
NOME: Paula Maria Martins Marujo 

MESTRADO EM: Gestão e Políticas Públicas 

ORIENTADOR: Hugo Marco Consciência Silvestre 

DATA: 2012 

TÍTULO DA TESE: AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE (RE) INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL DE 

TOXICODEPENDENTES 

  

Palavras Chave: Políticas Sociais, Políticas Ativas de Emprego, Políticas de Inserção 

Socioprofissional, Reinserção Socioprofissional; Programa Vida-Emprego, 

Toxicodependência.  

 RESUMO 

A toxicodependência é um dos principais e mais complexos desafios com que se 

confrontam as sociedades, muito em especial pelos impactos negativos ao nível da 

saúde, do desenvolvimento económico e social, da segurança e paz social. Com a 

finalidade de reduzir o consumo de drogas e a toxicodependência e minimizar estes 

problemas, tem havido uma aposta, por parte dos governos, nas políticas contra a 

droga e toxicodependência. No âmbito destas políticas, os programas e medidas na 

área da (re) inserção socioprofissional são tidos como cruciais no processo de 

tratamento da toxicodependência e também no combate à exclusão social e 

profissional de toxicodependentes.  

 

No atual contexto económico e social, em que vários países, entre os quais se inclui 

Portugal, reequacionam as suas políticas sociais, nomeadamente as políticas contra 

a droga e toxicodependência, é fundamental conhecer em que medida estas políticas 

contribuem para a efetiva (re) inserção socioprofissional das pessoas com problemas 

de toxicodependência. Com este intuito, propusemo-nos estudar o Programa Vida-

Emprego, que visa a (re) inserção socioprofissional das pessoas com problemas de 

toxicodependência. Com o objetivo de descrever e avaliar os efeitos do Programa na 

vida socioprofissional dos indivíduos por ele abrangidos – beneficiários diretos do 

Programa, optámos por analisar os seus percursos de inserção na região do Algarve, 

por apresentar condições únicas e singulares para a realização do estudo.  

 

Concluímos que os toxicodependentes em recuperação, enquadrados pelo Programa 

Vida-Emprego, com apoio e acompanhamento técnico especializado, conseguem 

construir percursos de inserção duradouros e tendencialmente estáveis. 

Constatamos ainda que, os contributos do Programa vão para além do seu período 

de abrangência, uma vez que, uma parte significativa dos beneficiários, depois de 

terminar o Programa mantém ou obtém emprego no mercado de trabalho. 


