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Vida Nocturna mais  
Saudável e Segura
Um manual de formação para proprietários, profissionais de disco-
tecas, clubes nocturnos, bares, pubs e outros eventos de lazer com 
o objectivo de aumentar o conhecimento sobre diferentes situações 
de risco e, assim, ajudar a criar contextos de diversão nocturna mais 
segura e mais saudável.
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Formação para proFissionais de Contextos reCreativos

a vida nocturna e outros contextos recreativos desempenham 

um papel fundamental na vida moderna. Constituem um aspecto 

crítico da recreação de jovens e são cada vez mais uma fonte 

importante de emprego, desenvolvimento económico e de turismo 

para as comunidades e cidades. Contudo, as actividades de animação 

nocturna ou outras de índole recreativa também criam situações 

problemáticas de saúde e sociais, incluindo o uso indevido de álcool 

e outras drogas, ilícitas comportamentos anti-sociais e crimes.

Este manual foi criado para ser um instrumento prático e 

útil na formação dos profissionais das instalações de vida 

nocturna e outros espaços recreativos. Destina-se a capacitar 

o profissionais, a melhorar as suas habilidades e capacidades 

interpessoais para que possam tomar melhores e mais sábias 

decisões para reduzir e prevenir situações problemáticas. Para 

o sucesso da implementação deste instrumento preventivo 

é necessário (e a nossa prioridade) envolver a comunidade, 

os actores relevantes (públicos e privados), os políticos e os 

actores locais, regionais e nacionais. Apenas através da partilha 

e do envolvimento dos parceiros de comunidades, pode este 

manual e a formação associada, produzir os efeitos desejados.

nem sempre se tem considerado os profissionais destes contextos como 

potenciais agentes preventivos ou têm sido muito valorizado pelo seu 

trabalho como parceiros neste processo complexo. no entanto, se queremos 

promover e garantir uma diversão nocturna mais saudável e segura para 

os jovens, então também temos de fornecer formação adequada para os 

profissionais que trabalham nestes espaços. isto será especialmente benéfico 

quando as medidas de redução e prevenção de danos forem requeridas 

para lidar com situações problemáticas e/ou de emergência.  a formação 

vai ajudar a equipa a melhorar na resolução de conflitos e habilidades 

de comunicação, aumentar a assertividade e ajudar na compreensão 

de quaisquer quadros jurídicos ligado a actividades recreativas.
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este manual pretende ser uma ferramenta útil e fácil de utilizar pelos formadores. pretende-se 

que os profissionais (formandos) sejam capazes de reflectir sobre as suas práticas actuais e como 

estas podem ser melhoradas. este manual vai ajudar a promover a partilha de experiências e 

de conhecimento, criar uma consciência maior sobre estratégias preventivas e permitir que os 

profissionais se tornem mais conscientes das situações que podem ser potencialmente perigosas.

os principais objectivos deste manual são:

objeCtivos da Formação
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os profissionais com 

competências para tomar 

melhores decisões para 

ajudar a prevenir ou reduzir 

a frequência de situações 

problemáticas em contextos 

recreativos.

estratégias (por exemplo, 

controlo local, comunicação

interpessoal, gestão de 

conflitos, venda de álcool de 

forma responsável, primeiros 

socorros), que se têm mostrado

eficazes na resolução de 

diferentes situações de risco.

os riscos associados com a 

vida nocturna (por exemplo, 

o consumo de drogas legais e 

ilegais, violência, condução e 

acidentes), as circunstâncias 

em que ocorrem e as suas 

potenciais consequências 

(como as questões da vida 

nocturna afectam os jovens e 

outros clientes de locais em 

contextos recreativos).

a consciencialização 

de pessoas singulares e 

empresas / organizações dos 

enquadramentos legais que 

dizem respeito a uma gama 

de comportamentos e as suas 

consequências; por exemplo, 

gestão de eventos / locais, 

venda de bens e serviços, 

o consumo de substâncias 

psicoativas.

e compreender as diferentes

estratégias que provaram

ser eficazes na prevenção ou

gestão de riscos ligados a

locais ou eventos recreativos.

●

● ●

● ●Capacitar

Treinar Aumentar

Discutir Identificar

uma “coligação” de diferentes 

parceiros, com os mesmos 

interesses e objectivos, que 

trabalham neste área e nestes 

contextos.

● Gerar



Grupo alvo
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este manual é dirigido a profissionais e indivíduos que trabalham e têm 

responsabilidade em actividades e eventos recreativos, incluindo:

profissionais de hotéis, empregados de actividades de lazer, pessoal das relações 
públicas e outros funcionários relacionados com contextos recreativos  
(por exemplo, promotores e produtores  de eventos recreativos ).

e facilitadores culturais (por exemplo, dj’s e animadores).

e distribuidores de bebidas (alcoólicas e não alcoólicas).

que trabalham nesta área.

e pessoal de controlo de acesso (porteiros e agências de segurança privada).

associações locais ou regionais de bares e discotecas 

e outros locais de diversão nocturna.

Para melhorar os resultados desta acção, e sempre que possível, 

consideramos ser útil integrar na formação, diferentes profissionais de 

serviços no sector da animação nocturna e outros contextos recreativos, 

com os elementos dos serviços de saúde, forças de segurança e justiça.

●

●

●

●

●

●

Proprietário, gerentes

Empregados

Seguranças

Promotores

Associações

ONG’s



metodoloGia

Supõe-se que todos os participantes tenham conhecimentos 

e experiências para contribuir numa reflexão em grupo. 

Pretende-se promover a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento 

de competências que são complementares com a discussão activa, as 

actividades de dinâmicas de grupo e jogos pedagógicos. A formação 

deve ser tanto quanto possível real, promover a criação de significado 

e única para desenvolver uma aprendizagem rica e multissensorial.

A metodologia de formação deve ser 

adaptada às necessidades de cada situação 

e grupo de formação, e está fundamentada 

na aprendizagem de resolução de 

problemas. Esta metodologia pedagógica 

tem como objectivo ajudar os formandos a 

identificar o que já sabem, o que precisam 

de saber e como e onde podem aceder a 

novas informações e conhecimentos. 

As 6 unidades estão 

programadas para uma 

utilização flexível, de acordo 

com o tempo disponível e 

com os conteúdos que se 

pretendem abordar. Cada 

unidade integra componentes 

teóricas e práticas.

O curso é composto por 

unidades gerais, mas também 

unidades específicas, adaptadas 

para responder a situações 

mais concretas e necessidades 

específicas. As unidades terão 

uma duração entre 90 a 150 

minutos. A organização do 

curso (duração e unidades) 

será negociada tendo em conta 

cada grupo e cada situação.

A formação deve ser feita em 

pequenos grupos (máximo 

de 20 participantes) por 

formadores treinados para o 

efeito. Cada unidade e cada 

curso de formação serão 

avaliados de forma qualitativa 

e quantitativa. Serão entregues 

diplomas de participação aos 

formandos e às suas empresas.

Se for solicitado, é possível 

oferecer apoio técnico e 

acompanhamento de serviços 

a empresas ou profissionais.
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Unidades Objectivos pedagógicos

identificar as substâncias psicoativas mais comuns e seus 
efeitos e consequências consequências físicas e psíquicas.

esclarecer conceitos e definições.

identificar mitos e crenças erradas.

reconhecer a importância da comunicação  
nos relacionamentos humanos.

reconhecer diferentes estilos de comunicação.

identificar, aprender e discutir diferentes estilos de comunicação eficaz.

aumentar a capacidade de comunicação entre   
profissionais e entre estes e os clientes.

identificar sinais verbais ou físicos associados a situações 
de conflito ou a comportamentos agressivos.

identificar, analisar e discutir comportamentos físicos e verbais  
que podem ajudar a evitar situações de conflito.

identificar situações críticas, mesmo quando parecem não ser.

adquirir conhecimentos e competências para 
administrar primeiros socorros.

ter consciência da necessidade de proteger vítimas de outros clientes.

adquirir conhecimentos e competências para manter as instalações  
equipadas com equipamento de primeiros socorros.

ter consciência da necessidade de se abster de juízos de valor sobre  
os comportamentos das vítimas e evitar o discurso desmoralizador.

usar adequadamente a ambulância ou directrizes  
de referência dos serviços de emergência.

influenciar os indivíduos com necessidades de saúde a  
 acederem aos cuidados médicos apropriados.

❯  2 h 20 min

❯  3 h 30 min

❯  2 h + 1 h 30 min
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algumas unidades têm conteúdo fixo e são de formação básica para todos os profissionais, mas outras estão 

mais relacionadas com as diferentes situações e profissionais. no entanto, toda a equipa deve treinar todas as 

unidades e partilhar todo o conhecimento e experiências para aumentar a coesão do grupo e a eficácia das 

respostas a situações problemáticas.

Classificação  
de substâncias 
psico-activas, definições, 
conceitos, efeitos e 
riscos associados

Comunicação, resolução 
de conflitos e estratégias 
de prevenção

Primeiros socorros



Objectivos pedagógicos Unidades Objectivos pedagógicos

identificar as substâncias psicoativas mais comuns e seus 
efeitos e consequências consequências físicas e psíquicas.

esclarecer conceitos e definições.

identificar mitos e crenças erradas.

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 dos homens.

reconhecer os sinais indicadores de embriaguez.

discutir estratégias que permitam a recusa de  
serviço a pessoas embriagadas e menores.

discutir estratégias que permitam a prevenção da violência 
e acidentes de viação, associadas ao consumo de álcool.

reconhecer a importância da comunicação  
nos relacionamentos humanos.

reconhecer diferentes estilos de comunicação.

identificar, aprender e discutir diferentes estilos de comunicação eficaz.

aumentar a capacidade de comunicação entre   
profissionais e entre estes e os clientes.

identificar sinais verbais ou físicos associados a situações 
de conflito ou a comportamentos agressivos.

identificar, analisar e discutir comportamentos físicos e verbais  
que podem ajudar a evitar situações de conflito.

ter consciência de como os contextos de diversão  
nocturna ou outros podem funcionar melhor.

identificar adequadamente situações e áreas  
problemáticas dentro dos espaços recreativos.

adquirir conhecimentos e competências para melhorar  
a segurança e o conforto dos locais de recreação.

identificar situações críticas, mesmo quando parecem não ser.

adquirir conhecimentos e competências para 
administrar primeiros socorros.

ter consciência da necessidade de proteger vítimas de outros clientes.

adquirir conhecimentos e competências para manter as instalações  
equipadas com equipamento de primeiros socorros.

ter consciência da necessidade de se abster de juízos de valor sobre  
os comportamentos das vítimas e evitar o discurso desmoralizador.

usar adequadamente a ambulância ou directrizes  
de referência dos serviços de emergência.

influenciar os indivíduos com necessidades de saúde a  
 acederem aos cuidados médicos apropriados.

ter consciência das consequências jurídicas dos comportamentos  
ou da falta destes no exercício profissional.

❯  2 h 30 min

❯  2 h 20 min

❯  2 h 20 min
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a FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOS CONTEXTOS  
RECREATIVOS foi desenvolvida pelo ireFrea portugal, como parcei-
ro do Club Health project, suportado pela Comissão europeia.

este manual é um produto do projecto Club Health. as nossas expectativas são de que os pro-

fissionais que vão utilizar este manual devem realizar a formação para maior aprofundamento 

sobre as temáticas e pela troca de experiências entre profissionais. o uso indevido ou não cum-

primento das recomendações para o qual foi elaborado pode alterar os resultados esperados.

para mais informações contacte:

ireFrea portugal
urbanização Construr, lote 6, 7º b
3030-218 Coimbra
portuGal

e-mail: irefrea.pt@gamil.com

www.club-health.eu
www.irefrea.org

preparado por:   Fernando Mendes e Maria do Rosário Mendes

The projecT is supporTed by The european commission under healTh programme 2008-2013. 
oTher supporTers of The projecT are: minisTry of healTh (slovenia), minisTry of educaTion and 
sporT, office for youTh (slovenia), slovenian Traffic dafeTy agency (slovenia), fonds de luTTe 
conTre cerTaines formes de criminaliTé (luxembourg), and The ciTy of london (uniTed Kingdom).


