazer a diferença entre os resultados positivos ou
negativos para os proprietários, funcionários e clientes.
Esta unidade pode ser dividida em duas secções: 1) Capacidade de comunicação e 2) Resolução de Conflitos.
CONCEITOS-CHAVE DESTA UNIDADE
•
•
•
•
•
•
•

Comunicação: o seu processo e os seus elementos
Comunicação verbal e não-verbal
Linguagem corporal
Conflito
Resolução de conflitos
Assertividade
Estilos de comunicação
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OBJETIVOS
•
•
•
•

Reconhecer a importância da comunicação nas relações humanas
Reconhecer diferentes estilos de comunicação
Identificar, aprender e discutir diferentes estilos de comunicação eficaz
Aumentar as capacidades de comunicação em relações internas (entre profissionais) e externas (entre
profissionais e clientes)
• Identificar sinais associados a conflito ou comportamento agressivo
• Identificar, analisar e discutir comportamentos físicos e verbais que podem ajudar a evitar situações de
conflito (estratégias preventivas)
TEMPO
3h 30m: Parte 1(1h) / Parte 2 (2h 30)
MATERIAIS
Ficha de trabalho – “Situações de conflito”: Anexo 3
Informação Adicional “Instruções de Role Playing” - Anexo 4

PROCESSO
Parte 1 – “Atividade de Comunicação
Passo 1. Introdução. O Formador realça os
objetivos / expetativas desta unidade. (5 minutos)
Passo 2. Jogo pedagógico. (45 minutos)
I.

Divida o grupo em dois e peça aos formandos
para manter silêncio durante todo o jogo. (3
minutos)
II. Coloque os formandos alinhados frente a
frente, separados por um espaço de cerca de
3 metros entre as duas linhas e cerca de 0,5
metros entre os membros da mesma linha. (2
minutos)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
III. Instrua os formandos a observar o maior
número de detalhes possível sobre essa pessoa.
Peça-lhes para fazer contacto visual de forma
intensa, mas para nunca estabelecer contacto
verbal. (5 minutos)

IV. Depois peça aos formandos para avançar um
metro e repetirem a ação III. Mencione que
como estão mais perto agora, eles deverão ser
capazes de notar muitos mais detalhes sobre a
pessoa à sua frente. (5 minutos)
V. De seguida peça aos formandos para avançar
para a posição mais próxima possível da outra
pessoa, mas onde ainda se sintam confortáveis
com a outra pessoa. Eles não devem tocar
fisicamente a outra pessoa. Nesta posição,
repita a ação III. (3 minutos)
VI. Peça aos formandos para voltar à sua posição
inicial e relaxarem. (2 minutos)
VII. Os formandos devem encontrar (escolher)
outro parceiro e repetir o processo passo-apasso. (15 minutos)
VIII. No final do exercício todos os formandos
devem falar e refletir sobre a experiência
que tiveram. O formador deve discutir suas
perceções do exercício com base no que
observou. (10 minutos)
Passo 3. Usando uma apresentação de PowerPoint
o formador introduz o tema das habilidades de
comunicação. (10 minutos)

Formação de profissionais de estabelecimentos de diversão nocturna. Club Health

21

Para a SEGUNDA PARTE da Unidade o formador deve introduzir o tema seguinte juntamente com a
pergunta: “quem é que nunca participou (ou assistiu) num conflito dentro de um contexto diversão
noturna?”
Passo 4. Trabalho Individual. Distribuir uma folha de trabalho por formando (Anexo 3). (10 minutos)
Passo 5. Trabalho de Grupo. (50 minutos)
I.

Quando todos tiverem terminado o trabalho, peça aos formandos para formarem grupos de 2/3
(tendo em conta o número de participantes no curso de formação).
II. Peça aos formandos para compararem as respostas e comentários, e tentar chegar a acordo sobre
uma resposta por grupo - as respostas devem ser de consenso. (20 minutos)
III. Cada grupo designa um porta-voz para apresentar o seu trabalho.
IV. Deixe os formandos apresentarem as suas respostas. (O formador deve tomar notas das opiniões dos
formandos e comentários dos outros grupos). (20 minutos)
Passo 6. Role Play. (30 minutos)
I.
II.
III.
IV.

Propor um jogo de role-play utilizando uma história escolhida pelo grupo (rever Anexo 4).
Peça aos formandos para assumirem os devidos papéis
Role-play. (20 minutos)
O formador faz a análise do jogo e das situações criadas. (10 minutos)

Passo 7. O formador deve resumir o trabalho realizado pelos formandos, integrando informações sobre
como aumentar as capacidades de comunicação tanto no relacionamento interno (entre os elementos do
pessoal) como externo (entre funcionários e clientes). Para esta apresentação pode utilizar o PowerPoint.
(40 minutos)
Passo 8. Os participantes serão convidados a levantar questões ou comentar sobre o que viram e
ouviram. Um diálogo de reflexão é muito importante. (10 minutos)
Passo 9. Avaliação da unidade. (10 minutos)
O formador pede aos formandos para fazer comentários verbais sobre a sessão antes de fornecer um
questionário anónimo de avaliação.
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UNIDADE 3. PRIMEIROS SOCORROS
VISÃO GERAL
Os Primeiros Socorros são a prestação de cuidados iniciais e básicos em situação de doença ou lesão aguda. É
geralmente realizada por não-especialistas (mas de preferência treinados), numa pessoa doente ou ferida até
que haja acesso a tratamento médico profissional. Em contextos recreativos podem ocorrer situações críticas
que as pessoas tentam resolver, nem sempre da melhor forma ou da mais eficaz. Os maus primeiros socorros
ou mal aplicados não são eficazes e por vezes podem agravar a situação de saúde.
Algumas doenças ou lesões menores são autolimitadas e podem não exigir muitos mais cuidados médicos
do que uma intervenção de primeiros socorros. Mas esta decisão deve ser tomada com cuidado, pois algumas
situações, aparentemente simples, podem agravar-se.
Os Primeiros Socorros geralmente consistem numa série de técnicas simples, nalguns casos potencialmente
salva-vidas, que uma pessoa pode treinar para executar com um equipamento mínimo. A formação
de primeiros socorros deve ser feita por um instrutor credenciado (por exemplo, um médico ou outro
profissional de saúde), utilizando materiais apropriados.
Os objetivos principais dos Primeiros Socorros podem ser resumidos em três pontos principais:
1. Preservar a vida. Este é o objetivo primordial de todos os cuidados de saúde e dos primeiros socorros
2. Reduzir ou evitar danos ou impedir o agravamento da situação de saúde. Abrange: i) afastamento da
vítima de mais danos e, ii) aplicação de técnicas de primeiros socorros para evitar o agravamento da
condição de saúde
3. Promover a recuperação. Os Primeiros Socorros podem ser vistos como o início do processo de
recuperação (a partir da doença ou lesão aguda) e, em alguns casos, pode envolver a conclusão do
tratamento, por exemplo aplicação de um penso numa pequena ferida.
Esta unidade tem como objetivo ajudar os profissionais de estabelecimentos de vida noturna a desenvolver
habilidades para prestar cuidados básicos de saúde numa série de situações agudas. A formação de
PRIMEIROS SOCORROS tem como finalidade:
• Proporcionar a capacidade de reconhecer algumas situações críticas que frequentemente ocorrem em
contextos de diversão noturna e oferecer PRIMEIROS SOCORROS seguros e adequados;
• Garantir o acesso a tratamento médico profissional adequado.
O foco desta unidade está na aprendizagem de Primeiros Socorros. São apresentados cenários nos quais os
formandos são convidados a resolver problemas, expondo assim seus conhecimentos de primeiros socorros,
por vezes incorretos ou baseados em falsas crenças. O formador deve analisar as respostas dos participantes,
identificando os procedimentos corretos e incorretos. Depois de serem discutidas possíveis soluções, o
formador apresenta e demonstra os procedimentos corretos e informa os formandos sobre as consequências
dos procedimentos incorretos. Cada grupo deverá propor estratégias para gerir eficazmente as situações de
emergência que podem ocorrer dentro do seu contexto (por exemplo, discoteca, concerto, rave, etc.).
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CONCEITOS-CHAVE
•
•
•
•
•

Primeiros Socorros
Trauma
Overdose
Intoxicação
Técnicas de Ressuscitação Cárdio Pulmonar (RCP)

OBJETIVOS
•
•
•
•

Identificar situações críticas, mesmo quando aparentam ser não-críticas;
Adquirir conhecimentos e habilidades para administrar técnicas de cuidados de primeiros socorros;
Reconhecer a necessidade de proteção das vítimas em relação a outros clientes;
Manter equipamentos de primeiros socorros e certificar-se de que as instalações estão devidamente
equipadas;
• Reconhecer a necessidade de abstenção de juízos de valor sobre os comportamentos das vítimas e de
fazer discursos moralizadores ou culpabilizantes;
• Usar eficazmente a ambulância / guias de referência dos serviços de emergência;
• Influenciar as pessoas para a necessidade de procurarem cuidados médicos adequados, após os
primeiros socorros.
TEMPO
2h sem o módulo de treino opcional de RCP (+ 1h 30m)
MATERIAIS
Ficha de Trabalho “Primeiros Socorros”: Anexo 5
Informação adicional “Cartões de treino de Primeiros Socorros’ - Anexo 6
Se for uma sessão prolongada (3,5h), envolvendo o treino de técnicas de Ressuscitação Cárdio Pulmonar
(RCP), são obrigatórios manequins (+ material de higiene associado). A quantidade de material dependerá do
tamanho do grupo.
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Passo 3. O Formador analisa cada objetivo da
formação de PRIMEIROS SOCORROS. (20 minutos).

PROCESSO
Passo 1. Introdução. (5 minutos)
O Formador realça os objetivos / expetativas desta
unidade. Pergunta se estão familiarizados com
algumas situações de doença ou lesão aguda
(por exemplo, asfixia /sufocamento, esfaqueando,
paragem cardíaca, quedas, overdose de heroína,
overdose de álcool, hemorragia, violação, etc.)
e discute a frequência da sua ocorrência em
contextos recreativos.
Passo 2. Trabalho em Grupo. (80 minutos)
I.
II.

III.
IV.

V.

O Formador pede aos formandos para
formarem grupos de 3/4 (dependendo do
número de participantes).
Cada grupo recebe uma ficha de
trabalho (Anexo 5). Devem ser discutidos
individualmente 1 ou 2 cenários. Cada
formando deve descrever como agiria nessa
situação. (5 minutos)
É pedido aos formandos para compararem
as suas respostas e criarem uma solução de
consenso. (20 minutos)
Cada porta-voz do grupo apresenta a estratégia
de resolução dos problemas analisados pelo
seu grupo. O grupo deve destacar as técnicas
de primeiros socorros mais adequadas e
os erros mais comuns para cada cenário. (5
minutos por grupo)
Após cada apresentação o instrutor destaca
o que estava correto e explica as razões de
cada procedimento de primeiros socorros. O
formador também se deve concentrar no que
não é correto, mostrando o procedimento
correto. Deve também explicar as desvantagens
de proceder incorretamente (ver Informação
adicional “Fichas de Primeiros Socorros’ - Anexo
6). (5 minutos por grupo)

Em primeiro lugar, as capacidades necessárias
para reconhecer situações críticas e para fornecer
cuidados seguros e adequados de primeiros
socorros. Em segundo lugar, a necessidade
de assegurar o acesso ao tratamento médico
definitivo. Depois o formador discute com o grupo:
• As características comuns associadas com
várias categorias de drogas recreativas;
• Os objetivos principais dos primeiros socorros
(preservar a vida, reduzir os danos, promover a
recuperação)
• Instalações e equipamentos médicos
adequados ao estabelecimento
• Como e quando usar os serviços de ambulância
/ emergência;
• Como influenciar as vítimas a procurarem
cuidados médicos apropriados, após os
primeiros socorros.
O instrutor deve sumariar todo o trabalho dos
formandos, integrando definições, conceitos e
técnicas. Para esta apresentação pode utilizar o
PowerPoint.
Passo 4 OPCIONAL. O formador demonstra a
técnica de Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP),
utilizando materiais de treino adequados. O grupo
deve estar organizado em pares e cada formando
deve praticar todos os procedimentos da técnica
de RCP nos manequins. Enquanto um executa, o
seu parceiro avalia. Em seguida, trocam de papéis.
Os formandos devem exercitar o máximo possível
(90 minutos).
Passo 5. Avaliação da unidade. (15 minutos) O
formador pede aos formandos para fazerem
comentários verbais sobre a sessão antes de
fornecer um questionário anónimo de avaliação.
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UNIDADE 4. FORMAÇÃO PARA A VENDA
RESPONSÁVEL DE BEBIDAS ÁLCOOLICAS
VISÃO GERAL
O álcool faz parte de muitas culturas, estando associado a vários tipos de eventos ou situações nas nossas
sociedades e são muitos e distintos os pretextos para beber um ou mais copos de álcool; para celebrar a vida
para festejar uma vitória, uma boa notícia [pessoal ou profissional] ou porque queremos esquecer a dor de
uma perda ou um fracasso ou simplesmente porque nos queremos divertir. Na maioria das vezes, as pessoas
não veem o álcool como uma substância psicoativa. No entanto, o vício potencial do álcool pode resultar em
graves consequências físicas, psicológicas, sociais, económicas e jurídicas. Para além dos potenciais riscos de
saúde (incluindo morte), o abuso do álcool também tem um impacto significativo sobre os fatores sociais
e económicos. A violência doméstica, crimes violentos, acidentes de viação, lesões, desemprego, acidentes
de trabalho e práticas sexuais inseguras são apenas alguns dos resultados e consequências do consumo
de álcool. As empresas usam o seu poder não só para a promover diretamente as bebidas alcoólicas, mas
também para promover festivais (e outros eventos) onde o álcool tem um papel importante.
Para muitos jovens o consumo de álcool desempenha um papel fundamental em atividades de lazer e de fimde-semana. Procuram muitas vezes os lugares com preços mais baratos. No entanto, o custo relativamente
baixo do álcool pode levar a um excesso de consumo. O álcool funciona como um facilitador ou “lubrificante”
social, incentivando as pessoas a “divertirem-se”. O consumo de álcool também é conhecido por ser uma
fonte de problemas e conflitos, tanto para os consumidores como para as pessoas que (de uma forma
ou de outra) entram em contacto com eles (por exemplo, empregados de mesa, funcionários de bares,
seguranças). A principal responsabilidade por garantir um ambiente seguro recai sobre os proprietários,
gerentes e profissionais de estabelecimentos de diversão noturna. Por isso é muito importante trabalhar
com eles, oferecendo formação e suporte para ajudar a garantir um contexto de recreio saudável e seguro.
A fim de controlar os comportamentos problemáticos relacionado com a venda de bebidas alcoólicas ao
público, todos os profissionais devem ser capazes de comunicar eficazmente uns com os outros e com os
clientes, assim como trabalhar em equipa. Os planos de trabalho devem ser preparados com antecedência
(os profissionais devem ser proactivos e não apenas reativos) para lidar com situações problemáticas ou
extremas. Os profissionais devem ser capazes de manter a calma e adotar uma postura não-violenta, mesmo
quando provocados. Isso exige formação e desenvolvimento de boas capacidades de comunicação e controlo
situacional / emocional.
CONCEITOS-CHAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Os efeitos e consequências do consumo de álcool (uso e abuso)
Embriaguez
Vertical drinking
Binge drinking
Níveis de alcoolémia do sangue
Os acidentes de viação
Violência
Mitos e crenças
Formação para a venda responsável de bebidas alcoólicas
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OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Reconhecer os efeitos e consequências do consumo de álcool (uso e abuso)
Discutir as cinco razões pelas quais as mulheres devem beber de forma diferente do que homens
Reconhecer os sinais indicadores de embriaguez
Discutir estratégias que permitam a recusa de serviço às pessoas embriagadas e a menores
Discutir estratégias que permitam a prevenção da violência e acidentes de viação

TEMPO
2h 30m
MATERIAIS
Folha de Trabalho “A venda responsável de bebidas alcoólicas ‘: Anexo 7
Informação Adicional “Instruções de Role Playing” - Anexo 4

PROCESSO

Passo 4. Role-play. (30 minutos)

Passo 1. Introdução. O Formador realça os
objetivos / expetativas desta unidade. (5 minutos)

I.

Passo 2. Trabalho Individual.
Distribuir uma ficha por formando (Anexo 7). (10
minutos)
Passo 3. Trabalho em grupo. (45 minutos)
I.

IQuando todos tiverem terminado o trabalho
peça aos formandos para formar grupos de 2/3
(dependendo do número de participantes).
II. . É pedido aos formandos que compararem as
suas respostas, e que escolham um porta-voz.
Devem criar uma única resposta por grupo,
acordada por todos. (20 minutos)
III. Cada grupo designa um porta-voz para
apresentar o seu trabalho.
IV. Deixe os formandos apresentarem as suas
respostas. (O formador deve tomar nota
das suas opiniões e comentários dos outros
formandos) (20 minutos)

Propor uma jogo de role-play utilizando parte
do cenário, “a partir do momento que o Sr. José
se lembra do que aconteceu naquela noite”
(rever Anexo 7).
II. Peça aos formandos para assumirem os devidos
papéis
III. Role-play (20 minutos)
IV. O formador analisa o role-play (10 minutos)
Passo 5. O formador deve resumir o trabalho
realizado pelos formandos, integrando informações
sobre como negociar a venda de bebidas de
alcoólicas a clientes. Para esta apresentação pode
utilizar o PowerPoint. (40 minutos)
Passo 6. Os participantes serão convidados a
levantar questões ou comentar sobre o ouviram,
pois é muito importante haver um diálogo de
reflexão. (10 minutos)
Passo 7. Avaliação. (10 minutos)
O formador pede aos formandos para fazer
comentários verbais sobre a sessão antes de
fornecer um questionário anónimo de avaliação.
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UNIDADE 5. GESTÃO DO CONTEXTO FÍSICO
VISÃO GERAL
A Segurança na vida noturna, festivais e outros contextos recreativos veio a constituir-se como uma grande
questão; há uma crescente preocupação a respeito dos níveis de segurança em contextos de diversão
noturna. A maioria dos jovens que saem é para procurarem um lugar para dançarem, conhecer outras
pessoas, ouvir música, divertir-se e desfrutar de uma atmosfera amigável. Certamente também gostariam de
ter acesso a bebidas a baixo custo. Os proprietários e os funcionários de bares / discotecas / pubs têm uma
responsabilidade social e jurídica de garantir a segurança dos seus clientes (e a sua). Uma resposta a esta
preocupação é o interesse na capacidade dos estabelecimentos para oferecer segurança aos funcionários e
clientes, e as diferentes estratégias que podem ser implementadas para tal. Por exemplo, os estabelecimentos
com uma boa gestão podem fornecer algum nível de proteção social para os consumidores (por exemplo,
impedindo os clientes embriagados de consumir mais álcool). Admite-se que a convergência de um grande
número de bebedores em lugares públicos cria condições propícias para existirem danos (por exemplo,
confrontos e encontros agressivos com estranhos). Desta forma, os ambientes de consumo público exibem
altos níveis de efeitos nocivos relacionados com o álcool, incluindo: embriaguez, agressões, violações,
desordem pública, lesões não intencionais, condução sob o efeito do álcool e acidentes de viação (Hughes et
al 2011.).
Para reduzir estes níveis de efeitos nocivos do álcool, chama-se a atenção para uma gestão eficaz do
contexto físico dos estabelecimentos como uma responsabilidade dos proprietários e profissionais. Isto está
relacionado com a organização física das instalações recreativas e das atividades. Esta envolve questões
como: iluminação, áreas públicas, cadeiras, temperatura, ventilação, controlo de áreas problemáticas, acessos,
filas de espera do bar, controlo de instalações sanitárias, controlo de portas, políticas de uso de materiais de
vidro, e controlo multimédia (por exemplo, imagens violentas ou imagens ligadas a comportamentos sexuais
explícitos).
CONCEITOS-CHAVE
•
•
•
•
•

Contextos/espaços de diversão noturna
Gestão
Segurança
Proteção
Organização / Fiscalização
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OBJETIVOS
• Consciencialização para um bom funcionamento dos estabelecimentos de diversão noturna
• Saber identificar eficazmente situações problemáticas dentro de espaços recreativos
• Melhorar a segurança e o conforto dos estabelecimentos de diversão noturna
TEMPO
2h 20m
MATERIAIS
Ficha de Trabalho “Contexto Físico”: Anexo 8/8A/9/9A

PROCESSO
Passo 1. Introdução. O Formador realça os
objetivos / expetativas desta unidade. (5 minutos)
Passo 2. Trabalho Individual. Distribuir uma folha
de trabalho por formando. (20 minutos)
As folhas de trabalho distribuídas dependerão se os
profissionais trabalham num:
• Espaço pequeno (ex. bar) – Receberão a ficha
de trabalho do Anexo 8 e 8A
• Espaço grande (ex. discoteca) – Receberão a
ficha de trabalho do Anexo 9 e 9A
Passo 3. Trabalho em Grupo. (55 minutos)
I.

Quando todos tiverem terminado o trabalho,
peça aos formandos para formar grupos de 2/3
(tendo em conta o número de participantes no
curso de formação). Se o grupo for heterogéneo
e incluir pessoas de outros estabelecimentos
então os grupos deverão ser construídos com
formandos de diferentes espaços. (15 minutos)
II. O grupo deverá refletir sobre as respostas e
comentários que deu e deverá construir uma
lista de considerações importantes sobre
segurança. (20 minutos)

III. Cada grupo designa um porta-voz para
apresentar o seu trabalho.
IV. Deixe os formandos apresentarem as suas
respostas. (O formador deve tomar notas das
opiniões de uns formandos e comentários de
outros). (20 minutos)
Passo 4. O formador deve resumir o trabalho
realizado pelos formandos, integrando informações
sobre como negociar a venda de bebidas de
alcoólicas a clientes. Para esta apresentação pode
utilizar o PowerPoint. (50 minutos)
Passo 5. Os participantes serão convidados a
levantar questões ou comentar sobre o que
ouviram. É muito importante haver diálogo de
reflexão. (10 minutos)
Passo 6. Avaliação. (10 minutos)
O formador pede aos formandos para fazer
comentários verbais sobre a sessão antes de
fornecer um questionário anónimo de avaliação
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UNIDADE 6. Legislação
VISÃO GERAL
Na maioria dos países da UE, o sistema legal tem em conta o tipo e a “nocividade” de uma substância e se a
infração diz respeito à participação no mercado, ao uso pessoal ou à posse para uso pessoal (OEDT Relatório
Anual 2010).
Esta unidade apresenta um conjunto de cenários ou situações comuns que ocorrem no dia-a-dia dos
profissionais que trabalham em contextos recreativos noturnos (por exemplo, DJs, barmans, seguranças e
empregados de mesa). Alguns destes cenários / situações podem ter importantes consequências jurídicas. É
por isso importante discutir as potenciais consequências legais de algumas ações e estratégias desenvolvidas
pelos profissionais.
O facto de cada país europeu se reger por leis próprias levou-nos a identificar um conjunto de questões
que, apesar de não terem respostas jurídicas idênticas, referem temas que atravessam limites territoriais. No
entanto, esta unidade deve ser adaptada pelos formadores para refletir os contextos e realidades locais e/ou
nacionais.
CONCEITOS-CHAVE
•
•
•
•
•

Agressores
Criminalização
Video -vigilância
Multas / penalidades
Agressão
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OBJETIVOS
Consciencialização sobre as consequências jurídicas dos seus comportamentos ou da falta deles
TEMPO
2h 20m
MATERIAIS
Folha de trabalho “Legislação”: Anexo 10

Passo 1. Unidade de introdução. O Formador
realça os objetivos / expetativas desta unidade. (5
minutos)

Passo 4. O formador deve resumir o trabalho
realizado pelos formandos, integrando as
informações sobre consequências jurídicas dos
seus comportamentos ou da falta deles. Para esta
apresentação pode usar o PowerPoint. (50 minutos)

Passo 2. Trabalho Individual. Distribua uma folha
de trabalho por cada formando – Peça-lhes que
revejam o cenário e que respondam às perguntas.
(15 minutos)

Passo 5. Os participantes devem ser convidados
a colocar questões ou comentários sobre o que
ouviram. O diálogo reflexivo é muito importante.
(10 minutos)

Passo 3. Trabalho de grupo. (55 minutos)
I. Quando todos tiverem terminado a folha de
trabalho, peça-lhes para formarem grupos
de 2/3 pessoas (dependendo do número de
participantes). Se o grupo for heterogéneo e
incluir pessoas de diferentes estabelecimentos,
então os grupos devem ter formandos dos
diversos locais. (15 minutos)
II. O grupo deve refletir sobre as respostas e
comentários que fizeram e deve construir
uma lista de considerações de segurança
importantes. (20 minutos)
III. Cada grupo deve designar um porta-voz para
apresentar o seu trabalho.
IV. Deixe os formandos apresentam as suas
respostas (o formador deve tomar notas das
opiniões e comentários dos formandos). (20
minutos)

Passo 6. Unidade de avaliação. (10 minutos)

PROCESSO

O formador pede aos formandos para fazer
comentários verbais sobre a sessão antes de
fornecer um questionário anónimo de avaliação.
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MODOS DE CONSUMO

DEPENDÊNCIA FÍSICA

EFEITOS ESPERADOS

DEPENDÊNCIA
PSICOLÓGICA

EFEITOS INESPERADOS

O QUE FAZER EM SITUAÇÃO DE
ABUSO?

CRENÇAS/MITOS

Grupo:
None________________________________________________Idade____ None________________________________________________Idade____
None________________________________________________Idade____ None________________________________________________Idade____
None________________________________________________Idade____ None________________________________________________Idade____

RAZÕES E CONTEXTOS DE É FÁCIL COMPRAR ESTA
USO
SUBSTÂNCIA?

CARACTERÍSTICAS DAS
SUBSTÂNCIAS / ASPETO
FÍSICO

Reflita sobre as substâncias mais consumidas: tabaco, álcool, cannabis, ecstasy e cocaína. Pense sobre o tipo de consumo e os mitos associados ao uso de substâncias.
1. Cada grupo deve concentrar-se num conjunto de substâncias e explorar tudo o que sabe sobre essa substância.
2. A partir do trabalho produzido, reflita sobre os aspetos relacionados com crenças, mitos e riscos associados às substâncias e explore as consequências das situações de abuso.

Grupo de Trabalho sobre _________________

ANEXO 1. Substâncias psicoativas

ANEXO 2. Drogas legais e ilegais – Efeitos e consequências

Os níveis de prevalência de consumo de drogas legais e ilegais encontrados através de pesquisas realizadas
em espaços de dança variam, inevitavelmente, de acordo com o tipo de espaço, com o tipo de música, com
o grupo-alvo e também com o ano em que a pesquisa foi realizada (OEDT, 2006). Os estudos direcionados
aos jovens da UE que participam em eventos de dance music demonstram, consistentemente, uma maior
prevalência no uso de drogas do que a encontrada em estudos realizados na população em geral. Isto parece
ser o caso em todos os países onde estas pesquisas têm sido realizadas (OEDT - Relatório anual 2006).
Cafeína. A cafeína atua como um estimulante do sistema nervoso central e é a mais popular das substâncias
psicoativas. Encontra-se em diferentes quantidades nas sementes, folhas e frutos de algumas plantas. É,
normalmente, consumida por seres humanos em infusões extraídas do grão de café e das folhas do arbusto
do chá, bem como a partir de vários alimentos e bebidas que contêm os produtos derivados da noz da cola.
Desde 1980 que o consumo de refrigerantes aumentou exponencialmente, tornando-se numa significante
fonte de cafeína (por exemplo, bebidas energéticas) e são normalmente associados a contextos de diversão
noturna.
Álcool. Reduzir o consumo de álcool e danos relacionados nos jovens é uma prioridade da saúde pública
europeia (Comissão das Comunidades Europeias 2006). Esta droga legal é a mais usual, não só em contextos
recreativos, como também em casa, durante as refeições e em diferentes celebrações ou eventos sociais
(Calafat 2010).
O álcool é promovido de diversas maneiras, em situações sociais, culturais, recreativas e até religiosas. É uma
importante fonte de receitas para os governos e para as economias locais. A Europa é a região mundial com
a mais alta taxa de consumo de álcool (Anderson e Baumberg 2006). Em pequenas quantidades, o álcool
normalmente torna as pessoas mais sociáveis, agindo como um “lubrificante social” (Calafat 2010). Contudo,
maiores quantidades de álcool passam a afetar o humor, as competências e o desempenho do individuo;
os problemas podem surgir antes mesmo do individuo ficar “bêbado” (Calafat 2010). Muitas pessoas não
entendem o álcool como uma substância psicoativa com elevado potencial viciante e uma vasta gama de
potenciais consequências. Os problemas típicos relacionados com o consumo de álcool são: a violência, os
comportamentos sexuais de risco e conduzir embriagado. Ao ingerir- se excesso de álcool, pode facilmente
ocorrer um coma alcoólico.
Um estudo realizado pelo IREFREA (Projeto Sonar - 1998) em nove cidades europeias identificou semelhanças
e diferenças na forma como os jovens (idade entre os 16 e os 30) aproveitam a vida noturna. O Projeto Sonar
tentou estudar diferentes padrões de uso de drogas e sub – culturas juvenis; observou-se que sete em cada
dez questionados já se tinham embriagado pelo menos uma vez durante o último mês. Entre os 23 e os 25
anos as ressacas são, geralmente, bastante fáceis de superar; muitas pessoas desta faixa etária consideram
que uma ressaca é um preço justo por uma noite fantástica (Calafat et al. 1999). O problema agora é que os
jovens tendem a ficar intencionalmente bêbados. Beber desenfreadamente tornou-se um problema sério nas
cidades europeias.
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Tabaco. Apesar de se estar cada vez mais a deixar de fumar em muitos países europeus, a taxa de redução
está a diminuir (Graham, 1996). Em muitos países, as mulheres estão a fumar tanto quanto os homens;
geralmente as raparigas fumam mais que os rapazes (Allender et al. de 2009). Devido ao teor de nicotina
que o tabaco contém, este torna-se muito viciante; a nicotina é o componente mais ativo e tóxico. Vários
investigadores têm demostrado que o tabaco é um precedente mais comum do uso de drogas ilícitas de que
a cannabis (Rassol 2009). Os efeitos na saúde dos elevados níveis de exposição a “fumo passivo” (por exemplo,
o profissionais) podem ser semelhantes aos de fumar; incluindo o aumento do risco de cancro do pulmão,
diabetes, doenças respiratórias e cardiovasculares, hipertensão, problemas de saúde sexual e acidentes
vasculares cerebrais (Calafat 2010). A proibição de fumar dentro de instalações é uma iniciativa de prevenção,
crucial para a saúde, que já está em vigor em alguns países. Contudo, esta medida por vezes não é aplicada
em discotecas, bares ou outras instalações. Isto acontece normalmente devido a uma falta de controlo ou
fiscalização.
Cannabis. Cannabis é a droga ilegal mais popular e mais utilizada entre os jovens (e pessoas mais velhas
também) e tem uma longa história de uso medicinal, recreativo e industrial (Calafat 2010). É uma droga
utilizada numa ampla variedade de diferentes espaços e para diferentes fins (por exemplo, para relaxar,
socializar, dormir, etc.). O potencial para a euforia da cannabis é, provavelmente, a característica mais
importante na manutenção do seu uso generalizado e muitas vezes no uso recreativo crónico. Mesmo
quando as pessoas não usam a cannabis para atividades recreativas (devido a seus efeitos relaxantes), por
exemplo, quando têm de estar ativas e participativas, algumas pessoas usam cannabis para “terminar a noite”
e relaxar depois de uma festa ou uma sessão de dança. Por esta razão, esta não é uma droga recreativa típica
da vida noturna. Outra razão que explica o porquê de não ser mais frequentemente utilizada dentro das
instalações da vida noturna é o facto do seu uso ser facilmente detetado pelo segurança ou outros membros
do pessoal (Calafat 2010).
Os efeitos a curto prazo da cannabis são subjetivos (dependendo de muitas coisas, tais como as expectativas
e a motivação) incluindo, alterações de perceção, alterações de humor (mais facilmente notada), tagarelice,
euforia e a intensidade das cores e do som. Outros efeitos físicos comuns a curto prazo incluem um aumento
da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, diminuição da memória de curto prazo, diminuição
da coordenação psicomotora e da concentração. Como consequência destes efeitos, a condução e outras
atividades podem ser prejudicadas, tornando-se crítico e potencialmente perigoso. A disponibilização de
formas mais fortes de cannabis pode levar a um aumento de problemas relacionados com o seu consumo. A
dependência da cannabis pode também ser um problema real.
Ligado às questões em torno da legalização da cannabis está o crescente nível de proibição que afeta,
atualmente, o consumo de tabaco em muitas sociedades. Isto levou à formulação da questão: “Porquê
legalizar a cannabis, se o tabaco, que é uma droga legal, se encontra tão reprimido? “ (Calafat 2010).
Ecstasy. Popularmente conhecido como a “droga do amor”, o ecstasy é uma anfetamina com efeitos
estimulantes e sobre a perceção; os consumidores descrevem o ecstasy como a substancia, que os torna
mais compreensivos e de bem com o mundo. O ecstasy recria um estado temporário de “abertura” com
uma melhor perceção para sentir a música e as cores de uma forma mais intensa. Alguns utilizadores dizem
também sentir-se mais ligados com as outras pessoas no mesmo local e que esse contacto dá mais prazer.
O ecstasy tornou-se muito popular no final dos anos 80 e durante os anos 90 e continua a ser popular em
contextos da vida noturna (Calafat 2010). Esta droga tornou-se o símbolo de toda uma cultura (techno,
dance e rave) e por essa razão que em alguns países se fala em “Geração Ecstasy” (Calafat 2010). É uma droga
recreativa e normalmente não é utilizada fora deste contexto (Calafat 2010). No passado, os jovens pensavam
que o ecstasy não era perigoso, porém, agora sabe-se que pode ser viciante e que pode produzir ansiedade,
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ataques de pânico, episódios confusos e paranoia ou estados psicóticos. Existe também a possibilidade
de causar danos cerebrais. O seu consumo está relacionado com depressão, mudança de personalidade e
perda de memória, mesmo após a cessação da sua utilização. O ecstasy afeta os mecanismos de controlo de
temperatura do corpo e o seu uso pode resultar em insolação. Consequentemente, um considerável número
de óbitos foi relacionado com consumo de ecstasy (Calafat 2010).
Cocaína. Cloridrato de cocaína é um pó branco proveniente das folhas da planta da coca e tem-se tornado
muito popular entre os frequentadores de discotecas nos últimos anos. A cocaína é a segunda droga ilícita
mais utilizada na Europa (ECMDDA 2007) e é um estimulante de curta duração, o que pode levar a um uso
frequente e/ou em doses elevadas. Esta é uma das razões que a torna tão viciante. Quando fumada na
forma de “crack”, os efeitos sentem-se imediatamente mas desgastam-se muito mais rapidamente e, quando
injetada, os efeitos são sentidos de imediato e muito mais intensamente. Muitos utilizadores começam a fazer
um uso compulsivo, o que significa um vício “físico ou psicológico”, pois sentem-se bem acordados e muito
confiantes. Porém, o uso regular muitas vezes resulta no desenvolvimento de sérios problemas de saúde
(por exemplo, ansiedade e paranoia) (Calafat 2010). É uma das causas mais conhecidas a provocar ataques
de pânico, convulsões, derrames e ataques cardíacos. Os indivíduos sob influência desta droga tendem a ter
uma maior prevalência para correr riscos desnecessários (por exemplo, conduzir sob influência ou ter relações
sexuais desprotegidas). O uso da cocaína está correlacionado com o uso e abuso simultâneo de outras drogas
(Calafat 2010). Os efeitos negativos da cocaína não são claramente percebidos e os seus utilizadores são, em
muitos casos, poli-consumidores, isto é, misturam-na frequentemente com álcool e tabaco (e às vezes com
a heroína). A combinação com o álcool “ajuda” o consumidor a aumentar o uso de álcool (Calafat 2010) e o
resultado final da combinação com outros fármacos leva a um maior consumo de ambas as drogas. O uso
da cocaína está relacionado (directa ou indirectamente) a riscos acrescidos de mortalidade (por exemplo,
acidentes, suicídios, homicídios).
Anfetaminas. Nos últimos tempos, o consumo de anfetaminas tem-se tornado muito popular. São
largamente utilizadas pelos jovens como uma droga recreativa e potenciadora do funcionamento sexual.
Existe uma vasta gama de anfetaminas, tais como, sulfato de anfetamina, dexedrine, metanfetamina
e dexanfetamina; todas bastante viciantes (Calafat 2010). Provavelmente, o nome mais utilizado para
a anfetamina é “speed”, mas nomes como “whizz”, “Sulph” ‘e “Upper” são também muito utilizados. As
anfetaminas, tal como a cocaína, são estimulantes usados para aumentar os níveis de alerta e manter os
indivíduos acordados, tornando-os populares dentro de espaços recreativos. Contudo, a sua utilização não
é restrita aos contextos recreativos; o seu uso já foi registado noutros contextos (ou seja, entre estudantes
universitários, no local de trabalho e em conflitos armados). Esta droga é frequentemente distribuída em
formato de comprimido, mas também pode estar disponível em pó ou pequenos cristais. Os utilizadores
tornam-se rapidamente tolerantes (por isso, se torna necessário aumentar a dose para conseguir o mesmo
efeito) - os efeitos podem durar até seis horas. As anfetaminas são normalmente ingeridas, mas podem ser
injetadas e quando estão em forma de cristais (por exemplo “ice” e “metanfetamina”) podem ser fumadas. As
anfetaminas surtem efeito em meia hora se o consumo for por via oral, mas se forem injetadas ou fumadas,
os efeitos são sentidos muito mais rapidamente. Esta droga é muito mais viciante e perigosa quando fumada,
mas esta forma de consumo não é muito comum na Europa.
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Poppers. “Poppers” é o nome popular para vários nitritos de alquila, incluindo nitrito de isobutil, nitrito de
butilo e nitrito de amilo e têm feito parte da cultura de discoteca desde 1970. Os poppers dilatam os vasos
sanguíneos permitindo que mais sangue alcance o coração. O efeito de um popper dura normalmente 2
a 5 minutos, produzindo sensações quentes e tonturas, sendo geralmente inalados directamente de uma
garrafa. Os homossexuais costumam usar os poppers como potenciadores sexuais, mas, uma vez que os
poppers dilatam os vasos sanguíneos, é mais fácil contrair uma infeção, tais como as doenças sexualmente
transmissíveis (HIV ou outras). Esta droga é frequentemente vendida em sex shops, na internet e bares gay.
Os poppers apresentam um menor risco do que outras drogas, mas tomar poppers pode ser perigoso para
quem tenha problemas cardíacos, anemia ou glaucoma (Calafat 2010). Pode também ser perigoso quando
misturados com outros medicamentos (especialmente estimulantes sexuais), pois podem causar uma queda
perigosa dos níveis de pressão arterial (Calafat 2010). A utilização de poppers após o consumo de álcool,
cannabis ou cocaína pode agravar os efeitos adversos dos outros estimulantes devido ao potencial desta
droga para danos neurológicos, estes podem ocorrer mesmo após a utilização a longo prazo. Engolir ou
aspirar o líquido, em vez de inalar os seus vapores, é particularmente perigoso e pode até ser fatal (Calafat
2010). O conteúdo exato destes produtos não é conhecido, e não são testados em segurança.
Drogas predadoras e drogas de discoteca. As drogas, tais como o ácido Gamma-hidroxibutírico (GHB) /
Gamma-butirolactona (GBL), Ketamina e Rohypnol tornaram-se problemas sérios dos contextos recreativos
e ganharam notoriedade como drogas usadas para facilitar violações, aumentando assim a urgência da
aplicação de legislação sobre os distribuidores destes medicamentos. Estas drogas tornam a vítima incapaz
de resistir a violações. As agressões sexuais facilitadas por estas drogas podem ser difíceis de processar ou
mesmo de reconhecer porque:
I.

As vítimas podem não estar cientes de que a droga foi ingerida. Quando dissolvidas, estas drogas
são frequentemente invisíveis e inodoras. Elas podem ser um tanto ou quanto salgadas, mas são
indiscerníveis quando dissolvidas em bebidas como refrigerantes, sumos, licores ou cerveja.
II. Devido aos problemas de memória induzidos por estas drogas, as vítimas pode não se recordar do ataque
até 8 a 12 horas após a sua ocorrência.
III. Estes medicamentos são metabolizados rapidamente, por isso podem existir poucas provas físicas para
apoiar a defesa de que as drogas foram administradas.
A perda de memória causada pelas drogas elimina também as provas sobre o ataque.
As drogas legais são substâncias que reproduzem ou mimetizam os efeitos das drogas ilegais, mas que não
caem sob a alçada atual da lei. Sendo assim são passíveis de posse ou uso (e também de distribuição). Estas
imitam os efeitos das drogas ilícitas (como cocaína, ecstasy e anfetaminas), mas a sua estrutura química é um
pouco diferente, o que significa que evita ser classificada como ilegal.
Embora estas substâncias sejam comercializadas como substâncias legais, isto não significa que eles sejam
seguros ou aprovados para uso seguro. Isto significa apenas que não foram declarados ilegais para uso e
posse. Os produtos químicos (frequentemente fertilizantes) que contêm, na maioria dos casos, nunca foram
utilizados em medicamentos humanos e, portanto, nunca foram devidamente testados. Assim, existe o
potencial real para acumular sérios problemas de saúde.
Algumas destas substanciam comercializados como drogas legais contêm alguns ingredientes que são
considerados ilegais. Ao combinar com álcool ou qualquer outra substância legal ou ilegal pode tornar-se
muito perigoso, levando potencialmente á diminuição da inibição, convulsões, sonolência ou coma. Os riscos
são muito imprevisíveis, pois não existe qualidade ou controlo de “pureza”.
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ANEXO 3. Situações de conflito
Considere cada uma destas 5 situações de conflito. Por favor, faça alguns comentários a estes 5 cenários e
tente responder à seguinte pergunta: Se fosse uma testemunha como agiria?
Situação 1
Na pista de dança, um homem esbarra acidentalmente com outro entornando um pouco da bebida na sua
roupa. A vítima levanta os braços e reclama! A vítima pede uma explicação e, de seguida, empurra o agressor.
São trocados insultos e desafiam-se para lutar. Um dos homens aparece embriagado.
Situação 2
Um homem e uma mulher estão a dançar na pista de dança e parecem estar a gostar da música. Outro
homem coloca-se atrás da mulher e começa a perturbá-la. Ela finge não perceber a situação, mas ele persiste
com o seu comportamento provocador. O companheiro da mulher pede ao intruso para se ir embora. O
homem diz algo, mas não é possível ouvir, devido ao volume da música. A situação torna-se tensa e os dois
homens tornam-se cada vez mais agressivos, empurrando-se e insultando-se.
Situação 3
Um homem numa fila para o bar está bêbado e a irritar os outros clientes, ao falar muito alto e ao insultar o
barman por não o estar a servir de imediato. Quando o barman lhe pede para se acalmar e esperar a sua vez,
o homem diz que está na “Guest List”, que é um bom cliente e que vai reclamar com o proprietário, de quem
ele diz ser amigo próximo.
Situação 4
Uma mulher bêbada sobe para cima de uma mesa, que é contra as regras , e dança com entusiasmo
durante vários minutos. Um dos empregados pede-lhe para descer. Ela não responde e continua a dançar.
O empregado tenta novamente, mas é novamente ignorado. Finalmente, ele tenta fazê-la descer da mesa e
durante esta tentativa ela cai desajeitadamente ao chão.
Situação 5
Numa discoteca, ao lado do bar, dois dos empregados envolvem-se numa discussão muito emocional.
Um deles foi apanhado a fumar cannabis no wc pelo outro que disse que iria contar ao gerente. O homem
apanhado a fumar cannabis tentou, sem sucesso, dissuadir o seu colega a não contar, tendo então
violentamente agredindo-o com um murro na cabeça.
Situação 6
Um grupo de mulheres entra no wc a falar muito alto. Começam a bater violentamente nas
portas dos cubículos para verificar se estão vagos. Um dos cubículos está ocupado; gritos e insultos são
trocados.
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ANEXO 4. Técnica de “Role-play”
Introdução e aquecimento (aquecimento é opcional)
Selecione uma atividade/aquecimento (opcional) para ganhar a atenção e empatia do grupo.
Introduza o cenário e estabeleça a finalidade do role-play. Os cenários podem ser delineados de aulas
anteriores ou sugeridos pelos participantes.
Atribuição de funções
É muito importante ter cuidado com a caracterização das diferentes personagens.
Idealmente, todos estarão envolvidos no role-play, mas por vezes poderá querer utilizar observadores para
comentar sobre o que realmente aconteceu.
Definir o cenário
Os jogadores são informados dos seus papéis do tempo, lugar e situação a ser ensaiada, no entanto, não
devem ser dados todos os detalhes para se permitir a criatividade. Um exemplo de um cenário de role-play
pode ser: Você está a tentar persuadir um cliente a não beber mais álcool.
Preparar o grupo
Se houver um público( por exemplo indivíduos do grupo que não estejam envolvidos nesta atividade), deve
dar-lhes tarefas para que se tornem participantes activos na dramatização. Nesta tarefa, eles podem fornecer
algum feedback (por exemplo, em comunicação não-verbal, no realismo e nas habilidades observadas).
Role-playing
Uma vez montado o cenário, permita que o role-play comece. Este deve ser breve e focado em questões
fundamentais.
Feedback
Após a dramatização, as discussões em pequenos ou grandes grupos devem abordar:
•
•
•
•
•
•

Qual foi o resultado do role-play?
Como se sentiu no seu papel em particular?
Que atitudes foram expressadas?
Quais são os outras potenciais consequências deste cenário de role-play?
O que aprendeu sobre a personagem que interpretou?
O que observou sobre como as personagens se comportavam? (Observadores ou outras personagens
podem comentar)
• O que faria diferente? (Se estivesse no seu lugar ou se tivesse uma segunda oportunidade)
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Algumas das sessões de feedback podem ser usadas para ajudar a desconjuntar a informação, a mudar o seu
papel anterior e a difundir qualquer tipo de emoção associada. As questões utilizadas para este propósito
podem ser:
•
•
•
•
•

Como se sente acerca do papel que interpretou?
Que tipo de pessoa era a sua personagem?
Gosta da sua personagem?
Por que é que a sua personagem agiu da maneira que agiu?
Como é que você reagiria neste tipo de situação?

Ao realizar um role-play evite:
•
•
•
•

Fazer julgamentos sobre o role-play – centre-se em induzir ações ou respostas alternativas
Comentar ou inibir ações - espere até que tenha terminado e, aí sim, discuta
Escolher participantes que tenham papéis muito próximos dos seus na vida real
Cenários muito complexos ou que tenham muitas personagens

Para finalizar o processo, faça um comentário final e um resumo sobre o trabalho realizado.
É importante que todos os participantes discutam as suas experiências.
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ANEXO 5. Ficha de trabalho de Primeiros Socorros
Considere as seguintes situações e, para cada uma delas escreva os procedimentos e recursos que julga essenciais
para gerir eficazmente cada situação.
Situações críticas

Procedimentos e Recursos

1. Asfixia ou sufocação
No bar de uma discoteca um casal está a falar
enquanto comem amendoins. A senhora começa
a rir e, de repente, começa a sufocar, mostrando
sinais de vias respiratórias obstruídas.
2. Esfaqueamento ou apunhalamento
Na entrada de um bar, dois rapazes discutem e
um apunhala o outro no tórax e no abdómen,
deixando a faca no corpo. O jovem
começa a respirar com alguma dificuldade e
começa a perder a consciência.
3. Paragem cardíaca
Numa festa trance um jovem que estava a dançar
desenfreadamente cai, sem causa aparente. Não
está a respirar e não tem pulso.
4. Queda
Uma jovem que estava a dançar em cima de uma
coluna com dois metros de altura cai e parece ter
fraturado a clavícula. Após 20 minutos ela vomita
em jato.
5. Overdose de heroína
Na porta de um edifício, perto de uma discoteca,
estão dois jovens a injetarem-se. Um aparece muito
aflito, dizendo ao porteiro da discoteca que o outro
“não está a respirar ou a responder, que não vai
acordar e que pode estar morto “.
6. Overdose alcoólica
Uma jovem estava a participar num jogo de
beber shots com alguns amigos. Ela começa a
ficar confusa, mal -disposta e, de repente, perde a
consciência.
7. Hemorragia (corte de vidro)
Dois jovens estão a sair de um bar quando
um deles se corta no pé nuns cacos de vidro
que estavam no chão. Começa a sangrar
abundantemente.
8 . Violação
Um porteiro de uma discoteca é abordado
por uma jovem que chora desesperadamente.
Ela diz ter sido violada por dois homens que a
seguiam.
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ANEXO 6. Fichas de Primeiros Socorros

Situações críticas

Procedimento Popular

1. Asfixia ou sufocação

No bar de uma discoteca um casal está a falar enquanto comem amendoins.
A senhora começa a rir e, de repente, começa a sufocar, mostrando sinais de
vias respiratórias obstruídas.

Palmadas nas costas da vítima.
Dar um copo de água.
Colocar os dedos ou
uma colher na boca para
desimpedir a obstrução.

Asfixia é a obstrução mecânica do fluxo de ar para os pulmões. O engasgamento impede a respiração e
pode causar asfixia parcial ou completa. Na asfixia parcial mantém-se ainda algum fluxo de ar embora seja
inadequado, na asfixia prolongada ou completa, é potencialmente fatal, se não for tratada rapidamente. O
oxigénio que está nos pulmões e no sangue possibilita manter a vítima viva apenas por vários minutos após a
respiração parar totalmente.
Sinais e sintomas:
ΐΐ A vítima não consegue falar, chorar ou tem uma grande dificuldade em fazê-lo;
ΐΐ A respiração, se possível, é muito difícil, sendo ofegante e produzindo ruídos;
ΐΐ A vítima torna-se violenta, involuntariamente (as vítimas mais graves de asfixia podem apresentar somente
estes sintomas);
ΐΐ A vítima agarra-se desesperadamente à garganta e boca ou tenta induzir o vómito;
ΐΐ Se a respiração não for rapidamente restaurada, o rosto da vítima fica azul (cianose) devido a falta de
oxigénio e pode ficar repentinamente inconsciente.
Procedimentos correctos
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U

Recursos necessários

1. Encorajar a vítima a tossir
Muitas pessoas são demasiado rápidas a realizar intervenções
potencialmente perigosas (por exemplo, compressões abdominais) em
situações que poderiam ter sido resolvidas sem essas intervenções.
Se a asfixia é causada por uma irritação em vez de uma obstrução, se estiver
consciente, a vítima deve beber água para tentar limpar a garganta.

Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial)

2. Palmadas
Aplique palmadas fortes (usando a palma da mão em sentido ascendente),
geralmente entre 5 e 20. As palmadas são dadas para criar uma acumulação
de pressão por detrás do bloqueio, auxiliando assim a vítima a desalojar
o que está a causar a obstrução. Em alguns casos, a vibração pode ser
suficiente para causar a desobstrução, que permite que a via respiratória
seja desimpedida.
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Procedimentos correctos
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
4. Auto-tratamento com compressões abdominais
Uma pessoa pode realizar compressões abdominais em si própria utilizando
um objeto fixo, tal como um corrimão ou a parte de trás de uma cadeira,
para aplicar pressão, onde estariam as mãos do socorrista. Tal como
acontece com o outro procedimento, é possível que ocorram lesões
internas.
5. Introdução de dedos num paciente inconsciente
Se a vítima ficar inconsciente, o socorrista pode tentar remover o corpo
estranho ao colocar os dedos na parte de trás da garganta e resolver a
obstrução das vias aéreas. Com esta técnica, existe o risco de causar mais
danos.
6. Ressuscitação Cardio Pulmonar
Assim que a vítima fica inconsciente e que deixa de respirar, pode
ser necessário realizar Ressuscitação Cardio Pulmonar (a combinação
de compressões no peito e respiração artificial). Esta manobra pode
ser suficiente para desalojar em parte o corpo estranho, para as vias
respiratórias ficarem abertas, permitindo a entrada de ar nos pulmões.
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Recursos necessários
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial)

Situações críticas

Procedimento Popular

2. Esfaqueamento ou apunhalamento

Na entrada de um bar, dois rapazes discutem e um apunhala o outro no
tórax e no abdómen, deixando a faca no corpo. O jovem começa a respirar
com alguma dificuldade e começa a perder a consciência.

Retirar a faca e aplicar pressão
na ferida.
Chamar os serviços de
emergência.

Sinais e sintomas:
Quando uma pessoa é esfaqueada na zona do tórax:
ΐΐ Perda de sangue abundante e hemorragia potencialmente grave;

ΐΐ Respiração, se existente, difícil, produzindo um ruído ofegante e/ou com silvos;

ΐΐ Se a respiração não for rapidamente restaurada, o rosto da vítima fica azul (cianose) devido a falta de

oxigénio e pode ficar repentinamente inconsciente.

Quando uma pessoa é esfaqueada na zona abdominal:
ΐΐ Perda de sangue abundante e hemorragia potencialmente grave na região abdominal;

ΐΐ Devido à perda abundante de sangue, a vítima entra em choque hipovolémico, provocando um batimento

cardíaco rápido, tremores, palidez e inconsciência.

Procedimentos correctos

Recursos necessários

1. Não retirar a faca do corpo do indivíduo
Muitas pessoas têm uma rápida intervenção, na tentativa de retirar a faca do
corpo. Contudo, não deve ser retirar, uma vez que a faca pode estar a evitar
uma hemorragia maior.
2. Compressão das lesões abertas
No local das facadas, deve-se fazer compressão com material mais limpo
possível, prevenindo o choque hipovolémico.

Chamar os serviços de
emergência.
Compressas esterilizadas ou
panos limpos.
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial)

3. Ressuscitação Cardio Pulmonar
Se a vítima ficar inconsciente e deixar de respirar, pode ser necessário
realizar Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) ou seja, a combinação
de compressões no peito e respiração artificial. Estas ações são muitas
vezes suficientes para permitir que o ar passe, facilitando a troca gasosa
nos pulmões. Caso a faca esteja espetada no peito, não devem ser feitas
compressões, fazendo apenas ventilações.
4. Pedir ajuda
Assim que se encontra o indivíduo esfaqueado, deve ser contactada a
emergência médica, explicando o sucedido.
É Importante referir a hora aproximada do esfaqueamento, o local de
esfaqueamento e o estado de consciência do indivíduo. A equipa de
emergência vai dando indicações para a atuação.
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Procedimentos correctos
5. Provas e Denunciar
Guarde todos os objetos que julga pertencer ao agressor (como por
exemplo: ponta de cigarro, peça de roupa, etc.). É fundamental fazer a
recolha de provas (caso decida apresentar queixa). Tente lembrar-se do
máximo de pormenores, escrevendo tudo o que se recorda da situação e as
circunstâncias em que ocorreu a agressão: local, hora, pessoas que estavam
presentes, o maior número de indicadores sobre o agressor (cor e corte do
cabelo; cor dos olhos; sotaque; cheiros; tinha ou não carro, qual a marca,
matrícula, etc). A vítima não tem de decidir se quer apresentar queixa de
imediato pois tem 6 meses para o fazer. Pode dirigir-se a uma esquadra da
PSP, posto da GNR ou Polícia Judiciária.

Situações críticas

3. Paragem cardíaca

Numa festa trance um jovem que estava a dançar desenfreadamente cai,
sem causa aparente. Não está a respirar e não tem pulso.

Recursos necessários
Chamar os serviços de
emergência.
Compressas esterilizadas ou
panos limpos.
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial)

Procedimento Popular
Abanar a vítima.
Chamar os serviços de
emergência.

Sinais e sintomas:
Quando uma pessoa entra em paragem cardíaca, poderá apresentar:
ΐΐ Ritmo cardíaco alterado ou ausente;
ΐΐ Sem respiração;
ΐΐ Inconsciência.

A paragem cardíaca pode ser causada por problemas respiratórios, problemas associados com doenças
cardiovasculares ou consumo de drogas.
Procedimentos correctos
1. Ressuscitação Cardio Pulmonar
Assim que a paragem cardíaca for corretamente identificada, a
Ressuscitação Cardio Pulmonar deve ser iniciada o mais rapidamente
possível (combinação de compressões no peito e respiração artificial).
Devem ser realizadas 30 compressões para 2 ventilações.
2. Pedir ajuda
Quando a paragem cardíaca é devidamente identificada, o socorrista deve
contactar imediatamente os serviços de emergência, explicando o que
aconteceu. É importante indicar a hora aproximada da paragem cardíaca e
o estado de consciência da vítima. Deve dar indicações precisas para o local
do incidente. A equipa de emergência vai dando indicações para a actuação
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Recursos necessários
Chamar os serviços de
emergência.
Compressas esterilizadas ou
panos limpos.
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial)

Situações críticas

Procedimento Popular

4. Queda

Uma jovem que estava a dançar em cima de uma coluna com dois metros
de altura cai e parece ter fraturado a clavícula. Após 20 minutos ela vomita
em jato.

Abanar a vítima e ajudar a
levantar-se.
Chamar os serviços de
emergência.

Sinais e sintomas:
Quando uma pessoa cai de uma altura considerável, poderá apresentar os seguintes sintomas ou sinais:
ΐΐ Sinais de fratura numa parte do corpo, provavelmente causando perda de mobilidade, dependendo da

zona fraturada;

ΐΐ Lesões na cabeça/coluna vertebral;
ΐΐ Inconsciência.

A maior parte das lesões na cabeça/ coluna vertebral não requerem muito tratamento para além de
analgésicos. Contudo é necessário monitorizar para despistar potenciais complicações, tais como o hematoma
intracraniano, traumatismo craneo-encefálico ou vertebro-medular. Se o cérebro/coluna estiverem lesados é
urgente que haja uma avaliação neurocirúrgica completa.
Procedimentos correctos

Recursos necessários

1. Se a vítima está inconsciente no chão, chamar imediatamente os
serviços de emergência e não mover a vítima
Muitas pessoas têm uma rápida intervenção, na tentativa de levantar
o indivíduo ou até lateralizá-lo. Contudo, o corpo não deve ser mexido,
caso o indivíduo esteja inconsciente, pois pode ter uma fratura a nível da
coluna vertebral, que no caso de o mexer, pode fazer lesão da medula,
causando tetraplegias, paraplegias ou mesmo a morte. Neste caso, deve ser
imediatamente contactado o 112, explicando o sucedido.

Chamar os serviços de
emergência.
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial).
Naloxona e seringa.

2. Se a vítima está consciente e há sinais de lesão nos membros
Tentar apenas imobilizar o membro e contacte o 112. Caso o osso esteja
exposto, não se deve tentar colocar o osso no sítio ou retomar o membro à
sua posição original, pois pode causar lesão de grandes vasos sanguíneos,
levando ao choque hipovolémico.
3. Se a vítima está consciente e capaz de se mover sem lesão aparente,
mas bateu com a cabeça
O vómito é um sinal de lesões na cabeça/ coluna vertebral. A vítima deve
ser colocada na posição de segurança de modo para que o vómito não seja
engolido ou bloqueie as vias respiratórias. A cabeça e o pescoço devem ser
imobilizados, reduzindo assim a possibilidade de novas lesões.
4. Pedir ajuda
Assim que a vitima tenha sido identificada e a situação tenha sido
normalizada, deverá contactar imediatamente os serviços de emergência,
explicando a situação. É importante dar a hora aproximada do incidente
e o estado de consciência da vítima. A equipa de emergência vai dando
indicações para a atuação.
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Situações críticas

5. Overdose de heroína

Na porta de um edifício, perto de uma discoteca, estão dois jovens a
injetarem-se. Um aparece muito aflito dizendo, ao porteiro da discoteca,
que o outro “não está a respirar ou a responder, que não vai acordar e que
pode estar morto “.

Procedimento Popular
Abanar a vítima.
Chamar os serviços de
emergência.

A overdose pode ocorrer quando é tomada uma dose maior do que se está habituado. Uma overdose pode
levar a uma situação mais grave como perder a consciência e morte. Uma dose tolerável para um adicto
pode ser fatal para um iniciante. A heroína atua sobre o sistema nervoso central e um dos seus efeitos é o
desaceleramento dos batimentos cardíacos assim como da respiração. Qualquer um destes efeitos pode ser
fatal se a dose for demasiado elevada.
ΐΐ Dependendo da pureza e dos níveis de tolerância do utilizador, uma dose letal de heroína pode variar

entre as 200 e as 500 mg, mas os viciados podem sobreviver a doses de 1800mg ou mais. Contudo, com a
heroína de rua não existe “dose segura”. Isso depende de tolerância, da pureza e da quantidade tomada.
ΐΐ Contudo, com a heroína de rua não existe “dose segura”. Isso depende de tolerância, da pureza e da
quantidade tomada.
ΐΐ O primeiro sinal de overdose de heroína é uma paragem na respiração, que pode resultar em morte por
asfixia.
O tipo de drogas utilizadas por médicos no tratamento a vítimas de overdose de heroína são os “opióides
antagonistas”, dos quais os mais comuns são naloxona e naltrexona. Não se encontram disponíveis sem receita
médica mas, em alguns programas de redução de danos distribuem receitas legais de naloxona a utilizadores
de heroína (e ás suas famílias e amigos), como parte da prevenção da overdose e dos programas de educação.
Procedimentos correctos
1. Se tiver naloxona, injete-a
Se tiver que deixar a vítima, lembre-se de a colocar na posição de segurança.
Coloque a naloxona na seringa. 1cc de 0,4mg/ml de naloxona pode ser
suficiente, mas pode sempre colocar mais. Administrar 1cc, avaliar e, em
seguida, dar-lhe outra dose. A naloxona pode ser administrada no músculo,
por isso não terá que encontrar uma veia.
Os melhores locais para injetar são o braço (deltóide), coxa (quadríceps) ou
nádegas (glúteos). Se tiver algodão embebido em álcool, limpe a área (se
não tiver, administre à mesma) num ângulo de 90 °.
2. Comece a Ressuscitação Cardio Pulmonar
a Ressuscitação Cardio Pulmonar deve ser iniciada o mais rapidamente
possível (combinação de compressões no peito e respiração artificial).
Devem ser realizadas 30 compressões para 2 ventilações.
A naloxona deve fazer efeito rapidamente, mas a vítima pode demorar
alguns minutos a acordar. Se não acordar e continuar a respirar, dê-lhe
uma segunda dose, passado alguns minutos. Entretanto, é importante que
continue a Ressuscitação Cárdio Pulmonar.
3. Pedir ajuda
Assim que a vitima tenha sido identificada e a situação tenha sido
normalizada, deverá contactar os serviços de emergência, explicando a
situação. É importante dar a hora aproximada do incidente e o estado de
consciência da vítima. A equipa de emergência vai dando indicações para a
actuação.
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Recursos necessários
Chamar os serviços de
emergência.
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial).
Naloxona e seringa.

Situações críticas

Procedimento Popular

6. Overdose alcoólica

Uma jovem estava a participar num jogo de beber shots com alguns
amigos. Ela começa a ficar confusa, mal-disposta e, de repente, perde a
consciência.

Dar um banho/duche de água
fria.
Dar café bem forte.
Chamar os serviços de
emergência.

A overdose pode ocorrer quando é tomada uma dose maior do que se está habituado. Quando uma pessoa
bebe uma grande quantidade de álcool, poderá ficar em intoxicação alcoólica aguda. No entanto existe uma
grande variação nos níveis de tolerância de álcool de pessoa para pessoa e nem todas as pessoas apresentam
todos os efeitos.
Sinais e sintomas:
A escala seguinte aplica-se a um típico bebedor social:
ΐΐ 0.50g/dl: Perda de controlo emocional, vivacidade, sensação de calor, pele corada, perda ligeira do
discernimento;
ΐΐ 1.00g/dl: Leve arrastamento das palavras, perda do controlo de alguns movimentos (como a escrita),
confusão quando confrontados com tarefas que exigem raciocínio, instabilidade emocional, gargalhadas
inadequadas;
ΐΐ 2.00g/dl: Fala muito arrastada, marcha cambaleante, visão dupla, letárgico mas capaz de ser despertado
pela voz, dificuldade em estar bem sentado, perda de memória;
ΐΐ 3.00g/dl: Letárgico e apenas capaz de ser despertado por um estímulo físico forte (como uma estalada na
cara), ressonar profundamente;
ΐΐ 4.00g/dl: Comatoso e não é capaz de ser despertado, incontinente, pressão arterial baixa, respiração
irregular;
ΐΐ 5.00g/dl: Possível morte por cessação da respiração, pressão arterial excessivamente baixa, ou entrada de
vómito nos pulmões por falta de presença do reflexo de proteção.
Existem outras condições que podem apresentar os mesmos sinais e sintomas da intoxicação alcoólica. É
importante reconhecer os sintomas da intoxicação alcoólica, não só para confirmar a presença e gravidade
do efeito do álcool, como também para se ser capaz de diferenciar estes sintomas com o de outras condições
que podem coexistir, imitar, ou mascarar os sintomas da intoxicação alcoólica. Na verdade, esta distinção
pode ser extremamente difícil para um “leigo” (mesmo alguém com experiência, como um policia) e pode ser
igualmente difícil para médicos inexperientes.
No caso de uma overdose aguda de álcool, para ter uma ideia do estado de intoxicação, é importante saber
quanto bebeu e até quando bebeu, para se ter uma noção do estado de embriaguez e se ainda poderá ter
álcool no estômago a ser absorvido, o que poderá agravar ainda mais a situação.
A ressaca do álcool é caracterizada por dores de cabeça, tremores, náuseas, diarreia e fadiga combinada com
diminuição do desempenho ocupacional, cognitivo ou visual-espacial. Os sintomas de ressaca são causados
por desidratação, alterações hormonais e efeitos tóxicos do álcool.
Procedimentos correctos

Recursos necessários

A maioria das pessoas com casos simples de intoxicação alcoólica pode
ser tratada por um amigo ou parente. Em primeiro lugar, deve levar a
vítima para um ambiente calmo e seguro (por exemplo, mantê-la longe de
máquinas e objetos perigosos, evitar que caia e não a deixar conduzir). Deve
determinar se a vítima tomou medicamentos ou drogas ilícitas.

Líquidos açucarados.
Espátula de madeira.
Chamar os serviços de
emergência se a vítima não
recuperar rapidamente ou se a
situação for muito grave.
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial).
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Procedimentos correctos
1. Obrigue a vítima a vomitar
Se a vitima ingeriu recentemente grandes quantidades de álcool, deve
força-la a vomitar para que não seja absorvido mais álcool: extra absorção
de álcool irá aumentar o nível de intoxicação em que a vítima já se encontra.
É muito comum que uma pessoa intoxicada vomite uma ou duas vezes,
contudo, vomitar mais do que três vezes pode ser sinal de outras situações
graves. Então deve ser levado para o hospital imediatamente.
2. Forçar a ingestão de líquidos açucarados
É importante que a vítima beba líquidos açucarados para evitar a
desidratação e a hipoglicémia, que podem ser causadas por uma
intoxicação alcoólica aguda. Também se pode fornecer café com bastante
açúcar, pois têm propriedades estimulantes que contrariam o efeito
depressor do álcool.
3. Pedir ajuda
Em caso de alteração de estado de consciência e assim que a vitima deixa
de ter reação, deverá contactar os serviços de emergência imediatamente.
É importante dar a hora aproximada do incidente e o estado de consciência
da vítima. A equipa de emergência vai dando indicações para a atuação.
4. Ter alguém constantemente presente
É necessário manter alguém constantemente presente para assegurar que
a vítima está a melhorar ou para, em caso de deterioração, seja acionada a
necessária assistência médica. Se a pessoa não tiver quem o acompanhe ou
se o socorrista não estiver confortável (ou não queira), então será melhor
encaminhá-la para o hospital.
5. Ficar sóbrio
Nenhuma medicação poderá acelerar o processo de sobriedade. A
cafeína, por exemplo, e duches frios podem ter um efeito mínimo e muito
temporário. De notar que a intoxicação alcoólica aguda induz hipotermia
que pode ser agravada com um duche frio, pelo que esta ação deve ser
evitada.
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Recursos necessários
Líquidos açucarados.
Espátula de madeira.
Chamar os serviços de
emergência se a vítima não
recuperar rapidamente ou se a
situação for muito grave.
Barreiras de emergência (por
exemplo, luvas e máscara
facial).

Situações críticas

Procedimento Popular

7. Hemorragia (corte de vidro)

Dois jovens estão a sair de um bar quando um deles se corta no pé nuns
cacos de vidro que estavam no chão. Começa a sangrar abundantemente.

Retirar o vidro.
Chamar os serviços de
emergência.

Sinais e sintomas:
Quando uma pessoa se corta com um vidro, poderá apresentar:
ΐΐ Hemorragia;

ΐΐ Grande perda de sangue, que pode associar-se à perda de consciência.

A maioria das hemorragias pode ser estancadas com a aplicação de pressão direta sobre a ferida e elevação do
membro ferido.
Procedimentos correctos

Recursos necessários

1. Remover o vidro
Utilize luvas. É importante remover os fragmentos de vidro visíveis para
se poder aplicar pressão na ferida sem complicar mais a situação. Limpar
a ferida com água e sabão ajudará a reduzir a possibilidade de infeção
bacteriana e pode facilitar a extração dos vidros.
2. Aplicar pressão direta
No local da ferida a pressão deve ser aplicada com material o mais limpo
possível, para ajudar a prevenir/reduzir a perda de sangue. Se os materiais
estiverem encharcados de sangue, não os deve remover e substituir por
outros, mas sim aplicar mais por cima, pois ao remover os materiais pode
voltar a abrir a ferida e retardar a coagulação de sangue que possa estar a
ocorrer.

Compressas esterilizadas ou
panos limpos.
Proteção facial plástica.
Luvas.
Chamar os serviços de
emergência, mas somente em
situações criticas.

3. Pedir ajuda
Se o corte for profundo e houver uma grande perda de sangue, deve-se
contactar os serviços de emergência. É importante dar a hora aproximada
do incidente e o estado de consciência da vítima.
A equipa de emergência vai dando indicações para a atuação.
Se o corte for profundo e o sangramento for controlável através da
compressão, a vítima pode ser levada pelos amigos até ao hospital mais
próximo para ser suturado.
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Situações críticas

8. Violação

Um porteiro de uma discoteca é abordado por uma jovem que chora
desesperadamente. Ela diz ter sido violada por dois homens que a seguiam.

Procedimento Popular
Dar banho ou lavar a vítima.
Mudar-lhe a roupa.

O ato de se ser violado é descrito como qualquer relação sexual (anal, vaginal ou oral), que é feito á força,
através do uso de violência ou de quaisquer ameaças físicas ou psicológicas, sem o consentimento de um dos
parceiros (o que na maioria dos casos são mulheres).
Violação ou agressão sexual pode acontecer a qualquer um, a qualquer hora e em qualquer lugar. Cada vítima
reage de uma forma diferente, mas as reações imediatas são normalmente raiva, incredulidade, ansiedade e
medo. As vítimas precisam sempre de atendimento médico e psicológico.
Procedimentos correctos
Não importa qual o tipo de reação que a vítima tem, precisará sempre:
1. Procurar atendimento médico
Quanto mais cedo a vítima for para o hospital, melhor se recolhem as
provas. Não deve trocar de roupa, tomar banho ou tomar duche (as roupas
que estava a usar no momento do ataque tornar-se-ão parte das provas
recolhidas). Só se for absolutamente necessário é que deve trocar de roupa,
mas deve-se manter as roupas em sacos de papel, e não de plástico.
Mesmo que a vítima aparentemente não esteja ferida, deverá receber
cuidados médicos. Estes devem incluir um teste de gravidez e/ou de
infeções sexualmente transmissíveis, para que sejam então tomadas as
devidas precauções. Se a vítima suspeita que foi drogada, deve fornecer
uma amostra de urina para teste.
2. Obter apoio social
As vítimas não têm de enfrentar esta situação sozinhas. Entre em contacto
com um membro da família ou um amigo. Eles podem ajudar a vítima a
recordar o máximo de detalhes possíveis sobre o ataque. Devem tomar
notas escritas de tudo o que aconteceu, atendendo ao máximo de
pormenores. A vítima não se deve preocupar em recolher essa informação
mas deve-se garantir que, posteriormente, possa ser viável explicar ou
provar o que aconteceu.
3. Denunciar os autores do crime
Guarde todos os objetos que pertencem aos infratores (por exemplo,
pontas de cigarro, artigos de vestuário, etc). A recolha de provas, tanto
quanto possível, é essencial se a vítima quiser apresentar queixa. Tente
ajudá-la a recordar detalhadamente, tanto quanto possível, enquanto
anota tudo o que esta se lembrar da situação e das circunstâncias em
que o ataque ocorreu (por exemplo, a localização, a hora, as pessoas que
estavam presentes, identificar características dos agressores (por exemplo,
pronuncias, cheiros, o estilo e a cor do cabelo, a cor dos olhos, a matrícula
do carro ou a marca, etc). A vítima não tem de decidir se quer apresentar
queixa de imediato pois tem 6 meses para o fazer. Pode dirigir-se a uma
esquadra da PSP, posto da GNR ou Polícia Judiciária.
Se a vítima desejar fazer imediatamente uma denúncia então deve
contactar a polícia.
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Recursos necessários
Luvas.
Sacos de papel.

ANEXO 7. Venda responsável de bebidas alcoólicas
Tal como todos os outros dias, o Sr. José, de 57 anos, casado e com três filhos, recolhe o correio antes de abrir
o bar.
O Sr. José repara num envelope estranho que contém uma carta das autoridades judiciárias locais. Como ele
não estava á espera desta carta, abriu-a curiosamente. Depois de a ler, fica um pouco atordoado e incrédulo
com o seu conteúdo.
A carta contém um “intimação”, pedindo-lhe que esteja presente numa audiência. Ele é acusado de ser co
-responsável por um acidente que envolve um dos seus clientes. A intimação diz que na noite do acidente, o
seu cliente esteve a beber no estabelecimento do Sr. José até, aproximadamente, às 2 da manhã. O cliente, de
seguida, tentou ir para casa no seu carro e sofreu um acidente que resultou em ferimentos graves e perda de
propriedade de terceiros. Após a realização de análises no laboratório do hospital, verificou-se que o seu nível
de alcoolémia estava bastante acima do que é permitido por lei.
O cliente admite que estava embriagado naquela noite, mas o seu advogado diz que o Sr. José também tem
responsabilidade no acidente porque, de acordo com o tal cliente, o Sr. José serviu-lhe álcool sempre que
solicitado, mesmo quando ele já mostrava sinais de consumo excessivo de álcool e alguns comportamentos
alterados (partiu um copo e levantou a voz).
Preocupado com a intimação, o Sr. José fez um esforço para recordar os acontecimentos dessa noite. Ele
lembrava-se vagamente de um cliente que só raramente visitava o seu estabelecimento e, que naquela noite,
fazia-se acompanhar por uma senhora. Durante o tempo que lá esteve, começou a gesticular de uma forma
anormal e a falar mais alto do que o habitual.
O Sr. José lembrava-se de pensar que aquele era um assunto entre o casal e que não prestou muita atenção.
Lembrava-se ainda que se tinha partido um copo acidentalmente. Quando o cliente saiu, o Sr. José viu-o sair
e reparou que ele não estava em condições, mas assumiu que a senhora que estava com ele cuidava dele e
levava-o para casa em segurança. O Sr. José foi ligar rapidamente para o seu advogado...
Por favor, faça alguns comentários sobre esta história e responda ás seguintes perguntas:
•
•
•
•
•
•

Na sua opinião, acha que o Sr. José percebeu a situação daquela noite?
Por que não interveio o Sr. José?
Na sua opinião, o que poderia (e deveria) ter feito o Sr. José?
Se a situação tivesse ocorrido no seu estabelecimento, como teria reagido à situação?
Que estratégias podem ser usadas para evitar situações como esta?
Se houvesse uma lei que, nesta situação, designasse responsabilidade aos proprietários e barmans, que
medidas poderiam ser tomadas para garantir que situações como esta não ocorreriam novamente?
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ANEXO 8. Contexto físico (Formulário A1)

Esta é uma possível planta de um espaço semelhante ao seu. Por favor, responda às seguintes questões e
adicione comentários onde achar apropriado:
1. Aponte nesta planta, o local onde acha que ocorrem as situações mais problemáticas.
2. Que tipo de situações são essas? Quão frequentemente ocorrem? E quem é que é susceptível a estar
envolvido?
3. Como é que resolve geralmente estas questões?
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ANEXO 9. Contexto físico (Formulário B1)
Perguntas sobre o meu espaço
Nome do estabelecimento:
Localização: no centro da cidade

, perto do centro da cidade

, nos subúrbios

Horário de funcionamento:
Número de funcionários:
Qual é a sua função / atividade no estabelecimento?
Teve alguma formação específica para a sua função / atividade enquanto esteve a trabalhar aqui?
Do que mais gosta deste estabelecimento?
Do que menos gosta deste estabelecimento?
Qual o tipo de cliente que frequenta habitualmente este estabelecimento?
Por que é que os clientes vêm a este estabelecimento? (Por favor, indique um número de razões)
Já teve algum tipo de formação relacionada com: álcool/drogas , violência
Primeiros Socorros , venda responsável de bebidas , comunicação

, segurança

,

Se SIM marque as respetivas caixas e forneça alguns detalhes sobre o tipo de formação que teve.
Este estabelecimento já foi alvo de uma intervenção/campanha de “Redução de Danos” por uma ONG
ou por um serviço de saúde pública (por exemplo, sensibilização sobre o HIV; acidentes de viação;
bebidas não alcoólicas)?
Se SIM por favor forneça alguns detalhes sobre quantas intervenções e quais os seus temas.
Neste estabelecimento existem” flyers “de prevenção disponíveis para os clientes?
Neste estabelecimento existe uma máquina de venda automática de preservativos?
Se pudesse mudar algum aspeto deste estabelecimento (por exemplo, decorações, aparência geral,
função ou qualquer outra coisa), que tipo de mudanças faria?
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ANEXO 9.1 Contexto físico (Formulário B1)

Esta é uma possível planta de um espaço semelhante ao seu. Por favor, responda às seguintes questões e
adicione comentários onde achar apropriado:
1. Aponte nesta planta, o local onde acha que ocorrem as situações mais problemáticas.
2. Que tipo de situações são essas? Quão frequentemente ocorrem? E quem é que é suscetível a estar
envolvido?
3. Como é que resolve geralmente estas questões?
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ANEXO 10. Principais áreas e problemas relacionados
com a vida noturna e os contextos recreativos
• Problemas de saúde relacionados com o uso de tabaco, álcool e abuso de drogas ilegais: consumo em
menores de idade, consumo excessivo de álcool, embriaguez, lesões, problemas relacionados com o
calor, problemas relacionadas com o ruído, danos à visão e doenças mentais.
• Violência na noite: lutas, conflitos entre clientes, conflitos entre clientes e funcionários, violações.
• Sexo inseguro e involuntário: não uso do preservativo, gravidez indesejável, doenças sexualmente
transmissíveis.
• Transporte de e para as áreas recreativas: conduzir embriagado, conduzir sob o efeito de drogas ilegais.
• Perturbação da ordem pública: ruído, vandalismo e beber na rua.
• Crimes e outras violações da lei: tráfico de drogas, assaltos, roubos, venda de álcool a menores, venda de
álcool a indivíduos embriagados.
• Gestão eficaz dos estabelecimentos de diversão noturna: ausência ou falta de controlo, supervisão e
implementação inconsistente de medidas legislativas, ausência ou falta de medidas de segurança, falta
de políticas da casa, falta de um código de práticas e falta de (ou inadequada) formação de profissionais.
Situações problemáticas identificadas:
As pesquisas mostram, consistentemente, que o período mais propenso a crimes violentos são as noites de
fim-de-semana e a localização é em torno dos bares e discotecas (Allen et al., 2003).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foi encontrado um baixo rácio de profissionais/clientela, associado ao aumento da frequência de
comportamentos agressivos (Homel e Clark 1994), devido, possivelmente, à vigilância reduzida (Graham
et al. 2005).
A agressão em bares foi também positivamente associada ao facto do profissionais servirem álcool a
clientes embriagados (Homel e Clark, 1994). Às vezes, a recusa em servir bebidas alcoólicas a indivíduos
embriagados, desencadeia uma agressão (Felson et al 1997).
O nível de intoxicação das pessoas dentro do bar e políticas facilitadoras de intoxicação (por exemplo,
bebidas muito baratas), estão altamente associadas com a agressão (Homel e Clark, 1994).
Profissionais hostis e agressivo (Homel et al., 1992).
Profissionais mal treinados e mal coordenados (Homel et al., 1992).
Uma percentagem elevada de profissionais do sexo masculino e a presença de “seguranças” (Homel et al
1992;.. Quigley et al 2003).
Mais de um terço dos incidentes violentos que ocorrem dentro das instalações licenciadas envolve os
seguranças, muitas vezes como supostos agressores (Maguire e Nettleton 2003).
A violência (principalmente entre homens com menos de 25 anos) é, principalmente, provocada por:
conflitos com os profissionais; superlotação; violação das regras do bar; comportamento ofensivo e
conflitos de relações interpessoais (Chikritzhs 2002; Homel et al. 2004; Macintyre e Homel 1997).
Em muitos bares e discotecas, onde os clientes obtêm as suas bebidas num bar comprido (com,
provavelmente, muitos barmans), não é possível para estes controlem eficazmente o consumo de álcool
e, assim, evitar comportamentos problemáticos (Kulis 1998).
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Intervenções direcionadas aos estabelecimentos e contextos recreativos e intervenções para a
formação de profissionais:
Algumas intervenções já foram implementadas em alguns países e cidades: por exemplo,
I.
II.
III.
IV.
V.

“Políticas internas”;
Um código de conduta e outros acordos;
Controlo e restrição de horários;
Intervenções em áreas físicas e contextuais;
Estratégias de redução de danos individuais.

Recentemente, as intervenções mais populares incluem venda responsável de bebidas alcoólicas e formação
de porteiros e ou seguranças (uma parte da venda responsável de bebidas). Por exemplo, a formação “Bares
mais seguros” baseia-se em pesquisas sobre a agressividade em estabelecimentos licenciados, bem como
no conhecimento sobre abordagens de comunicação em geral. Isto inclui o uso eficaz do espaço pessoal
e da linguagem corporal (Sears et ai. 1991) e de técnicas desenvolvidas por polícias e outros agentes que
trabalham com indivíduos violentos (Albrecht e Morrison, 1992; Garner 1998).
Apenas alguns programas têm incluído avaliações rigorosas com objetivos bem definidos, contudo, quando
avaliados estes programas são, geralmente, eficazes na redução do acesso de jovens a álcool, nos padrões
problemáticos de consumo, acidentes não intencional com ou sem viatura e assaltos violentos (Treno et al. de
2005). Alguns exemplos desses programas são:
•
•
•
•

Community Trials Project (Salinas, California, USA).
The Surfers Paradise Safety Action Project (Queensland, Australia).
Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) (Sweden).
Geelong Local Industry Accord in Australia (Geelong, Australia).

Apesar de existirem bons programas para a formação de profissionais dos bares em práticas de venda
responsável (ou seja, recusando-se o serviço a menores de idade e clientes intoxicados) (Graham 2000),
existem ainda várias razões para haver necessidade de uma formação específica em gestão de problemas
comportamentais.
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ANEXO 11. Legislação
Em Agosto, quando o calor da noite atrai os jovens para as ruas ardentes e fervilhantes da capital, muitos
jovens procuram as melhores e mais emocionantes oportunidades para se divertirem. Pouco depois da meianoite, três amigos do sexo masculino saem de um bar e recebem um “flyer” para uma discoteca. Animados
com a reputação do DJ que vai tocar naquela noite, eles dirigem-se para essa discoteca.
Na porta da discoteca, os três amigos impressionam-se com o tamanho da fila para entrar.
No entanto, após um curto período de tempo, fila começa a fluir rapidamente. Isto deve-se ao facto de os
seguranças, pressionados pelas instruções do dono da discoteca (que quer ver o local a encher rapidamente),
passarem de uma busca com um detetor de metais para uma revista manual de alguns clientes.
Ao chegarem ao pé da porta, os três amigos tentam entrar na discoteca. O segurança não faz qualquer
revista, mas, suspeitando que um dos rapazes não tem idade legal para entrar, pede a identificação. Acontece
que o rapaz não trouxe qualquer identificação com ele, no entanto, após repetidos “Por favor” dos seus
amigos, finalmente deixa os três amigos entrarem.
Assim que entram, os três amigos dirigem-se para o bar, onde começam a beber shots. Durante a festa, os
amigos continuaram a beber uma grande variedade de bebidas, principalmente destiladas. Um dos rapazes
fica rapidamente bêbado, facto evidenciado pela euforia excessiva.
O barman, embora ciente do estado de embriaguez do rapaz, continua a servir bebidas alcoólicas, sempre
que solicitado.
No final do evento, assim que a música termina, os seguranças começam a pedir aos clientes para saírem
das instalações. O rapaz bêbado começa a discutir com um dos seguranças, alegando não querer sair da
discoteca, pois quer ir ao bar buscar mais bebidas. O segurança insiste que ele tem que sair, o rapaz reage mal
e começa a insultá-lo. Em vez de ignorar o jovem embriagado, o segurança perde a paciência e dá-lhe um
murro, deixando-o deitado no chão. A polícia é imediatamente chamada ao local para investigar e pede ao
gerente as imagens do sistema de vigilância (CCTV). No entanto, o CCTV não tinha sido ativado naquela noite
devido a um problema elétrico. Mais tarde descobriu-se que o segurança não tinha qualquer credenciação
profissional, e era apenas um amigo do gerente, o qual lhe pediu uma ajudar naquela noite.
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Questões a debater:
1. Como descreveria o comportamento dos seguranças ao não realizarem buscas com o
detector de metais disponível. Em vez disso, apenas fazerem revistas manuais (e mesmo assim, só
esporadicamente)?

1.2 Quais acha serem as multas que podem ser impostas por lei (em euros) neste cenário?

2. Considera que o segurança estava a ser correcto ao permitir a entrada sem
confirmar se o cliente tinha a idade mínima exigida por lei?

2.1 Quais acha serem as multas que podem ser impostas por lei (em euros) neste cenário?

3. O barman foi correcto ao continuar a servir bebidas alcoólicas a um dos amigos, sabendo que ele já
estava bêbado?

3.1 Quais acha serem as multas que podem ser impostas por lei (em euros) neste cenário?

4. O que acha do comportamento do gerente da discoteca que, ao ter conhecimento dos requisitos
legais relativos à vigilância, sabia não estarem a ser cumpridos?

4.1 Quais acha serem as multas que podem ser impostas por lei (em euros) neste cenário?

5. Acha que o gerente foi correcto ao convidar um amigo para ajudar como segurança no evento, mesmo
que fosse só por uma noite?

5.1 Quais acha serem as multas que podem ser impostas por lei (em euros) neste cenário?
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ANEXO 12. Questionário de avaliação
Este questionário destina-se a reunir informações sobre cada unidade de formação. Levará apenas alguns
minutos a preencher e irá fornecer-nos um feedback valioso. Obrigado pela sua cooperação.
I. IDENTIFICAÇÃO
1. Sexo ____ 2. Idade ____ 3. Qual é a sua função / atividade no seu estabelecimento?
II. ACERCA DA UNIDADE
1. Organização da unidade. Relativamente a esta unidade, por favor avalie:

Duração
Equipamentos e
materiais de apoio
Formador
Espaço

Muito mau

Mau

Suficiente

Bom

1

2

3

4

Muito
bom
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

2. Técnicas e Metodologias. Relativamente a esta unidade, por favor avalie:

Adequação das
metodologias ao
conteúdo
Adequação das
metodologias ao
grupo
Eficácia das
metodologias
na aquisição do
conhecimento
Relevância das
metodologias para
aplicações práticas

Muito mau

Mau

Suficiente

Bom

Muito
bom

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Conteúdos. Relativamente a esta unidade, por favor avalie:

Clareza do tema
Profundidade
Solidez na
abordagem
Inovação na
abordagem
Relevância para a
sua atividade

Muito mau

Mau

Suficiente

Bom

1
1

2
2

3
3

4
4

Muito
bom
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Formador. Relativamente a esta unidade, por favor avalie:
Muito mau

Mau

Suficiente

Bom

Muito
bom

Conhecimento do
formador acerca das
matérias discutidas

1

2

3

4

5

As metodologias
utilizadas

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Coordenação do
grupo
A atitude do grupo

5. Materiais de suporte a esta unidade. Relativamente a esta unidade, por favor avalie:

Qualidade dos
materiais distribuídos
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Muito mau

Mau

Suficiente

Bom

Muito
bom

1

2

3

4

5
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6. Grupo de trabalho. Relativamente a esta unidade, por favor avalie:

Qualidade das
relações estabelecidas
entre os membros do
grupo
Cooperação entre os
elementos do grupo
Partilha de
experiências
A atitude do grupo

Muito mau

Mau

Suficiente

Bom

Muito
bom

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Conhecimento adquirido. Relativamente a esta unidade, por favor avalie:

A sua compreensão
do conteúdo
A relevância do
conteúdo para a sua
função / atividade
A relevância dos
instrumentos
utilizados nas
intervenções
Capacidade de
aplicar os novos
conhecimentos
na sua função /
atividade

Muito mau

Mau

Suficiente

Bom

Muito
bom

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Indique a informação mais relevante que aprendeu durante esta unidade.

9. Indique como vai transferir o conhecimento adquirido para a sua prática/trabalho.

10. Por favor, escreva os comentários que considere pertinentes para a melhoria contínua da qualidade da
formação.

Obrigado
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