
Anexo nº 1 - Breve apresentação da comunidade terapêutica do Restelo 
 

 Como refere Broekaert (1999) é necessário que as investigações descrevam cuidadosamente a Comunidade Terapêutica a que se reportam para que as conclusões possam ser lidas à luz desse 

enquadramento e que futuros estudos possam ser feitos, nomeadamente estudos comparativos. 

 Assim, a Comunidade Terapêutica do Restelo, integra o Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT), sendo uma comunidade urbana, situada na Praça de Diu, (Restelo, Lisboa), com capacidade 

para vinte e dois residentes, de ambos os sexos, entre os 18 e os 35 anos de idade (hoje em dia o limite máximo de idade é relativamente flexível mediante avaliação de cada caso). A sua equipa técnica, que se 

encontra na CT desde as 9h ás 20h, é constituída por 8 técnicos com formações de base na área da psicologia, serviço social e enfermagem. Formação esta complementada por especializações em áreas como a 

terapia familiar, terapia bonding, análise bioenergética, o que lhe confere a credibilidade técnica imperativa nesta problemática. 

 É uma das 3 únicas comunidades terapêuticas estatais em Portugal. O internamento é gratuito e de âmbito nacional ao nível da admissão de casos. O programa tem a duração mínima de 13 meses, 

sendo a estadia livre e a permanência voluntária o que significa que qualquer residente, a qualquer momento do tratamento pode decidir interromper o mesmo.  

 

O modelo de tratamento 

 

 O modelo de tratamento é inspirado no modelo Hierárquico (na linha das Daytop), praticado na CT holandesa de Breegwestee, pertencente à Fundação Dr. Kuno van Dijk. É um modelo que implica 

a desintoxicação física prévia e tem como objectivo geral o tratamento da dependência psicológica de modo a permitir ao residente reinserir-se no seu meio, com um projecto de vida próprio, autónomo e livre de 

drogas.  

 Os objectivos específicos a atingir com o sujeito podem sintetizar-se em três níveis: ao nível do comportamento, ao nível emocional/ afectivo e ao nível cognitivo (Portugal et al, 1995; s/n, 1996). 

Assim, a nível do comportamento os objectivos são: a) interrupção de padrões de comportamento auto e hetero destrutivos; b) responsabilização pelo próprio comportamento em relação a si próprio e aos outros; 

c) reaprendizagem de hábitos de regularidade, concentração e persistência no quotidiano; d) promover o prazer da produtividade reconhecida pelo próprio e pelos outros. 

 Em termos emocionais-afectivos os objectivos são: a) corte e luto do consumo de drogas e do estilo de vida a ela associado; b) passagem do isolamento emocional afectivo ao desenvolvimento do 

interesse pelo outro, à partilha, construção e reconstrução de laços; c) capacidade de expressar e tolerar os sentimentos e emoções, sem “passagens ao acto”; d) acesso ao sentimento de bem-estar; e) aceitação de si 

próprio e dos outros. 

 Cognitivamente procura-se: a) aumento de auto-conhecimento e da capacidade elaborativa de pensar e se pensar a si próprio, com a atribuição de novos sentidos ao pensamento, sentimento e 

experiência; b) reparação da auto-imagem e da auto-estima; c) retomar o processo de construção/reconstrução da identidade; d) apropriação, pelo indivíduo, da sua própria história permitindo-lhe integrá-la no seu 

trajecto e projecto de vida. 

 Obviamente que, apesar de específicos, estes objectivos são ainda muito globais. No entanto eles dão um fio condutor e enquadramento à intervenção, dentro deles cabendo um conjunto estruturado 

de práticas micro específicas. Devem ser lidos como passíveis de que o sujeito, depois de os ter atingido, seja capaz de os transpor para vários contextos da sua vida diária, entre os quais a família, o trabalho, a sua 

rede de pertença social mais alargada. 

 Para atingir estes objectivos o programa terapêutico está dividido em 4 fases, sendo que de fase para fase o grau de autonomia e responsabilização vai sendo maior bem como o círculo de abertura 

ao exterior se vai alargando. A 1ª fase é a fase em que se pede ao indivíduo que se integre no grupo, que tome consciência do espaço em que se encontra, que compreenda o modelo de tratamento, ao mesmo 

tempo que vá iniciando o luto da sua relação com o produto que consumia e todo o estilo de vida associado. Na 2ª fase, o residente já está mais integrado, mais consciente de onde se encontra, das suas motivações 

podendo, gradualmente, ir assumindo maiores responsabilidades, quer perante si próprio quer perante os outros. Trata-se de uma fase em que muita coisa nova é experimentada mas com suporte, com ajuda, com 

retaguarda. Já na 3ª fase a abertura ao exterior é maior, a responsabilidade perante si e perante o grupo cresce consideravelmente a ponto de se poder ser o coordenador do grupo (elemento do grupo com maior 

responsabilidade), tudo isto a par de uma elaboração contínua do Projecto de Vida que vem sendo projectado desde o início. Finalmente a 4ª Fase, a última do programa, em que, já de uma forma mais concreta, o 

residente tem que delinear o seu Projecto de Vida após a saída da CT e começar a concretizá-lo. Os objectivos centrais desta fase são a separação do indivíduo da CT e a transição bem sucedida para a sociedade 

mais ampla. Portanto, nesta fase, a tónica é o ensaio e a prática de tudo o que foi aprendido na CT, procura-se que o indivíduo faça uma separação saudável pela redução da dependência à CT, enquanto fonte 

estrutural de apoio e suporte. Procura-se que o envolvimento com o mundo exterior seja maior, pelo ajustamento das aptidões sociais e psicológicas necessárias à vida fora da CT.  

 É importante fazer a ressalva que este Programa Terapêutico é dinâmico, como a própria realidade, o que implica que, ao longo dos tempos, foi sofrendo algumas alterações para responder às 

necessidades da realidade. Hoje em dia o Programa já não é, em alguns aspectos, tal qual como o descrito. No entanto o grupo de ex-residentes estudado fez o mesmo tal como apresentado, pelo que parece mais 

lógico apresentar o programa tal como ele se desenvolveu desde 1987 até 2004. 

 Por tudo o que foi dito facilmente se compreenderá a necessidade das três regras básicas seguintes como imperativo que a Comunidade funcione: não consumir qualquer substância psicotrópica não 

prescrita, não se envolver sexualmente com outros elementos do grupo, não agredir ou ameaçar de violência os elementos do grupo ou equipa técnica. 

 

A organização do grupo 

 

 O grupo de residentes está organizado hierarquicamente, em forma de pirâmide, sendo o topo ocupado pelo coordenador, que é o elemento do grupo com maior responsabilidade por tudo o que se 

passa na vida diária dos residentes e o elo de ligação com a equipa técnica. Ao coordenador seguem-se nesta estrutura os responsáveis de sector que organizam e fazem a gestão das tarefas, sendo responsáveis por 

estas e pelo grupo de colaboradores que estão na base da hierarquia. A CT está funcionalmente organizada em sectores de trabalho (administração, cozinha, casa, lavandaria, horta, oficina, economato), cada um 

com um responsável e alguns colaboradores e com um plano diário e semanal específico. Cada técnico supervisiona um destes sectores.  

 O plano semanal da CT (no final da brochura) aponta para uma rotina diária bastante intensa e preenchida pelo cruzamento de todas as actividades de organização da casa e grupos terapêuticos e 

educacionais, bem como de momentos de lazer e recreação. As estas actividades acrescem todas as diligências feitas por cada indivíduo no sentido de tratar de assuntos pessoais que tenham a ver com saúde, 

segurança social, justiça, formação, emprego, habitação, família, …É um dia a dia que começa ás 7 da manhã e termina ás 23h. No fim-de-semana a rotina é menos rígida, e muito mais dedicada ao descanso, lazer 

e vida social. 

 Da vivência quotidiana na CT, surgem conflitos divergências estando por isso também claros os meios de contenção que impeçam a manifestação de comportamentos violentos e destrutivos. No 

fundo a CT procura reproduzir, na sua estrutura organizativa, os elementos chave da vida em sociedade para que o residente, depois de aprendidos, os possa transpor para a sua vida fora da CT. O programa 

procura proporcionar ao residente um leque de experiências que se aproximem ao máximo, na medida do possível, do quotidiano que irão viver fora da Comunidade. Apesar de ser um contexto de certa forma 

artificial, procura ser o mais aproximado possível da realidade social dos sujeitos que o integram. 

 

 

Grupos terapêuticos 

 

 Apesar de tudo o que se faz na Comunidade ser terapêutico, porque a experiência de vida em grupo é o método terapêutico em si, existem grupos terapêuticos específicos que são o cerne do 

Programa. Permitem que as experiências de vivência interna e externa na CT possam ser elaboradas, num contexto reflexivo (Giddens, 2000) por excelência, em que os indivíduos se confrontam a si próprios, são 

confrontados por outros e confrontam outros com as experiências partilhadas de vida, com as suas próprias trajectórias, do passado, do presente e das expectativas de mudança para o futuro. São cerca de 17 horas 

semanais de grupos psico e socioterapêuticos, de onde se pode denotar a intensividade do programa, cunho que a diferencia de muitas outras. Estes grupos têm objectivos ligados ao ciclo de actividades semanais e 

aos diferentes momentos de evolução no programa. Vão desde grupos de preparação e avaliação dos fins-de-semana, a grupos por fases do programa terapêutico, a pequenos grupos de dois a três residentes com 

o seu terapeuta individual na CT, a grupos temáticos, terapia bonding, análise bioenergética, aos grupos de encontro. Estes últimos são centrais na vida da CT, realizando-se 3 vezes por semana, num total de 7,5 

horas semanais. Para ele confluem todas as situações vividas, pensadas, sentidas, quer internamente por cada um, quer na vida quotidiana da CT. Estando todo o grupo de residentes presente, e dois técnicos que 

orientam o mesmo, este espaço procura funcionar como um ambiente emocional propício à mudança de comportamentos mas também de suporte e ajuda entre os elementos do grupo. São das experiências mais 

marcantes para os residentes, porque nele aprendem e experimentam não fugir à sua vida, mas a enfrentá-la com uma perspectiva realista das dificuldades e problemas mas também dos recursos, das capacidades e 

competências que possuem para o fazer. 



 

Articulação e intervenção familiar 

 

 Um dos grupos de pertença social de maior relevo para qualquer indivíduo é a sua família. Daí que o programa terapêutico da CT preconize uma forte articulação e intervenção familiar sem a qual 

se define não se poder falar de tratamento. Esta componente familiar do programa é também um elemento distintivo da CT em relação às demais. “Pelos laços de dependência que unem os toxicómanos e suas 

famílias e pela importância desses laços, em todo o processo terapêutico do residente, torna-se importante, desde o início e durante todo o percurso na CT, implicá-los activamente, num programa de intervenção 

familiar” (Portugal et al, 1995). Assim, além dos telefonemas semanais que podem fazer para a CT (seja num primeiro momento para falar unicamente com a equipa técnica, seja para, num segundo momento, 

falar com o próprio familiar), este programa contempla os grupos de pais mensais, “um espaço simultaneamente socializante, pedagógico e terapêutico” (Portugal et al, 19995). O grupo de cônjuges é semelhante 

ao do grupo de pais, mas é constituído apenas por cônjuges (desde que não consumam). As temáticas, preocupações e relações são diferentes das que os residentes têm com os pais. O enfoque é dado à relação 

conjugal e parental. São geralmente grupos de mulheres, dada a predominância dos residentes masculinos. As sessões de família e de casal estão ao serviço de uma melhoria na comunicação e do incremento da 

capacidade de negociação de novos modos de estar em família, que permitam uma saudável e desejada autonomização e individualização dos seus membros, sempre numa perspectiva da mudança, da resolução de 

conflitos (não os evitando), do sentimento de bem-estar. Num dia por ano, Dia Aberto, convidam-se os familiares que mais proximamente têm colaborado no processo terapêutico, a conhecerem o espaço 

residencial, o grupo de residentes, a equipa técnica no seu todo. No dia a dia é solicitada a colaboração e intervenção da família sempre que necessário. 

 

Os ex-residentes  

 

 Um outro grupo com o qual se tem procurado, ao longo dos anos, manter com um contacto próximo, é com o grupo de ex-residentes, um contacto estreito embora informal. Não há estudos 

organizados, dados estruturados, acompanhamento regular excepto nos primeiros tempos após a saída (se é que isso faria sentido!). No entanto, procura-se que, antes de sair, o residente tenha definido e iniciado o 

seu processo de apoio psicoterapêutico individualizado, o qual pela informação empírica de que se dispõe, geralmente abandonam por dificuldades de conciliação com o trabalho e por saturação dos espaços 

terapêuticos. Uma vez por ano, os ex-residentes são convidados a vir à Comunidade Terapêutica, funcionando este dia como uma boa experiência para todas as partes: para a equipa porque vai sabendo como está 

a correr o processo, após a saída da CT, dos seus ex-residentes, fazendo uma espécie de follow up informal; para os actuais residentes porque é um dia de esperança já que se outros conseguiram fazer o tratamento 

e ter uma vida diferente, eles também podem aspirar a isso; e para os ex-residentes, porque vêm reactualizar as aprendizagens feitas na CT e, ao mesmo tempo, rever alguns companheiros, reactivando as suas 

redes, num sinal de aceitação do passado e reconhecimento à própria instituição. 

 

Os resultados obtidos 

 

 Tem-se insistido nos últimos anos, junto dos órgãos de decisão do IDT, para que possa ser feito um estudo de follow up dos residentes da CT, o que por razões de vária ordem, não foi ainda possível 

fazer. No entanto já foram realizados sobre a comunidade pequenas pesquisas no âmbito de monografias dos cursos de psicologia e enfermagem que nos dão algumas informações pertinentes. Assim, Lopes et al 

(1999) procuraram fazer uma avaliação da influência da CT na adopção de estilos de vida saudáveis pelos ex-residentes. Alguns aspectos interessantes têm que ver com o facto de que após a saída da CT, 55% 

nunca terem recaído e 43% recaído, sendo que destes últimos 31% após a recaída pararam, encontrando-se abstinentes há vários anos. A percentagem de recaídas dos sujeitos com alta clínica é 4 vezes menor que 

a percentagem de indivíduos sem alta clínica. Portanto, fazer o programa até ao fim, é um preditor de sucesso. Se a grande maioria à data de entrada da CT referiam ter cometido actos delinquentes (roubos, furtos, 

tráfico e posse de droga, falsificações entre muitos outros) após a saída da CT a grande maioria não tinha praticado qualquer tipo de infracção como as descritas. Também em relação ao emprego, os resultados são 

positivos, já que a grande maioria dos inquiridos se encontrava empregada, sendo que os que se encontram desempregados são os que se encontram a consumir. Relativamente à satisfação dos ex-residentes com a 

estadia na Comunidade, as autoras verificaram que a valorização da utilidade do programa foi tão significativa que, nos discursos, as unidades de sentido coincidiam quase na totalidade com os objectivos 

específicos do programa terapêutico. O álcool aparece associado a 50% das recaídas, reforçando a ideia de que o álcool é a substância de recaída dos heroinómanos. Relativamente aos factores protectores e de 

risco relativamente à recaída nos primeiros são evidenciados a “auto protecção de situações de risco”, “ter um projecto de vida” e “ter suporte de amigos” e nos últimos são evidenciados “os estados emocionais 

negativos” e a ”desadaptação social”. 

 Quanto às redes sociais dos ex-residentes da CT do Restelo, Paula Vicente (1994) procurou estudar o processo de reinserção social de ex-residentes saídos da CT do Restelo, avaliando a eficácia de 

um programa de aftercare constituído por um grupo de auto-ajuda numa Casa de Saída, através da comparação de dois grupos: um que beneficiou deste grupo após a saída da CT e outro que não. Concluiu que não 

havia ganhos significativos aos já trazidos da CT o facto de participar num programa de auto-ajuda. As redes de ambos os grupos são idênticas, compostas basicamente por elementos da família, amigos e 

companheiros de programa de tratamento. Em ambos os casos, são praticamente inexistentes os membros ligados ao trabalho e organizações sociais. No entanto, o grupo que passou pela Casa de Saída apresenta 

redes com menos elementos da família e mais amigos sem história de consumos que o outro grupo que não esteve nessa estrutura. Apesar de ambos terem grandes redes sociais só um terço dos membros das suas 

redes constitui rede de suporte. O grupo que passou pela Casa de saída recorre menos à família quando tem problemas e mais aos amigos. Sentem a rede de parentesco como uma rede de obrigatoriedade mais 

significativa do que no outro grupo, o que pode estar associado (in)capacidade de aceitar efectivamente as ofertas de ajuda e receio de estas, eventualmente, se tornarem elementos tóxicos na relação. 
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Anexo nº 2 A-  Quadro de operacionalização conceptual global 
 

Conceito Dimensão Componente Indicadores 
  

Trajectória de 
vida 

 
Período pós CT até à 
actualidade 

 
Acontecimentos mais 
marcantes 

-família 
-emprego 
-vida social (latus sensus) 
-relação com consumos 

 
 
Estilo de Vida 
Familiar 
 
 
 
 

 
 
Relações 
familiares 

 
 
Coesão interna 

 
 
Fusão vs Autonomia 

 
Relação consigo próprio 
-Actividades desenvolvidas individualmente face à família 
-Percepção do espaço para si na família 
-Auto-retrato 
Relação conjugal 
-Actividades e tempo em conjunto 
-Percepção da relação 
-Percepção do espaço próprio na relação (físico, temporal, 
afectivo) 
-Comunicação no casal 
-Móbil para a união 
-Processo de escolha do companheiro  
-Caracterização do companheiro 
No caso dos que não tenham actualmente uma relação 
conjugal os indicadores serão: 
-Representações da vida conjugal 
-Percepção da relação conjugal anterior (caso exista) 
-Processo de escolha do futuro rocompanheiro  
-Caracterização do companheiro ideal 
Relação parental 
Actividades e tempo em conjunto 
-Cruzamento das rotinas pai/mãe e de ambos com as da criança 
-Percepção da relação 
-Percepção do espaço próprio na relação (físico, temporal, 
afectivo) 
-Caracterização do estilo educativo 
-Comunicação pais-filhos 
-Lugar da criança na família 
-receios em relação ao futuro 
-Mudança desejada na relação parental por referência à relação 
com os seus pais 
No caso dos que não têm filhos: 
-Representações da vida parental 
-Ideal da vida parental 
-receios em relação ao futuro 
-Mudança desejada na relação parental por referência à relação 
com os seus pais 
Relação com família de origem 
-Autonomia residencial ou co-residencia 
-Actividades e tempo em conjunto 
-Percepção da relação 
-Percepção do espaço próprio na relação (físico, temporal, 
afectivo) 
-Comunicação  
-Desejos para o futuro da relação com a família de origem 
-Problemas sentidos na relação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo nº 2 B-  Quadro de operacionalização conceptual global 
 
 

Conceito Dimensão Componente Indicadores 
 
 
 
Integração externa 

 
 
Abertura vs 
fechamento ao exterior 

-Rede social individual em relação à rede familiar 
-Percepção da rede 
-Rede de parentesco dentro da rede social       
-Percepção do exterior e espaços de conforto 
-Caracterização da rede social e actividades 
desenvolvidas   
-Percepção das tensões com a rede 
-Momentos das vida pós CT em que a ajuda de outros 
foi importante 
-Tipo de ajudas recebidas na actualidade e prestadores 
da ajuda 
 

 
 
Orientação 

Indivíduo 
Casal 
Família 

-Percepção do maior núcleo de sentido familiar 
-Percepção de outras áreas de focalização forte familiar 
-Projectos para o futuro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relações familiares 
 
 
  

 
 
Regulação 

 
Autocracia 
Vs 
Democraica 
 

-Valores mais presentes na vida familiar 
-Distribuição dos papéis familiares 
-Distribuição do poder na família 
-Regras familiares 
-Referenciais 
 

 
 
Percepção da 
influência da comunidade 
terapêutica na vida familiar 
 

  Recursos aprendidos e internalizados através da 
experiência de tratamento na CT e trazidos e mantidos 
para: 
-a relação consigo próprio 
-a relação com a família de origem 
-a relação conjugal 
-a relação parental 
-a relação com as redes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estilo de Vida 
Familiar 
 

 
Relação na actualidade com 
o passado de 
toxicodependência 
 
 
 
 

  -Pensamentos mais recorrentes  
-Comunicação sobre o passado com pessoas da família 
- Comunicação sobre o passado com pessoas da família 
-Problemas familiares mais associados com o passado 
-(In)Exixtência de acompanhamento técnico – de grupo, 
individual, familiar na actualidade 
-Repercussões do passado de toxicodependência na 
actualidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo nº 3 - Evolução de algumas variáveis referentes aos residentes da CT Restelo  
entre 1986-2005 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estado Civil Sexo Modalidade Saída Ano 
 
 

Idades 
(média) 

Solteiro Casado União 
Facto 

Divorciado Viúvo M F Alta 
Clínica 

Alta a 
Pedido 

Fuga Expulsão 

Trânsito 
residentes  

 ano seguinte 

1986 
 

25 ? ? ? ? ? 17 4 0 ? 3 7 8 

1987 
 

25 ? ? ? ? ? 16 3 1 8 1 3 14 

1988 
 

25 ? ? ? ? ? 21 5 7 15 2 3 13 

1989 
 

27 ? ? ? ? ? 12 5 4 12 2 0 12 

1990 
 

25 21 3 0 3 0 22 5 8 15 0 0 16 

1991 
 

25 12 8 0 1 0 24 4 6 16 3 1 18 

1992 
 

25 14 7 0 1 0 16 5 8 10 2 0 20 

1993 
 

24,4 21 3 0 2 0 23 3 9 12 3 2 ? 

1994 
 

25 20 2 0 4 0 19 6 7 16 1 0 20 

1995 
 

27 19 8 0 3 0 23 7 11 17 0 0 22 

1996 
 

26 23 3 0 3s 0 22 8 12 18 0 0 22 

1997 
 

26 18 2 0 4 s 0 27 4 8 21 4 2 18 

1998 
 

26 21 4 0 1 0 21 6 8 11 4 0 ? 

1999 
 

26 16 2 0 1 0 12 7 12 8 3 1 17 

2000 
 

28 18 3 0 2 0 17 6 8 9 4 1 18 

2001 
 

28 22 2 0 1 0 20 5 8 15 3 0 17 

2002 
 

28 20 2 1 0 0 16 7 8 14 1 1 16 

2003 
 

29 13 0 0 1 0 9 5 7 6 0 2 15 

2004 
 

29 32 2 0 3 0 31 6 4 23 0 10 16 

2005 
 

30 25 6 0 2 0 29 4 2 19 5 3 18 



Anexo nº 4- Guião da entrevista semi-estruturada. 

 
Guião de Entrevista   

 
Algumas considerações prévias: 
Esta entrevista está a ser realizada integrada num trabalho de mestrado sobre “Estilo de Vida Familiar do Ex-residente da Comunidade Terapêutica do 
Restelo”. Antes de mais queria deixar claro que não há um estilo de vida melhor que outro, há sim o seu estilo, com as especificidades que você lhe dá e é 
disso que gostaria que pudéssemos falar.  
 
Este estudo está a ser realizado por mim com a orientação da prof. Drª Maria das Dores Guerreiro do ISCTE, estando a ser preparado desde Outubro de 2003, 
tendo envolvido já muita pesquisa e muitas decisões até chegar a este ponto. 
 
Gostava também de salientar que todas as informações resultantes da entrevista são confidenciais pelo que, apesar de a entrevistadora estar ligada à 
Comunidade Terapêutica enquanto técnica, todas as informações daqui constantes ficarão restritas ao estudo referido, salvo autorização pelo entrevistado ao 
seu uso para qualquer outro fim. 
 
A sua participação é valiosa, desde já muito obrigada pelo tempo dispensado. 
 
Gostaria que respondesse ás perguntas com a maior honestidade possível, sabendo que não há respostas certas ou erradas mas sim um percurso de vida que foi 
o seu e uma maneira de o olhar também sua. 
 

Breve questionário de caracterização social 
 
Nome___________________________________ 
 
Data de Nascimento: _____/_______/_____________ 
 
Escolaridade (completa) __________________________ 
 
Profissão actual: __________________________ 
 
Estado Civil: _________________________ 
 
Têm filhos?              Simٱ     Não ٱ              Se sim, quantos?       M____     F____ 
 
Com que idades? ________________ 
 
Escolaridade do Cônjuge______________________ 
 
Profissão do Cônjuge______________________ 
 
Quem vive consigo na mesma casa? ___________________________________ 
 
Caracterização da Família de Origem: 
 

Parentesco (relat.a si) idade Estado Civil Habilit Literárias Profissão 

     
     
     
     
     
     

 
Algum destes elementos faz parte do seu agregado familiar? 
 
Simٱ    Nãoٱ        Se sim quem?________________________________________ 
 
 
Há quanto tempo saiu da CT? _______________________________ 
 
Quanto tempo esteve na CT?  ____________________________ 
 
Qual a modalidade de Saída? ____________________ 

Entrevista 
 
 
Trajectória de Vida Pós-CT: 
 
-Para começar gostaria que me falasse como tem sido a sua vida desde que saiu da CT, sobretudo em quatro campos: família, trabalho, vida social e 
relação com a CT.  
 (Se o ajudar imagine a sua vida desde essa altura como uma linha de comboio ao longo da qual vai querendo fazer algumas paragens para me falar de 
acontecimentos marcantes nesses quatro campos.) 
 
Exemplo: “Saí da CT em 1993. Na altura estava a trabalhar .......... Foi aí que conheci a minha mulher. Casámos.........” 
 
-Quais as dificuldades sentidas após a saída da CT? 



 
-O que funcionou como ponto de equilíbrio, que o ajudasse nessas dificuldades? 
 
Chegámos então aos dias de hoje.  
 
 
Relação Presente com o passado de toxicodependência 
 
Todos sabemos que por muito bem sucedido que tenha sido o tratamento, lidar com o passado de toxicodependência deve ser uma realidade na vossa vida. 
Nesse sentido gostaria que falássemos agora sobre o impacto que esse passado tem na sua vida familiar actual. 
 
-Quais os pensamentos mais frequentes associados a esse passado? 
 
-Quais as memórias que tem mais vivas dentro de si? Acontecimentos, pessoas, instituições,…? 
 
-Costuma falar sobre esse assunto com a sua família? Porquê? Com quem? 
 
-E fora da família, com quem costuma falar, desabafar, pedir ajuda? 
 
-Há problemas familiares que claramente associe a esse passado? Quais e de que maneira influenciam a maneira de estar em família? 
 
-Que estratégias tem utilizado para lidar com esses problemas? 
 
-Desde que saiu da CT tem tido algum tipo de acompanhamento técnico? De que tipo? Em que momentos? Continuado ou pontual? 
 
Gostava que falássemos agora sobre quatro tipo de relações: A relação consigo próprio, a relação com a sua companheira, a relação com os seus 
filhos e a relação com a sua família de origem. 
 
Relação Consigo Próprio 
 
-Fale-me se si enquanto pessoa: o que o caracteriza, o que gosta de fazer, como se sente com a vida, …  
-Quanto tempo tem destinado a si próprio para actividades com fins pessoais e quando, i.e. que momentos no dia e com que frequência na semana? 
 
-Que actividades faz sozinho? 
-Sente que tem espaço (físico, emocional e temporal) suficiente para si na sua família? 
 
-Em que é que a CT o ajudou no que respeita à sua relação consigo próprio? 
 
Relação Conjugal 
 
-Como é a sua relação com a sua companheira? 
 
- Quanto tempo passa em conjunto com a sua companheira e quando, i.e. que momentos no dia e com que frequência na semana? 
 
- Que actividades faz com a sua companheira, somente os dois, em termos de tarefas domésticas e/ou profissionais e actividades de lazer, dentro e fora de 
casa? 
 
- Que apreciação faz da sua relação com a sua companheira? 
 
-Sente que o seu espaço próprio na sua relação com a sua companheira está ou não preservado? Porquê?  

 
-Em que é que a CT o ajudou, em termos de aprendizagem, no que respeita à sua relação com a sua companheira? 
 
-Como é que comunicam no casal? 
 
-Como é que foi que se conheceram e como decidiram ficar juntos? 
 
- O que o levou a unir-se com a sua companheira, casando/vivendo juntos? Quais as motivações? 
 
-Como foi que conheceu a sua companheira?  
 
- O que é que procurava numa companheira? Quais os requisitos que procurava? 
 
-Gostaria que descrevesse a sua companheira como se estivesse a fazer um retrato dela. 
 
 
Caso não tenha actualmente uma relação conjugal: 
 
-Que ideia tem de uma relação conjugal? 
 
-Qual o seu ideal de relação conjugal, ou seja o que deseja que sejas sua relação com um companheiro no futuro? 
 
-Caso tenha tido uma relação anterior que percepção tem dela. Fale-me dessa relação. 
 
-Em que é que a CT o ajudou, em termos de aprendizagem, no que respeita à sua concepção de uma relação desse género? 
 
 
-Caso tenha namorada(o), ou tenha tido uma companheira, como é que foi que se conheceram e como decidiram ficar juntos? 
 
- O que o levou a unir-se com a sua companheira, casando/vivendo juntos? Quais as motivações? 
 



-Como foi que conheceu a sua companheira?  
 
- O que é que procurava numa companheira? Quais os requisitos que procurava? 
 
-Gostaria que descrevesse a sua companheira como se estivesse a fazer um retrato dela. 
 
 
 
Relação Parental 
 
E como é a sua relação com os seus filhos? 
 
-Quanto tempo, em horas semanais, passa em conjunto com os seus filhos e quando, i.e. que momentos no dia e com que frequência na semana? 
 
- Que actividades faz com os seus filhos, somente eles e você, em termos de tarefas domésticas e actividades de lazer, dentro e fora de casa? 
 
- Que apreciação faz da sua relação com os seus filhos? 
 
-Qual o lugar que as actividades com o seu filho ocupam na sua vida? 
 
-Como é que as suas rotinas se cruzam com as da sua companheira relativamente aos vossos filhos? 
 
-Em que é que a CT o ajudou, em termos de aprendizagem, no que respeita à sua relação com o(s) seu(s) filhos? 
 
-Como é educar os seus filhos? Como faz? 
 
 -A que actividades do seu filho atribui maior importância e procura incentivar? 
 
 -Que ideias chave procura passar aos seus filhos? 
 
 -Que responsabilidades lhe confere? 
 
 -Apercebe-se de como os seus filhos chegam da escola: alegres, tristes, zangados, aflitos? ### 
 
 Numa escala de 1 a 5 onde se situaria em termos de proximidade dos seus filhos, dos seus problemas, necessidades, desejos, situação escolar, 
alimentação, …? 
 
 -A obediência é muito valorizada por si na educação dos seus filhos? 
 
 -Em que situações concretas castiga os seus filhos? E que tipo de castigos costuma utilizar? 
 
 -Entre o casal como são tomadas as decisões em relação aos assuntos dos filhos: quem as toma, de que maneira, como as comunicam aos filhos, 
onde as discutem? 
 
 -Procura estimular que os seus filhos sejam cada vez mais autónomos em termos de tarefas ou geralmente procura protegê-los fazendo por eles ou 
indicando-lhes um caminho específico? 
 
 -A criatividade e imaginação são valorizadas por si na educação que procura dar aos seus filhos? 
 
-De que maneira a forma como educa os seus filhos é influenciada pelo exterior, pela sua família, pelos seus colegas, pelos professores …? 
 
 -Estimula a que os seus filhos conheçam outras pessoas e estabeleçam relações com elas ou procura restringir os contactos? 
 
-O que não quer fazer com os seus filhos que os seus pais tenham feito consigo? 
 
-Como é que fala com os seus filhos, de que assuntos, quando, de que maneira… fale-me sobre isso 
 
 - (Não) Falam de tudo/ De que temas falam/Quem começa/Que meios usam/Quem fala mais/ Discussões… 
  
-Qual o lugar que os seus filhos ocupam na família? 
 
 
Caso não tenha filhos… 
 
-Que ideia tem do que é ser pai ou mãe? 
 
-Deseja uma relação desse género na sua vida? E como desejaria que fosse? 
 
-Receios em relação ao futuro 
 
- Que mudanças gostaria que acontecessem na relação com os filhos por referência à relação com os seus pais? 
 
 
Relação com a família de Origem 
 
 
-E com os seus pais e irmãos, como é a vossa relação? 
 
- Quanto tempo, em horas semanais, passa (presencialmente ou não) em conjunto com a sua família de origem (pais e irmãos se estes viverem juntos) e 
quando, i.e. que momentos no dia e com que frequência na semana? 
 



- Que actividades faz com ela, em termos de tarefas domésticas e/ou profissionais e actividades de lazer, dentro e fora de casa? 
 
- Que apreciação faz da sua relação com os seus pais? 
 
-Sente que o seu espaço próprio na sua relação com os seus pais está preservado ou não?:  

 
-Em que é que a CT o ajudou, em termos de aprendizagem, no que respeita à sua relação com os seus pais e irmãos? 
 
-Fale-me da maneira como comunicam uns com os outros… 
 
  
-Que tipo de problemas/dificuldades poderia apontar relativamente à sua relação com os seus pais? 
 
-Desde a sua saída da CT que estratégias utilizou para que a relação com os seus pais seja cada vez mais satisfatória? 
 
-O que desejaria que mudasse na sua relação com a sua família de origem? 
 
-Em que é que a CT o ajudou, em termos de aprendizagem, no que respeita à sua relação com os seus pais? 
 
 
Agora gostaria que falássemos sobre a sua relação com a família alargada, com os amigos, no fundo com todas as outras pessoas que fazem parte da 
sua rede e da sua vida... 
 
Assim: 
 
Integração Externa 
 
 
-Quem faz parte do seu grupo de relações, só suas e que não sejam conhecidos ou das relações da sua família? 
 
-Quem faz parte do grupo de relações da sua família? 
 
-As pessoas que falou até agora conhecem-se entre si? Moram todas relativamente perto de si, como se distribuem geograficamente? 
 
-Das pessoas que enunciou até agora que actividades desenvolve com elas - tarefas domésticas, profissionais, de lazer… 
 
-Quando pensa em família de quem se lembra? 
 
-O que pensa do seu grupo de relações? (É suficiente, gostava que se encontrassem com mais regularidade? É conflituoso? È uma forte ajuda na sua vida?) 
 
-Das pessoas que enunciou, com quem gosta realmente de estar? 
 
-E com quem sente que tem o dever de estar? 
 
-E a quem pode recorrer nos momentos de necessidade? 
 
-Como se sente fora do seu círculo de relações? Onde se sente bem e confortável? 
 
-Que ideias marcantes tem sobre o “mundo lá fora”, i.e. fora da família e amigos, e que o guiem na sua vida? Se eu começasse a frase:”O mundo fora da 
família e amigos é…”, como a continuaria? 
 
-Qual o lado da família que mais apoio dá: o seu ou o da sua companheira? 
 
-Vamos procurar agora falar das ajudas que tem dessas pessoas que referiu anteriormente como se estivéssemos a preencher um quadro do género: 
 

Tipo de apoio Pessoa(s) da rede Regularidade  Observações 
Financeiro    
Material    
Doméstico    
Moral/afectivo    
Profissional    
Outros serviços    
Cuidados ás crianças    

 
 
-Em que momentos na sua vida depois de sair da CT a ajuda de outros foi muito importante? Que tipo de ajuda recebeu? Por quem? 
  
-Dentro das relações que enunciou anteriormente existe alguma ou algumas que são marcadas pela tensão, conflito? Quais? De que maneira? 
 
-Em que é que a CT o ajudou, em termos de aprendizagem, no que respeita à sua relação com “os outros” que fazem parte da sua vida? 
 
 
Regulação e orientação Familiar 
 
-Na vida das famílias há normas que orientam a convivência . Que normas são essas na sua família? 
-na sua relação com a sua companheira?  
-na sua relação com os seus filhos?  
-na sua relação com os seus pais?  
 
-Como são geridas as questões de poder lá em casa? 
 



-Se for necessário tomar uma decisão importante como é que é este processo de tomada de decisão lá em casa? Por exemplo: se for preciso pedir um grande 
empréstimo ao banco como é que a decisão é tomada, e se for necessário mudar o filho de escola? Quem decide, que se consulta, e quem consulta?... 
 
-Quem tem maior poder lá em casa? Se tivesse de ordenar os membros da família numa estrutura hierárquica, como na CT, como seria? 
 
-Qual o papel de cada um na família, i.e. como estão divididas as tarefas de cada um? 
 
-Tal como na CT se lhe pedisse para enunciar três regras básicas da vida na sua família quais seriam? 
 
-Onde vai buscar as suas influências na maneira como organiza a sua casa, a sua família? A que pessoas, grupos, religião, instituições…? 
 
-Quais os valores mais importantes para si e que se esforce mais para que eles sejam evidentes na sua família?  
 
-A que é que dá mais valor na relação com a sua companheira? E na relação com os filhos? E na relação com a sua família de origem? 
 
-No dia-a-dia qual a relação sentida como mais importante dentro das que já falámos: com a companheira, com os filhos, com os seus pais, com a família 
alargada, comos seus amigos individuais, … ? Qual aquela que tem maior prioridade na sua vida? É capaz de estabelecer uma hierarquia? 
 
-E outras áreas de interesse forte na sua vida? 
 
-Que projecto de família tem na sua cabeça e que, no dia-a-dia, vai procurando construir? 
 
 
 
 
Mais uma vez, obrigada pela sua colaboração.  
 
 
 
 
 
 

FIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo nº 5 – Sistema de Codificação Maxqda 
 

MAX.QDA 
 
Code System 
 
 Percepção da entrevista 
 Trajectória de vida após saída da CT 
  Dificuldades sentidas/pontos de equilíbrio 
  Relação com consumos  
  Vida social 
  Emprego/formação 
  Família e co-habitação pós CT 
 Relação com passado toxicodependência 
  Acompanhamento técnico 
  Comunicação familiar sobre esse passado 
  Comunicação sobre o assunto com ps. fora da família 
  Memórias mais vivas 
  Pensamentos mais recorrentes 
  Problemas familiares associados e estratégias de resolução 
  Repercussões desse passado  
 Relações familiares 
  Coesão Interna 
   Relação consigo próprio 
    Auto-retrato 
    Aprendidos na CT 
    Espaço para si na família 
    Tempo para si e actividades sozinho 
   Relação com família de origem 
    Estratégia para uma relação satisfatória 
    Percepção da relação 
    Comunicação 
    Problemas sentidos na relação 
    Aprendidos na CT 
    Percepção espaço próprio na relação 
    Actividades em conjunto 
     Lazer 
     Tarefas domésticas 
    Tempo em conjunto 
    Autonomia ou co-residência 
    Desejos para o futuro da relação 
   Relação conjugal 
    Sem família constituída 
     Aprendidos na CT  
     Ideal de vida conjugal 
     Representações da vida conjugal 
     Selecção de um futuro ou anterior companheiro 
     Caracterização do companheiro ou companheiro ideal 
     Móbil para união 
    Com família constituída 
     Caracterização do companheiro 
     Percepção da relação 
     Processo escolha do companheiro 
     Mobil para a união 
     Aprendidos na CT  
     Espaço próprio na relação 
     Actividades em conjunto 
      Outras 
      Lazer 
      Tarefas domésticas 
     Tempo em conjunto 
     Comunicação no casal 
   Relação amorosas ou conjugais significativas anteriores  
    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   Relação parental 
    Com filhos do companheiro 
    Com filhos de outra relação( não co-residentes) 
    Com Filhos da actual relação 
     Receios em relação ao futuro 
     Espaço próprio na relação 
     Percepção da relação 
     Mudança desejada em referência à relação com os seus pais 
     Cruzamento rotinas pais no cuidado à criança e tomadas de decisão 
     Actividades em conjunto 
      Outras 
      Lazer 
      Tarefas domésticas 
     Tempo em conjunto 
     Lugar da criança na família 
     Aprendidos na CT 
     Comunicação pais-filhos 
     Caracterização estilo educativo 
    Sem filhos 
     Receios em relação ao futuro 
     Mudança desejada em referência á relação com fam de origem 
     Aprendidos na CT 
     Ideal da vida parental 
     Representações da vida parental 
   
  Integração Externa 
   Percepção da relação com o Exterior 
   Caracterização da Rede Social 
   Rede de parentesco 
   Actividades e actividades desenvolvidas com quem da rede 
   Percepção da rede 
    Com quem gosta de estar 
    Com quem tem o dever de estar 
    A quem pode recorrer em momento de necessidade 
   Quem entende como família 
   Rede social da família 
   Rede social individual 
   Aprendidos na CT 
   Valores na relação com a família e com o exterior 
   Percepção das tensões com a rede 
   Ajudas e prestadores da ajuda recebida 
   Momentos pós CT em que ajuda foi importante 
   Mitos sobre o exterior à família 
  Orientação 
   Áreas de focalização forte da família 
   Maior núcleo de sentido familiar 
   Projectos para o futuro 
  Regulação 
   Distribuição de Papéis 
   Distribuição do poder 
   Personagem inspiradora carismática 
   Referenciais 
   Regras Familiares, sua definição, comunicação e exercício 
   Valores presentes na vida familiar 
 Percepção influência da CT na vida familiar 
  Aprendidos na CT directamente referidos 
  Internalizações da CT inconscientes  
 

 
 
 
 

 

 



Anexo nº 6 - Ficheiro em suporte informático (CD) das entrevistas transcritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo nº 7- Caracterização dos entrevistados. 

 
 Homens Mulheres Total 

Sexo    
 16 6 22 
Idade    

29-32 1 1 2 
33-36 2 2 4 
37-40 8 2 10 
41 ou mais 5 1 6 

    
Escolaridade    

5º - 7º ano 4 0 4 
7º - 9º ano 6 2 8 
10º-12º ano 5 3 8 
Ensino Superior 1 1 2 

    
Condição Perante o Trabalho    

Empregado 15 6 21 
Desempregado 1 0 1 

    
Profissão    
Membros Forças Armadas 0 0 0 
Quadros Sup. Admn. Pública, Dirigentes e Quadros Superiores das empresas 1 1 2 
Especialistas das Profissões intelectuais e científicas 1 1 2 
Técnicos e profissionais de nível intermédio 2 0 2 
Pessoal Administrativo e Similares 0 1 1 
Pessoal dos Serviços e vendedores 7 1 8 
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 0 0 0 
Operários, artífices e trabalhadores similares 1 1 2 
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 3 0 3 
Trabalhadores não qualificados 0 1 1 
    
Situação face a profissão    

Trabalhador por conta de outrem 11 4 15 
Trabalhador por conta própria 4 2 6 

    
Categoria Profissional    

Empresários Dirigentes e Profissionais Liberais 1 1 2 
Profissionais Técnicos e de Enquadramento 3 1 4 
Trabalhadores Independentes 3 1 4 
Empregados Executantes 5 3 8 
Operários 3 0 3 

    
Situação Conjugal Actual    

Solteiro 1 1 2 
União de Facto 6 3 9 
Casado 8 2 10 
Divorciado 1 0 1 
Viúvo 0 0 0 

    
Nº Conjugalidades Vividas    

1 13 3 16 
2 3 3 6 
3 0 0 0 

    
Início da Conjugalidade actual face à CT    

Anterior 4 0 4 
Posterior 11 5 16 

    



Anexo nº 8- Caracterização dos cônjuges dos entrevistados. 

 
 Homens Mulheres Total 

Idade    
29-32 6 2 8 
33-36 3 1 4 
37-40 4 1 5 
41 ou mais 1 1 2 

    
Escolaridade    

5º - 7º ano 3 0 3 
7º - 9º ano 1 1 2 
10º-12º ano 7 3 10 
Ensino Superior 3 1 4 

    
Condição Perante o Trabalho    

Empregado 13 6 19 
Desempregado 0 0 0 
Estudante 0 0 0 
A desempenhar tarefas domésticas 1 0 1 

    
Profissão    
Membros Forças Armadas    
Quadros Sup. Admn. Pública, Dirigentes e Quadros Superiores das empresas 0 1 1 
Especialistas das Profissões intelectuais e científicas 3 0 3 
Técnicos e profissionais de nível intermédio 0 0 0 
Pessoal Administrativo e Similares 5 0 5 
Pessoal dos Serviços e vendedores 4 3 7 
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 0 0 0 
Operários, artífices e trabalhadores similares 0 0 0 
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de  montagens 0 1 1 
Trabalhadores não qualificados 2 0 2 
    
Situação face a profissão    

Trabalhador por conta de outrem 11 3 14 
Trabalhador por conta própria 2 2 4 

    
Categoria Profissional    

Empresários Dirigentes e Profissionais Liberais 1 1 2 
Profissionais Técnicos e de Enquadramento 3 1 4 
Trabalhadores Independentes 3 1 4 
Empregados Executantes 5 3 8 
Operários 3 0 3 

    
Cônjuges com passado de toxicodependência e tratamento    

Estiveram internados na CT 2 2 4 
Estiveram internados noutra CT 0 1 1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo nº 9- Caracterização dos filhos dos entrevistados. 

 
 Homens Mulheres Total 

Nº Filhos    
0 3 2 5 
1 9 2 11 
2 3 2 5 
3 1 0 1 

    
 Idade dos Filhos    

Até 5 anos 8 3 11 
5-10 anos 5 1 6 
11-15 anos 5 2 7 
16-20 anos 0 0 0 
Mais de 20 anos 1 0 1 

    
Existência de Filhos à data de internamento na CT 4 3 7 
    
Guarda da Criança durante internamento na CT    

Pais  0 2 2 
Irmãos 0 1 1 
Outro Progenitor 3 0 3 
Família do outro progenitor 1 0 1 

    
    

Entrevistados a não residir com um ou mais filhos 3 0 3 
    

Entrevistados a residir com enteados 1 1 2 
    
Entrevistados a residir com filhos de uma relação não conjugal 1 1 2 
    
Entrevistados a residir com filhos de uma relação não conjugal 0 1 1 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo nº 10 A- Caracterização da família de origem dos entrevistados. 

 
 Homens Mulheres Total 

 Pai Mãe Pai Mãe  
Idade      

Até 55 1 1 0 2 4 
56-66 4 7 4 2 17 
67-78 7 8 1 1 17 
79-82 2 0 1 1 4 
Não sabe 2 0 0 0 2 

      
Escolaridade      

analfabetos 1 1 0 1 3 
Até 4ª Classe 8 10 4 3 25 
5º- 7º ano 1 2 0 0 3 
8º - 9º ano 0 0 1 2 3 
10º-12º ano 1 1 0 0 2 
Bacharelato 0 1 0 0 1 
Ensino Superior 3 1 1 0 5 
Não sabe 2 0 0 0 2 

      
Profissão      
Membros Forças Armadas 1 0 0 0 1 
Quadros Sup. Admn. Pública, Dirigentes e Quadros Superiores das empresas 0 0 0 1 1 
Especialistas das Profissões intelectuais e científicas 1 2 1 0 3 
Técnicos e profissionais de nível intermédio 2 0 0 1 3 
Pessoal Administrativo e Similares 1 2 0 1 4 
Pessoal dos Serviços e vendedores 3 3 2 0 6 
Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas 1 1 0 0 2 
Operários, artífices e trabalhadores similares 1 2 0 0 3 
Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem 4 0 3 0 7 
Trabalhadores não qualificados 0 6 0 3 9 
      
      
Situação face a profissão      

Trabalhador por conta de outrem 12 14 4 2 32 
Trabalhador por conta própria 3 0 2 1 6 
A Exercer trabalho doméstico 0 2 0 2 4 

      
Condição Perante o Trabalho      

Empregado 2 3 2 2 9 
Desempregado 0 0 0 0 0 
A exercer trabalho doméstico 0 2 0 2 4 
Reformado 10 10 4 1 25 

      
      
Situação Conjugal dos Pais      

Solteiro 0 0 0 0 0 
União de Facto 0 0 0 0 0 
Casado 8 8 4 4 24 
Divorciado 4 4 1 1 10 
Viúvo 0 3 1 0 4 

      
Entrevistados com Pais com famílias recompostas 4 2 1 0 7 
      
Entrevistados com pais falecidos 5 1 0 1 7 
      

 



 
 

Anexo nº 10 B- Caracterização da família de origem dos entrevistados(cont.). 

 
 

 Homens Mulheres Total 
Composição das Fratrias dos entrevistados    

0 1 1 2 
1-2 12 4 16 
3-4 2 0 2 
5-6 1 0 1 
7-8 0 1 1 

    
Sexo    

Masculino 14 5 19 
Feminino 16 7 24 

    
Idade    

Até 19 anos 2 0 2 
20-30 2 0 2 
31-40 14 5 19 
41-50 11 4 15 
51-60 0 4 4 
Sem dados 1 0 1 

    
Escolaridade    

4ª Classe -6º ano 7 7 14 
7º - 9º ano 11 1 12 
10º-12º ano 4 4 8 
Ensino Superior 7 1 8 
Sem dados 1 0 1 

    
Situação Conjugal dos Irmãos    

Solteiro 8 1 9 
União de Facto 0 0 0 
Casado 18 10 28 
Divorciado/Separado 3 1 4 
Viúvo 0 1 1 

    
Residentes e relação dos irmãos com consumos    

-Sem problemas de consumo 11 3 14 
-Com consumo regular (uso e abuso)    

Com problemas de consumo no passado 3 3 6 
Com consumos mantidos actualmente (uso e abuso) 3 0 3 

    
    
Entrevistados com Irmãos Falecidos    

Entrevistados 2 0 2 
Nº irmãos falecidos 3 0 3 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo nº11 - Situação parental na trajectória após CT 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo nº 12 - Atitude perante as relações ligadas ao passado de toxicodependência 
 
 

Atitude Unidades de registo 
Ambivalente Nuno (38):”(…) Tenho medo, porque foi uma relação de grande cumplicidade no passado 

das drogas. Gosto muito dele e ele gosta imenso de mim. E acho que ambos sabemos que 
não podemos estar.... Não queremos experimentar estar juntos... Eu tenho um bocado esse 
medo e acho que ele também deve ter…Acho que temos medo. Portanto falamos de vez em 
quando ao telefone, nada de especial.” 
 

Superficial Beto (3): “Logicamente que continuava a haver muitas gente que continuava a consumir e 
que eu tinha convivência com eles, mas esses logicamente quanto muito falo bom dia, boa 
tarde, mas pouco mais do que isso… com esse não me dava.” 
 

Filantrópica Armando (4): “E pronto, um bocado os amigos, aquele pessoal conhecido do passado nunca 
deixei de falar, sempre falei bem, sempre tive, sempre tive uma boa atitude no sentido de 
“estás a ver como eu tou, tu também podes estar assim”, pronto, também podes fazer um 
bocado acreditar que as coisas são possíveis e quando a pessoa está mal e quando a pessoa 
está mal não é quando a gente a vai abandonar e não lhe vai falar por isso. Tive sempre um 
bocado esse cuidado porque eu na altura em que eu andava metido, na altura em que eu 
andava metido tinha a sensação que havia pessoas que me escorraçavam um bocado, que nos 
punham de parte e tinham outro tratamento. E eu sempre tentei fazer com que isso não 
acontecesse, não é por eu estar bem que vou ter uma atitude diferente.”.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situação parental na trajectória após CT 

 

 

Entrevistados 

Partem para esta trajectória já com filhos de relações anteriores ou da relação actual Teresa, Alma, Josefa, Tobias, Alberto, 

Armando, Patrício, e Cristino 

Saem da CT sem filhos e conhecem a maternidade/paternidade durante esta trajectória Helder, Bernardo, Lena, António, Nuno, Beto, 

Alfonso, Gonçalo, Caetano 

Tendo já filhos previamente à entrada na CT renovam a experiência após a saída da CT  Josefa, Alma 

Nem antes nem depois tiveram filhos Carlos, Carla, Filomena, Alexandre, Roberto 

Tendo ou não filhos na actualidade, tiveram durante esta trajectória, ou têm na actualidade, 

uma relação parental com os filhos do companheiro(a) 

António, Carlos, Filomena, Teresa 



 
 
 

Anexo nº 13 - Dificuldades sentidas na trajectória de vida após saída da CT 
 

 
 Dificuldades 

sentidas 
Descrição 

Familiares 
 

-Confiança vs desconfiança; 
-Recuperar o papel parental 
-Estabelecer limites confortáveis na relação com família de orientação 
-… 

Relacionais - inveja perante a estabilidade das vidas doa amigos e o seu sentimento de recomeço 

- justificação dos anos em que andaram “desaparecidos” 

- desconexação com o mundo em geral, com a actualidade do mesmo, aquando da saída da CT; 

- confronto e desconfiança  dos contextos de pertença para onde voltaram; 

- confronto e desconfiança dos contextos de trabalho; 

- problemas na relação adequada com as mulheres; 

- frustração pela diferença das relações, atitudes, linguagem fora da CT; 

- ambivalência sobre a revelação do passado de toxicodependência nas novas relações criadas; 

- fechamento nas relações familiares e isolamento do exterior; 

- integração num contexto inóspito de residência. 

 
Pessoais - medo face ao desconhecido  

- insegurança e mal estar consigo próprios; 

- (in)correspondência às expectativas dos outros enquanto adultos, não se revendo nas mesmas; 

- falta de preparação para a transição; 

- sentimento de superioridade perante os outros; 

- dificuldade em estar sozinho; 

- auto-responsabilização (estar dependente de si para tudo, ser autónomo e responsável); 

- dificuldade em elaborar a experiência vivida na CT, integrá-la de forma individualizada e transpô-la para a sua vida; 

- dificuldade em pedir ajuda e tentar falar dos problemas; 

- sentimento de estar dependente dos outros; 

- dúvidas no caminho a seguir; 

- necessidade de controlo como forma de não ultrapassar limites estabelecidos como seguros; 

- (des)organização e gestão do dia-a-dia ( compras, casa….). 

 
Económicas - falta de bens; 

- acessibilidade a quantias excessivas de dinheiro e falta de preparação para a gestão do mesmo; 

- falta de dinheiro; 

- projectos falhados na iniciativa por conta própria; 

- empregos falhados ou desemprego com as respectivas consequências; 

- inexistência de  “pé de meia” para recomeçar; 

 
Ligadas à CT - saudades; 

-desilusão com o facto de o “mundo fora da CT” não ser como na CT, existirem injustiças, não haverem espaços de confronto e 

meios de contenção como na CT; 

-desilusão com o pós CT, expectativas frustradas; 

 
Directamente 
ligadas à abstinência 

- desconforto pela necessidade de justificação para o não consumo de álcool em eventos sociais (sobretudo de trabalho) 

- retorno a espaços físicos com muitas memórias associadas; 

- impacto da recaída de outros, nomeadamente pessoas próximas; 

- não dar sequência ao projecto terapêutico. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo nº 14 - Problemas sentidos na relação com a família de orientação 
 
 
 

-Doença grave do pai e inexistência de consenso quanto a decisões sobre a continuidade a dar a actividades da responsabilidade 

mesmo enquanto estivesse doente; 

-problemas na relação da mãe com a última companheira (coabitando todos juntos) e interferências na relação conjugal; 

-Problemas de álcool do pai; 

-Não serem tratados como adultos, plenamente, pelos pais; 

-Morte recente de um dos pais e vivência do luto; 

-Memórias da infância de violência doméstica que interferem com a actualidade, dificultando as relações; 

-Cobrança, constante, por parte da mãe pelo que lhe fez durante o seu percurso de toxicodependência; 

-Inexistência de uma relação próxima com irmão, devido a competitividade entre ambos, a percursos de vida diferentes, à valorização 

de um em detrimento do outro pelos pais; 

-Divórcio dos pais e resistência da mãe à mudança e consequências que ele acarreta; 

-Não conseguir chamar mãe à mãe, sem que consiga explicar o porquê; 

-Doença grave da mãe e preocupação com a solidão futura do pai; 

-Constante preocupação da mãe, vivendo em função da entrevistada, não querendo ter vida própria; 

-Ciúmes da família do irmão; 

-Culpabilização do entrevistado, por parte dos irmãos, pela morte da mãe, devido aos consumos e sofrimento inerente; 

-Falta de diálogo; 

-Problemas patrimoniais, no decurso das partilhas por falecimento dos pais; 

-Solidão da mãe, divorciada, e atitude apelativa, manipuladora e vitimizante perante a filha, com consequente sentimento de culpa da 

filha por estar a seguir a sua vida constituindo família; 

-Ser o ouvinte da família, não sendo capaz de colocar limites, mesmo quando o próprio está com problemas pessoais; 

-Expectativas sobre o entrevistado, devido ao seu percurso terapêutico, quanto às suas capacidades de ouvir, ajudar, aconselhar; 

-Invasão da privacidade familiar, pela mãe e/ou irmã, por intromissão nas ideias, projectos, decisões e por invasão do espaço; 

-Culpabilidade por ter feito os pais sofrerem e procurar compensá-los; 

-Sofrimento da mãe pelo outro filho que ainda consome e sua atitude desculpabilizadora e vitimizante do mesmo; 

-Comprometimento do crescimento individual em termos de emancipação e autonomia por ainda viver com os pais, sendo vista pelos 

mesmos como uma “menina”; 

-Problemas na relação com as irmãs ou irmãos, com um forte envolvimento dos cunhados nas tramas originárias dos problemas; 

-Sentimento de inferioridade face ao irmão, pela desvalorização que sente por parte da mãe; 

-Necessidade de cuidar dos pais, doentes e envelhecidos com tudo o que isso acarreta em termos de desdobramento de papéis 

familiares e conciliação dos mesmos; 

-Dificuldade em lidar com o envelhecimento e mudança de características dos pais nomeadamente o fechamento de mentalidades, o 

provincianismo. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Quadro nº 15 - Desejos de mudança para o futuro da relação com família de orientação 
 
 

 

♦ Paragem do consumo de álcool pelo pai; 

♦ Maior proximidade com os pais, retribuindo o cuidado e aproveitando o tempo que lhe resta; 

♦ Fim da culpabilização pela morte da mãe, parte dos irmãos; 

♦ Maior proximidade e actividades em conjunto; 

♦ Maior proximidade geográfica; 

♦ Maior sentido de humor e menor revolta por parte do pai; 

♦ Maior investimento por parte da mãe na sua própria vida, que tivesse vida própria; 

♦ Menor atrito entre os pais; 

♦ Independência e autonomia total face aos pais; 

♦ Que os pais vivessem mais a vida deles, menos preocupados, que não vivessem em função dos filhos; 

♦ Não sentir necessidade de ser a estabilizadora da vida dos pais; 

♦ Poder reconstruir, recuperar ou modificar as experiências menos positivas que viveram; 

♦ Ideal da família feliz (Que se dessem todos bem, que se juntassem todos frequentemente, como vê outras famílias 

fazerem); 

♦ Maior proximidade com mãe e irmã; 

♦ Pai proporcionasse uma melhoria de vida económica à mãe permitindo-lhe viver experiências não vividas; 

♦ Melhor comunicação; 

♦ Ser tratado como adulto pela mãe; 

♦ Não precisar de depender economicamente dos pais com tanta frequência; 

♦ Menor impulsividade materna; 

♦ Não haver cobranças em relação a tomadas de decisão do passado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo nº 16 - Rede Social individual em relação à rede familiar 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Anexo nº 17 - Topografia da rede social  (adaptação Kellerhals) 
  

Gosta de estar 
 

Dever de estar A quem pode recorrer 

Companheira(o) 12 Pais 9 Pais 10 
Filho 11 Mulher 5 Companheira 9 
Colegas de trabalho 11 Fam. companheira(o) 5 Irmãs 5 
Ex-residentes 8 Filhos 4 Amigos 5 
Amigos 6 Colegas de trabalho 4 Fam. companheira 3 
Pais 4 Família origem 3 Ex-residentes 3 
Irmãs 3 Amigos companheira 2 Família de origem 2 
Casal amigo 3 Tia 2 Terapeuta CT 2 
Fam. companheira(o) 1 Irmã 1 Avó 1 
Amigos do companheiro 1 Casal amigo 1 Cunhado 1 
Consigo próprio 1 Avó 1 Marido prima 1 
Cunhada 1 Não tem 1 Casal amigo 1 
Prima 1   Colegas de trabalho 1 
Avó 1   Terapeuta e grupo  1 
Muita gente 1   Si próprio 1 
    Várias pessoas 1 
      

 
 

 

Nome  Rede social Individual Rede Social da família 
António Colegas de trabalho 

Ex-residentes 
Familiares da 
companheira 

Alberto Amigo, amiga, colegas do futebol Família alargada afastada 
Bernardo Amigos do surf Rede restante 
Teresa Ex-residentes Rede restante 
Tobias coincidentes  
Carla Amiga, amiga, colega de trabalho, grupo teatro, grupo de amigas que se 

reúnem periodicamente 
Familiares maternos 

Filomena Ex-residentes, duas amigas Rede restante 
Roberto Amigos dos pombos Rede resstante 
Nuno Coincidentes   
Alexandre coincidentes  
Carlos Colegas de trabalho, ex-residentes, amigos futebol, amigos de infância  
Helder Grupo da terapia Familiares da 

Companheira 
Armando coincidentes  
Josefa Amiga infância, colega de trabalho Rede restante 
Cristino Frequentadores habituais do café Casal amigo 
Alma Coincidentes (níveis diferentes de intimidade)  
Beto Ex-residente  
Patrício Amigos caça e futebol Família de cada um 
Gonçalo Ex-residente Amiga dela 
Caetano Amigos dos pombos Casal amigo e família dela 
Alfonso Amigos de onde morava Restante rede 
Lena Um amigo e uma amiga Grupo de amigos mais 

próximos do conjuge 



Anexo nº 18 -Tipos de ajudas recebidas e seus prestadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tipo de apoio 
 

Pessoa(s) da rede Regularidade 

 
Financeiro/monetário 

 
 

 

Crédito Instituições Pontual 
Pagar a renda de um imóvel Mãe Regular (anos) 
Apoio monetário quando está no limite Pais 

Sogros 
Pontual 
Várias vezes 

Empréstimo carro 
Empréstimo monetário 

Casal amigo Frequentemente 

Investimento empresa construção  Pai Pontual 
Para tabaco 
Para contas atrasadas 

Mãe Frequentemente 

Necessidades pontuais (100€/200€) Ex-residente Pontual 
Ajudas monetárias Pais Várias vezes 
Ajudas monetárias Mãe Várias vezes 
Subsídio de férias antecipado Patrão Pontual 

Patrimonial   
Espaço construção casa Pais Pontual 
Herança (imóvel) Avó Pontual 
Herança (imóvel) Pai Pontual 

Material   
Enxoval Mãe/madrinha Pontual 
Compras para filhos Casal amigo Várias vezes 
Máquina lavar roupa 2ª mão Pais Pontual 
Usufruto casa férias Casal amigo Pontual 
Usufruto casa habitação Irmã Regular (1 ano) 

Ajudas domésticas e refeições   
Tarefas domésticas Mãe Regular 
Tarefas domésticas Tia Regular 
Tarefas domésticas Mãe Regular 
Tarefas domésticas Mãe/sogra Várias vezes 
Refeições diárias (almoço) Pais Regular 
Refeições diárias (jantar) Pais Regular 

Profissionais   
Arranjar trabalho Irmã/ Tio/Prima/ 

Amigo/ Ex-residente 
Pontual 

Aconselhamento profissional Pai Frequentemente 
Investimento e colaboração em projecto Pai Pontual 

 
Cuidados ás crianças 

  

Tomar conta fim-de-semana/noite Sogra Várias vezes 
Tomar conta  fim-de-semana/noite 
Acompanhamento consultas 
Levar/buscar creche 

Sogros Várias vezes 

Tomar conta  fim-de-semana /noite Sogros Várias vezes 
Tomar conta  fim-de-semana /noite Pais Várias vezes 
Tomar conta  fim-de-semana /noite 
Levar/buscar escola 

Sogros Várias vezes 

Acompanhamento actividades lúdicas várias Mãe Frequentemente 
Tomar conta  fim-de-semana /noite Irmã Várias vezes 
Tomar conta  fim-de-semana /noite Mãe/Sogros Várias vezes 
Tomar conta  fim-de-semana /noite Tia/irmã Várias vezes 
Tomar conta parte do dia, toda a semana Mãe Regularmente 
Tomar conta  fim-de-semana/noite Mãe/Sogra  Várias vezes 
Tomar conta  fim-de-semana/noite Sogros Pontualmente 
Tomar conta  fim-de-semana /noite Mãe Frequentemente 

 
Psicológico/moral 

  

Partilha Colega trabalho Frequentemente 
Apoio moral Pais Regularmente 
Aconselhamento Irmã Frequentemente 
Apoio/partilha Ex-residente Frequentemente 
Apoio/partilha Casal amigo Frequentemente 



 

Anexo nº 19 - Momentos após a saída da CT em que a ajuda de outros foi muito   

 importante , tipo de ajuda recebida e prestadores. 

 
Residente Momento Tipo de ajuda Prestador 

 
Roberto, Nuno, Lena, 
Helder, Teresa, 
Tobias, Armando, 
Josefa, Carlos, 
Cristino  

Após a saída da CT Apoio psicológico 
Emprego 
Emprego 
Emprego 
Emprego 
Compra de casa 
Doação monetária (entrada) 
Montagem de casa 
Montagem de casa 
Usufruto casa de habitação 
Cuidar do filho 
Co-residência 
Integração comunitária 
Doação monetária (entrada para casa) 
 

Colegas trabalho 
Pai (conhecimentos) 
Tio 
Irmã 
Tio 
Pais 
Pai 
Pais 
Várias pessoas 
Irmã 
Irmã 
Irmão e cunhada 
Vizinhos, amigos, partido 
Pai 

Tobias Viver com ex-residente Tarefas domésticas 
 

Mãe 

Filomena Viver sozinha 
Momento depressão 

Tratamento das roupas 
Apoio psicológico, orientação,  

Mãe 
Companheiro e ex-residentes 
 

Alexandre 
 
 

Compra da casa Enxoval Mãe e madrinha 
 

Lena Compra carro e entradas para 
casas  
 

Compra carro e entradas para casas Pais 

Alberto Separação da mulher 
(desorientação) 
Hospitalização mãe 
 

Apoio psicológico, alimentação, 
dinheiro, tabaco, água 
 

Amiga 

Nuno 
 
Carlos 

-Separação da namorada 
(desorientação e depressão) 
- Separação da namorada 
(desorientação e depressão) 
 

Apoio psicológico, habitação, 
alimentação 
Psicológico e afectivo 

Sogros 
 
Ex-residentes e amigos 

António Internamento da companheira 
por parto 
 

Tarefas domésticas Sogra 

 
Alma, Beto, Carlos, 
António, Filomena 

Morte de familiares 
-mãe 
-pai 
-irmão 
-mãe 
-avó 

 
Apoio moral, afectivo, presença 
 
 
 

 
Companheiro 
Companheira 
Ex-residentes 
Ex-residentes 
Companheiro 

Bernardo Doença companheira Apoio moral, acompanhamento 
contínuo 
 

Ex-residentes, pais e sogros 

Bernardo Doença filha Apoio moral, acompanhamento 
contínuo 

Ex-residentes, pais e sogros, 
colegas de trabalho 

 
Gonçalo 
Josefa 
 
Cristino 

Recaídas 
-Companheiro de casa 
-próprio 
 
-próprio 
 

 
Apoio psicológico e moral 
Apoio psicológico e de cuidados de 
saúde de enfermagem 
Apoio psicológico e moral 
Local para fazer a desintoxicação 

 
Ex-residentes 
Irmã 
 
Casal amigo e mãe 

 
 
 
 
 



Anexo nº 20 - Percepção das tensões na rede 
 

Pessoa 
 

Nº 
entrevistados 

Motivos 

Cunhado 
 

 
6 

-não tratarem bem a irmã 
-acharem-se superiores 
-serem acomodados e viverem ás custas da irmã 
-traírem a irmã 
-simplesmente não se darem 
-problemas psicológicos (paranóia) 

Sogra 3 -intromissão na vida familiar 
Colegas de trabalho 2 -inoperância, injustiça, ausência de consequências para a sua passividade  
Nora/mãe 1 -problemas na relação 
Amigos da companheira 1 -com quem tem de estar não se identificando com eles 
Ex-residentes 
 

2 -desconfiança da sua abstinência; 
-choque de feitios 

Casal amigo 
 

1 -incompatibilidade entre as mulheres, choques de feitio e expectativas, desejos, 
gostos. 

Amigos que consomem 
 

2 
 

-companheiras desses amigos verem-nos como elementos de protecção, sendo 
contudo para o casal situação difícil de digerir pelo dilema inerente à excelente 
relação com as companheiras e filhos dos amigos consumidores 

Chefe 1 Problemas inerentes à hierarquia e postura pessoal no trabalho 
Professora teatro 1 Exigência  

 

Anexo nº 21 - Maior núcleo de sentido familiar 

 
Entrevistado Relações mais centrais dentro da família 

(por prioridade) 
Áreas de focalização forte 

António Filhos - mulher Trabalho, futebol, lazer 
Alberto Ele próprio – mãe - Filha Futebol, saúde,trabalho 

Bernardo Filha – mulher Saúde (doença específica), surf 

Teresa Filho - pais e marido Política, trabalho, lazer (praia) 

Tobias Ele próprio – mulher - filho Trabalho 

Carla Ela própria - pais Trabalho, artes várias, informática (internet) 

Filomena Ela própria – companheiro - pais Trabalho, formação de adultos, investimento imobiliário 

Roberto Ele próprio – pais - mulher Trabalho, pombos, futebol 

Nuno Mulher - filho Bricolage, lazer 

Alexandre Mulher Escola, trabalho 

Carlos Ele próprio - pais Trabalho, futebol, lazer, informática 

Helder Filhos - mulher Trabalho, património, terapia 

Armando Família toda Trabalho e lazer 

Josefa Filhos - companheiro Trabalho  

Cristino Mãe – mulher - filhos Trabalho (desemprego), falta de recursos monetários 
Alma Família Vida social 

Beto Filha – mulher – mãe – irmã Trabalho 

Patrício Mulher – filho – avó Caça  

Gonçalo Mulher – filho Futebol, trabalho 

Caetano Filha – mulher Trabalho, pombos 

Alfonso Ele próprio – filho – mulher -pais Trabalho, motociclismo, viagens  

Lena Filho – companheiro - pais Leitura, vida social 

 
 



Anexo nº 22 A e B - Valores familiares 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nome  Valores 
 

António Respeito, amizade 
 

Alberto Saúde, respeito 
 

Bernardo Paciência, respeito pela diferença, verdade, 
honestidade 
 

Teresa Bom carácter, trabalho, honestidade, 
partilha, respeito pela diferença, igualdade 
social, retribuição geracional, compreensão 
 

Tobias Respeito por si e pelos outros 
Honestidade 

Carla Estabilidade, família, respeito 
 

Filomena Autonomia, privacidade, independência, 
interajuda, confiança, sinceridade, empatia 
 

Roberto Qualidade de vida 
 

Nuno Organização, família 
 

Alexandre Sinceridade, frontalidade, solidariedade 
conjugal 
 

Carlos Amor, afecto, privacidade 
 

Helder Responsabilidade, afecto, segurança, 
felicidade, família, respeito pelo ambiente 
 

Armando Humildade, seriedade, sucesso, trabalho,  
 

Josefa Família, respeito, confiança 
 

Cristino Amizade, amor 
 

Alma Família, união, confiança, segurança, bem-
estar para todos 
 

Beto Trabalho, amizade, amor 
 

Patrício Ascenção social, responsabilidade, respeito 
mútuo 
 

Gonçalo Diálogo, sinceridade, respeito 
 

Caetano Solidariedade, família, privacidade, união, 
liberdade de escolha, felicidade, amor 
 

Alfonso Respeito, regras, ordem, tolerância, 
amizade, conquista, investimento pessoal 
 

Lena Bem-estar, realização pessoal, 
individualidade, partilha conjugal, liberdade 
(contraposição dependência droga), 
confiança, respeito, verdade 
 

Valor Frequência 

Respeito 
       Respeito 
       Respeito mútuo 
       Respeito pela diferença 
       Respeito pelo ambiente 
Família 
Amizade 
Amor 
Confiança 
Privacidade 
Sinceridade 
Trabalho 
Verdade 
Segurança 
Responsabilidade 
Afecto 
Felicidade 
Liberdade 
União 
Ascensão social 
Autonomia 
Bem-estar 
Bem-estar para todos 
Bom carácter 
Compreensão 
Conquista 
Diálogo 
Empatia 
Estabilidade 
Felicidade 
Frontalidade 
Honestidade 
Humildade 
Igualdade social 
Independência 
Individualidade 
Inter ajuda 
Investimento pessoal 
Organização 
Paciência 
Partilha conjugal 
Partilha 
Qualidade de vida 
Realização pessoal 
Regras 
Retribuição geracional 
Saúde 
Seriedade 
Solidariedade 
Solidariedade conjugal 
Sucesso 
Tolerância 

 

10 
7 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



Anexo nº 23 - Distribuição dos papéis familiares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Anexo nº 24 - Distribuição do poder na família 

 

Nome  
 

Distribuição dos papéis familiares 

António Ambos papel instrumental e expressivo 
Alberto Ele papel instrumental, mãe com papel expressivo 
Bernardo Ele papel instrumental e expressivo nas áreas de saúde e lazer da criança , ela papel 

expressivo (cuidado casa e criança) 
Teresa Ambos papel instrumental, ela com acréscimo papel expressivo com filho 
Tobias Ambos papel instrumental, ela com acréscimo cuidado da casa, ele papel expressivo com filho 

dele de 15 em 15 dias 
Carla Ela papel instrumental, pais papel expressivo 
Filomena Ambos papel instrumental, ambos papel expressivo filhos dele nos fins-de-semana 
Roberto Ambos papel instrumental, ela com acréscimo do cuidado da casa 
Nuno Ambos papel instrumental e expressivo 
Alexandre Ambos papel instrumental ela com acréscimo da casa 
Carlos Ele papel instrumental, pais papel expressivo 
Helder Ambos papel instrumental e papel expressivo 
Armando Ele papel instrumental, ela papel expressivo 
Josefa Ambos papel instrumental, ela acresce papel expressivo 
Cristino Ela papel instrumental, ele medianamente expressivo 
Alma Ambos papel instrumental e expressivo, ela papel expressivo mais evidente 
Beto Ele papel instrumental e expressivo nas áreas lazer da criança, ela papel instrumental e 

expressivo (cuidado casa e criança) 
Patrício Ambos papel instrumental e expressivo, ela papel expressivo mais evidente 
Gonçalo Ambos papel instrumental e papel expressivo 
Caetano Ele papel instrumental e expressivo nas áreas lazer da criança, ela papel instrumental e 

expressivo (cuidado casa e criança) 
Alfonso Ele papel instrumental e expressivo nas áreas lazer da criança, ela papel instrumental e 

expressivo (cuidado casa e criança) 
Lena Ambos papel instrumental e expressivo 

 

Nome  Distribuição do poder 
 

António Ele aparentemente maior poder, ela poder silencioso  
Alberto Ele tem poder sobre si e sobre a sua vida 
Bernardo Democracia (discussão, negociação, decisão conjunta), ela maior poder sobre a casa 
Teresa Ela maior poder sobre relação com filho e com a casa, ele maior poder no trabalho 
Tobias Ela maior poder pela propriedade do espaço casa, ele poder em relação ao filho (em relação ao resto da família 

do mesmo) 
Carla Mãe tem o maior poder na família, ela tem o poder sobre a sua vida 
Filomena Ele maior poder (dono da casa), ela poder sobre si própria 
Roberto Ela maior poder sobre a casa, conflito quanto ao poder 
Nuno Equilíbrio de poder (democrático) 
Alexandre Equilíbrio de poder (democrático) 
Carlos Pai tem o maior poder na família, ele tem poder sobre a sua própria vida 
Helder Equilíbrio de poder (democrático) mas com poderes divididos 
Armando Equilíbrio de poder (democrático), com tendência para maior poder dele na realidade já que tem o poder 

económico) 
Josefa Ela mais poder, mais velha, mais experiente 
Cristino Ela mais poder, ele não trabalha 
Alma Equilíbrio de poder (democrático). Ela mais poder em relação filho mais velho 
Beto Democracia (discussão, negociação, decisão conjunta), ela maior poder sobre a casa 
Patrício Equilíbrio de poder (democrático) 
Gonçalo Equilíbrio de poder (democrático) 
Caetano Democracia (discussão, negociação, decisão conjunta), ele maior poder generalizado, ela maior poder sobre a 

casa, filha com grande poder  
Alfonso Ele mais poder - cabeça de casal - ela iniciativas próprias pontuais 
Lena Hoje: Equilíbrio de poder (democrático), no passado outras distribuições 



Anexo nº 25 A – Áreas de influência da CT 

 
Na relação actual consigo próprio 

 

Conhecimento e 

aceitação de si 

 

Espaço próprio 

 

Comportamental 

Gestão e expressão 

emocional 

 

 

Relacionais 

 

 

-Auto-estima 

 

-Auto-conceito 

mais realista 

 

-Consistência 

identitária 

 

- Existência 

Social 

 

- Auto-confiança, 

segurança e 

acreditar em si 

 

- Auto-aceitação 

-Definição do seu 

espaço 

 

-Organização do 

espaço 

 

-Legitimação da 

necessidade do 

espaço da 

individualidade  

-Pontualidade 

 

-Calma 

 

-Auto-controlo da 

agressividade e impulsividade 

 

- Planeamento 

 

-Tolerância 

 

-Elaboração do pensamento 

antes da acção 

 

- Diminuição da arrogância 

 

-Crescimento pessoal 

 

-Amadurecimento 

emocional 

 

-Gestão dos medos 

 

-Identificação dos 

sentimentos e sua aceitação 

 

- Expressão da dor 

 

-Relacionamento com 

os outros 

 

-Abertura 

 

-Auto-protecção 

 

-Reconhecimento dos 

perigos 

 

-Confiança 

 
 

Anexo nº  25 B   – Áreas de influência da CT 

 
Na relação conjugal 

 

Melhoria da Relação 

 

 

Visão diferente do cônjuge 

 

 

Postura individual na relação 

 

-Reconstrução de uma relação degradada; 

-Importância da comunicação na resolução dos problemas 

-Reconhecimento do conflito como parte da dinâmica de 

uma relação 

-Aceitação da existência de regras que subjazem à relação 

-Pontualidade na resolução dos problemas 

-Discernimento da eficácia das estratégias na resolução de 

problemas 

- Necessidade de atentar aos pormenores 

- Percepção do orgulho como um entrave 

- Importância da escuta activa 

- Importância do tempo e actividades em casal 

- Importância da partilha das experiências diárias 

-Legitimação da necessidade dos espaços individuais de 

cada um no casal 

- Valorizar a partilha das decisões; 

- Reconhecimento da existência de várias etapas nas 

relações    

- Reconhecimento do erro perante o outro 

-Sensibilidade ao outro: suas 

necessidades, interesses, 

vontades 

-Companheiro com passado 

semelhante como potencial 

risco 

-Visão da mulher como 

pessoa e não com objecto 

-Outro como parte do casal 

- Alguém a quem se pode 

pedir ajuda 

- Alguém a quem se pode 

mostrar os sentimentos  

- Alguém que se pode ajudar 

com o que se aprendeu na ct 

 

 

-Importância do auto-conhecimento e auto-

estima individuais na relação a dois 

-Capacidade para um maior envolvimento e 

proximidade; 

-Desenvolvimento de uma postura de maior 

abertura  ao outro, aferindo pensamentos, 

sentimentos 

- Desenvolver uma atitude de observação do 

outro, descentrando-se de si; 

- Compreensão das implicações de viver 

com alguém 

- Desenvolvimento da capacidade de 

expressão dos seus sentimentos na relação 

com o outro; 

- Reconhecer os comportamentos de 
manipulação, evitando-os 

 

 



Anexo nº  25 C   – Áreas de influência da CT 

 
 

Anexo nº 25 D    – Áreas de influência da CT 

Na relação parental 

Aprendizagem na relação parental Mudança desejada na relação parental  

por referência à relação com os seus pais 
-Referência da relação padrinho – afilhado no tratamento 

-Importância da comunicação e aprendizagem de formas 

eficazes  

-Relativização dos problemas pela discussão dos mesmos 

-Através da compreensão da sua própria infância e 

repercussões na compreensão do seu filho  

-Aprendizagem, durante o internamento, com as 

experiências dos que eram pais 

-Atenção aos sinais do filho, do seu estar, do seu sentir, das 

suas necessidades, dos perigos, dos sinais 

-Auto-conhecimento e identificação de semelhanças com o 

filho 

-Aprendizagem na experiência do primeiro para o segundo 

filho 

-Assumpção progressiva da maternidade/paternidade 

-Não recear e enfrentar os problemas; 

-Reconhecer a importância de ajuda técnica especializada 

em determinados momentos da vida parental 

-Descoberta do prazer de desfrutar uma relação tão especial 

-Aceitação dos diversos tempos individuais na relação 

parental 

-Aquisição de uma maior tranquilidade 

-Maior discernimento entre o bom e o mau; 

-Importância de uma atitude de abertura e disponibilidade 

 

-Estar presente atento e próximo; 

-Ser afectivo (carinho, colo, abraço,); 

-Não reproduzir modelos de super protecção sobretudo materna 

-Evitar o facilitismo 

-Pôr limites 

-Não descurar os momentos lúdicos 

-Importância de uma comunicação sem tabus 

-Não gritar 

-Estar disponível para fazer actividades e passar tempo com os filhos 

-Ter uma relação aberta baseada na confiança 

-Estimular o respeito sem ter medo  

-Considerar as propostas feitas pelos filhos não impondo todos os caminhos de acção 

-Valorizar positivamente as acções dos filhos 

-Procurar conhecer as redes sociais dos filhos 

-Fornecer teorias explicativas de compreensão do mundo aos filhos 

-Respeitar os segredos, privacidade e intimidade; 

-Trocar experiências com outros casais sobre a educação dos filhos 

-Não sujeitar os seus filhos a violência, tanto directa como a outros próximos (mãe) 

-Afastar modelos de alcoolismo 

-Ser mãe amiga e não apenas amiga; 

-Fomentar a autonomia; 

-Criar relações baseadas no afecto e não no material 

-Actuar como casal na tomada de decisões em relação aos filhos; 

-Preparar-se para os novos tempos dos filhos; 

-Permitir a liberdade de errar como forma de aprendizagem suportada 

Na relação com família de orientação Na relação com a rede 
 

-A autonomizar-se 

-Ser mais tolerante com os pais, adequando as expectativas 

-Ser menos dependente da opinião dos pais 

-Manter rituais saudáveis de convivência acordados na CT 

-Limitar a invasão de privacidade sobretudo por parte das mães 

-A dar um novo sentido às atitudes tomadas pelos pais no passado 

-Melhorar a comunicação  

-Ter uma relação adulta 

-Conquistar a liberdade de escolha dos caminhos a seguir 

-Ter uma imagem mais realista e menos idealizada dos pais 

-Encontrar formas de relação com convivência sem perda de 

autonomia 

-Elaborar a própria história pessoal e familiar; 

-Através da melhoria da relação com os seus pais melhorarem a sua 

relação parental 

-Desbloquear sentimentos e manifestações de afecto. 

 

-Aceitar as separações sem estas serem transformadas em abandono ou término 

da relação 

-Valorizar as relações e as pessoas, recuperando as relações saudáveis  

-Expor-se a níveis consideráveis mas adequados 

-Ser honesto 

-Amadurecer, estando de uma forma mais adulta e responsável na relação com 

os outros 

-Ser empático  

-Ter relações livres dos consumos e estilo de vida inerente ao passado 

-Ser mais afirmativo, impondo limites na relação com a rede 

-Partilhar os seus problemas, as suas necessidades, desejos, medos  

-Respeitar o ser humano em geral e ser mais tolerante 

-Compreender os outros e a sua diferença 

-Compreender a necessidade da diversidade das relações e sua importância na a 

satisfação das necessidades pessoais e familiares 

-Ser capaz de pedir ajuda para a resolução dos problemas 

 



 


