
DISPOSITIVOS DE CONTROLO DAS DEPENDÊNCIAS 
 

 

Dissertação submetida por  

António João Pinheiro Basílio 

no âmbito do mestrado em “Novas Fronteiras do Direito” 

 

 

Lisboa, ISCTE, Setembro de 2007 

 

Orientador: 

Prof. Doutor Pierre Guibentif 

 

 

 

RESUMO  

Os dispositivos de controlo e as dependências, com ou sem substância (a droga, o 

álcool, o jogo, etc.), são o objecto principal da nossa pesquisa. Em suma, como 

caracterizar as metamorfoses que se verificam actualmente nos dispositivos de 

controlo das toxicodependências e qual a relação entre estas metamorfoses e os 

actuais debates sobre as dependências em geral? Esta dissertação debruça-se sobre 

alguns dos dispositivos de controlo das dependências, em Portugal, (2000-2006), 

através da observação de um micro dispositivo específico das toxicodependências: 

Comissões para a Dissuasão das Toxicodependências, doravante designadas por CDT. 

A observação do seu processo decisório, do conteúdo das suas decisões e mesmo dos 

seus decisores. No quadro teórico-problemático adoptado, as decisões das CDT 

indiciam a preocupação pública com determinadas questões, tidas como realidades 

sociais que constituem problemas colectivos. A observação dos procedimentos e a 

análise daquelas decisões constituem duas das possíveis formas de operacionalizar a 

abordagem deste processo colectivo, que denominamos de “dispositivos de controlo 

das dependências”. Primeiramente, são apresentados o quadro teórico-problemático 

de partida, a delimitação do objecto de estudo, as características dos dispositivos em 

geral, e deste micro dispositivo em particular. Segue-se a descrição dos resultados: 

dispositivos de controlo observados e sua trajectória. Por último, apresentam-se as 

devidas conclusões.  
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SUMMARY  

The control devices and the addictions, with or without substances (drugs, alcohol, 

gambling, etc.) are the main subject of our research. In short, how to characterize the 

metamorphoses that we see today in the drugs control devices and what is the 

relationship between those metamorphoses and the current discussion about general 

addictions? This essay focus in the control devices of addictions, in Portugal, (2000-

2006), according to the observation of a specific micro device for drug addictions: 

Drug Addictions Dissuasion Commissions, or CDT. The observation of their decision 

making process, of the contents of their decisions, and even of their decision makers. 

In the adopted theoretical-problematic context, the decisions of the CDT indicate the 

public concern with certain issues, which are perceived as social realities that are 

collective problems. The observation of the procedures and the analysis of the 

decisions are two of the possible ways to bring about the approach of this collective 

process, which we call addictions control devices. First, it is presented the theoretical-

problematic context, the delimitation of the subject of the study, the characteristics of 

the devices as a all and of this particular micro device. Follows with the description of 

the results: the control devices observed and their course. Finally, we will present the 

conclusions.  
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