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cimenta coesão

A Situação do País 
em Matéria de Drogas e 
Toxicodependências 2012:

Cannabis no topo 
da procura 
de novos 
tratamentos e 
aumentam mortes 
relacionadas com 
consumos

 
Entrevista com Jesús Cartelle:

“Lamento o 
desmembramento e 
sufocação política do 
modelo português 
de respostas 
integradas, um dos 
melhores do mundo”
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22 Anos de Experiência

São estruturas de tratamento que se posicionam no sentido de providenciar apoio psicoterapêutico e socioterapêutico a indivíduos que 
apresentam quadros compatíveis com dependência de substâncias psicoactivas com ou sem psicopatologia associada. 
Actualmente a Clinica do Outeiro encontra-se alicerçada em três espaços físicos distintos, a saber, Unidade de Vila do Conde 
(vocacionada para o tratamento de quadros psicopatológicos associado, ou não, ao consumo de substâncias psicoactivas), a Unidade 
de Valbom (vocacionada para o tratamento de indivíduos sem psicopatologia) e Unidade de Ambulatório/Centro de Dia (destinada a 
indivíduos que concluíram com sucesso o seu programa de tratamento, no entanto, necessitam de orientação psicoterapêutica no 
sentido de sedimentar a sua abstinência)
Neste sentido a Clinica do Outeiro, na sua unidade de Vila do Conde adopta uma metodologia terapêutica assente no Modelo de 
Ocupação Humana que valoriza as rotinas, os papéis e os interesses do individuo no sentido da reestruturação emocional, cognitiva, 
sociais e de interacção. Esta metodologia de intervenção pressupõe o envolvimento em actividades terapêuticas significativas de 
modo a promover competências que possibilitem ao individuo uma melhoria no desempenho nas mais variadas áreas de ocupação. 
Ainda em termos psicoterapêuticos, existe um trabalho de base vocacionado para a toxicodependência no sentido da reabilitação do 
dependente. Basicamente, podemos referir que na Unidade de Vila do Conde temos dois focos de intervenção prioritários, a doença 
mental e a dependência.
A Unidade de Valbom, orientada para indivíduos sem psicopatologia, mas com quadros compatíveis com dependência de substâncias 
psicoactivas, disponibiliza uma metodologia de intervenção baseada no funcionamento de Comunidade Terapêutica, devidamente 
estruturado e com elevada carga psicoterapêutica, onde os residentes são conduzidos e orientados a progredir até à manutenção 
sustentada da abstinência. Constituem parte integrante das actividades terapêuticas deste modelo de intervenção: palestras 
psicoeducativas, terapia de grupo, terapia individual, terapia familiar e de casal, dinâmicas de grupo, grupos específicos de prevenção 
de recaída, trabalhos de introspecção, filmes e documentários com cariz terapêutico e respectivos debate em grupo e actividade física 
monitorizada. 

Comunidades Terapêuticas
da Clinica do Outeiro

Missão
Abordagem Terapêutica das condutas 
aditivas e patologias associadas para 
uma integração plena na Comunidade.

Valências
- Programa para Adultos
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- Acompanhamento Psicoterapêutico, 

em regime de ambulatório
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Visão
Continuar a ser uma referência nacional 

na qualidade da assistência prestada, bem 
como ao nível dos resultados obtidos.

Número Verde: 808 919 989
www.clinicaouteiro.pt

geral@clinicaouteiro.pt
www.facebook.clinicaouteiro



3A inteligência do 
vomitado

Hoje estou firmemente decidi-
do e pleno de convicção para di-
zer aqui da minha razão… Indig-
nado, no mínimo, para não dizer 
revoltado e até mesmo enojado 
por constatar ao ponto a que che-
gou esta geração que, por sim-
ples diversão, (questiono-me que 
tipo de diversão será esta…) se 
embebeda de tal maneira que, 
não suportando o etanol, vai 
deambulando pelas ruas e vielas, 
violando e violando-se, vomitando 
e vomitando-se uns e outros, de-
sígnio comum do consumo abusi-
vo do álcool, qual final épico de 
repetidas tentativas hercúleas de 
mostrar... não sei bem o quê…

Mais do que chocante é nojen-
to aquilo a que assistimos nas 
“festas académicas”, e preocupa-
me ver ao nível a que chegou uma 
parte da nossa juventude que, 
apesar da sua formação académi-
ca, deixa que a sua inteligência 
seja vomitada… O que terá isto a 
ver com bem-estar, boa disposi-
ção, boas conversas, interrogo-
me, no seio de uma inocência de-
sinquietante…

Não entendo por que continua 
a persistir a ideia, junto de tantos 
jovens, que o álcool dá força e vi-
gor a quem o consome. Estes 
(des)aproveitadores de álcool 
sentem-se mais fortes, mais viris, 
mais machos, no caso dos rapa-
zes, e mais destemidas, corajo-
sas, independentes e mais iguais, 
as raparigas. Os adolescentes 
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acham que a sua vez de se tornar 
um jovem enérgico e valente se 
alcança emborrachando-se… 
Que ideia mais mesquinha e ab-
surda de crescimento. E vê-se 
isto num périplo pela noite das ca-
pas negras em Coimbra, do Porto, 
de Lisboa, de Castelo Branco, de 
Bragança… e de muitas outras 
em que as habilitações académi-
cas são construídas a par e passo 
com as agressões orgânicas. 

Que pena e ignorância que 
uma geração de jovens não seja 
capaz de perceber nem distinguir 
a noite do dia e muito menos o 
uso do abuso. Buscar a energia e 
a felicidade no álcool, por si só e 
em exclusivo, é o mesmo que per-
sistir em tentar conduzir um carro 
sem volante, sem rodas e com-
bustível… Que doideira vai na ca-
beça desta geração, que emboca 
todo o tipo de álcool e da mais 
rasca qualidade com um único ob-
jectivo, ter uma bebedeira rápida 
e uma ressaca lenta?

Não, não pensem que sou um 
fundamentalista ou proibicionista 
ou alguém contra o consumo do 
álcool, pelo contrário, o que  pen-
so, é que estamos perante uma 
pequena geração de “garotos” 
que não só não sabem beber, 
como não sabem como e onde 
vomitar tanta ignorância, fazendo 
do acto um posto, ainda que com 
muito pouco bom gosto…

Sérgio Oliveira, director
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Congresso SICAD:

Na coesão o futuro
Passado um ano desde a implemen-
tação da alteração orgânica e estru-
tural do organismo que tutelava a in-
tervenção na área das dependên-
cias, o SICAD - Serviço de Interven-
ção nos Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências – realizou o seu 
primeiro encontro anual. Durante os 
dias 12 e 13 de Dezembro, o Ô Hotel 
Golf Mar, no Vimeiro, acolheu cerca 
de 200 profissionais, muitos afectos 
ao Serviço mas com uma presença 
significativa de parceiros externos, 
nomeadamente provenientes das 
ARS, dos cuidados de saúde primá-
rios e hospitalares.

A realização deste evento elegeu como 
grande objectivo reforçar os laços de coo-
peração e alinhamento dos vários atores  
no desenvolvimento de uma politica públi-
ca, coerente e sustentada, para a área de 
intervenção nos comportamentos aditivos e 
nas dependências. Daí que o tema adopta-
do para o Congresso SICAD tenha resulta-
do na conjugação do futuro com a coesão.

No que concerne ao programa do 
evento, a tónica foi colocada na reflexão 
sobre documentos e instrumentos de ges-
tão que servirão de base para o futuro da 
intervenção, nomeadamente o Plano Na-
cional para a Redução dos Comportamen-
tos Aditivos e das Dependências 2013-
2020 e a Rede de referenciação/articula-
ção no âmbito dos comportamentos aditi-
vos e das dependências. Outros temas 
como Os idosos e o consumo de álcool ou 
os consumos na primeira infância serviram 
para a realização de conferências, que 
não descuraram a Qualidade e prática de 
intervenção, à luz do que constituiu tradi-
ção nos tempos do extinto IDT.

O segundo dia do Congresso SICAD 
abriu com uma conferência subordinada 
aos Níveis de risco das dependências, aos 
Instrumentos de diagnóstico precoce e às 
Intervenções breves, seguindo-se uma 
mesa em que se discutiu em torno da Sín-
drome alcoólica fetal, da gravidez, os con-
sumos e o feto.

Da parte da tarde, os Comportamen-
tos aditivos e meio laboral foram o foco, a 
par do jogo, a caminho de uma abordagem 
integrada recentemente no seio das com-
petências do SICAD e das demais entida-
des que tutelam respostas na área das de-
pendências.

Dependências esteve no primeiro Con-
gresso SICAD, onde entrevistou João Gou-
lão e Carla Silva, Directora da ART, Asso-
ciação de Respostas Terapêuticas, autora 
da comunicação A ARTe da Juventude.

João Goulão

Que momentos destaca neste Con-
gresso do SICAD, sucedâneo dos 
encontros anuais do IDT, em que 

desde logo se nota a participação 
de um público diferente?
João Goulão (JG) – É evidente que o 

quadro é um pouco diferente e o mote 
para este congresso, na coesão o futuro, 
diz muito das intenções. O que pretende-
mos, na sequência das alterações estrutu-
rais ocorridas e decorrido um ano desde a 
entrada em vigor das mesmas, foi clarificar 
os papéis dos diversos intervenientes e re-
forçar a ideia, ao longo deste ano clara-
mente constatada na prática, da indispen-
sabilidade de mantermos um trabalho arti-
culado e a tal coesão, respeitando um mo-
delo tão laboriosamente construído ao 
longo de décadas e que, comprovadamen-
te, tem produzido resultados. Houve mui-
tas referências pelos diversos intervenien-
tes externos e um reconhecimento por par-
te destes nossos parceiros externos dos 
progressos que foram feitos ao longo dos 
anos nesta área. Foi particularmente enfa-
tizado, por exemplo, pela nossa colega 
Cristina Guerreiro, da Maternidade Alfredo 
da Costa, que colocou uma tónica muito 
forte nesses progressos…

… O próprio secretário de estado da 
saúde o fez, ontem, durante o jantar 
do congresso…
JG – É evidente que ficamos satisfei-

tos com as palavras que o secretário de 
estado nos dirigiu ontem mas ouvir da par-
te dos parceiros da área de intervenção 
em meio laboral, da intervenção junto das 
grávidas e em vários outros contextos, o 
reconhecimento do trabalho feito no pas-
sado e a convicção de que o trabalho do 
SICAD e dos demais parceiros dará conti-
nuidade a esse progresso é significativo. 
Perpassam em todo este encontro fortíssi-
mos laços afectivos, de amizade, de dese-
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jo de estarmos juntos e foi muito agradável 
ver a enorme quantidade de profissionais 
exteriores ao SICAD das diversas áreas. 
Temos pessoas da redução da oferta, das 
comunidades terapêuticas, uma associa-
ção de consumidores, os narcóticos anóni-
mos, os novos parceiros da área do jogo e 
uma enorme massa de profissionais que 
se dedicam a estes temas e, se houver 
condições para tal, daremos continuidade 
a este evento e, se não anualmente, co-
meçaremos a fazer pelo menos de dois em 
dois anos um congresso do SICAD com 
uma forte componente técnico científica…

Essa componente, curiosamente, 
não pareceu muito acentuada neste 
congresso…
JG – Houve uma mesa de que gostei 

particularmente, que tinha a ver com as 
consequências do consumo de álcool du-
rante a gravidez. Foi uma mesa muito rica. 
Mas esta conjugação de aspectos científi-
cos e organizativos, da reflexão sobre do-
cumentos consensualizados de uma forma 
muito alargada, como o plano estratégico 
e a rede de referenciação, instrumentos 
fundamentais para que tudo isto possa 
correr bem, é muito importante. No futuro, 
haverá seguramente a necessidade de afi-
narmos e de pegarmos em novas frentes 
de trabalho. Foi também aqui enfatizada a 
necessidade de dedicarmos maior aten-
ção à intervenção em meio laboral. Já de-
mos um empurrão significativo há uns 
anos atrás, quando elegemos esse tema 
como o mote para a celebração do Dia 
Mundial de Luta Contra a Droga e, a partir 
daí, foi possível desenvolver trabalho con-
creto, que se materializa num documento 
extremamente importante, mas agora é 

preciso levá-lo à prática. São tarefas que 
nunca terminam e estes encontros corres-
pondem também a um carregar de ener-
gias e são importantes pelo que se passa 
dentro da sala, pelas intervenções e pales-
tras, mas também pelos contactos infor-
mais, que são aprofundados nos corredo-
res, nas refeições e na festa da noite… Es-
tou muito satisfeito pela forma como tudo 
isto decorreu e pela enorme adesão. Gran-
de parte dos profissionais do SICAD estão 
presentes, uma grande parte dos cerca de 
200 inscritos são parceiros externos ao SI-
CAD que vieram sem que tenhamos for-
malizado qualquer tipo de convite que não 
apenas a publicitação do evento.

A questão impõe-se e tem sido co-
mentada por alguns profissionais: 
se o modelo funcionava, se é elo-
giado por todos, desde os parceiros 
externos à comunidade internacio-
nal, para quê mudar?
JG – Há aqui lógicas que, francamen-

te, como é sabido, nos transcenderam. 
Penso que houve aqui uma decisão mais 
ou menos generalizada a toda a adminis-
tração pública, neste contexto de dificulda-

des económicas do país, que resultou na 
extinção de institutos públicos tidos como 
particularmente gastadores. Ora, no nosso 
caso, posso dizer que o IDT não era um 
instituto público desse tipo. Era um serviço 
vertical, se mudássemos o estatuto para 
direcção-geral e continuasse a funcionar 
nos mesmos moldes, não teríamos qual-
quer dificuldade. Penso que esta passa-
gem de responsabilidades de intervenção 
local para as ARS criou uma perturbação 
que seria escusada e acaba por se perce-
ber que as próprias ARS, ao receberem 
estas incumbências que não reivindica-
ram, perceberam também que as coisas 
estavam organizadas de tal forma que só 
teriam a perder se as desmantelassem. Ao 
fim e ao cabo, isto correspondia aos gran-
des temores que tínhamos, de que os pro-
fissionais integrados de forma súbita nas 
ARS fossem mobilizados para outras tare-
fas e frentes mas isso não chegou a verifi-
car-se. As ARS acabaram por absorver 
esta competência e as equipas, mantendo
-as intactas, sem alterar profundamente as 
estruturas, até os responsáveis foram, na 
sua maioria, mantidos. Os profissionais 
têm novos patrões e respondem perante 
novos responsáveis, têm outra instituição 
que lhes paga o ordenado mas, de resto, 
as coisas não mudaram assim tanto.

Ao nível dos projectos, porém, as 
coisas estarão algo diferentes: o ex 
IDT tinha feito um diagnóstico bem 
mapeado de todo o território nacio-
nal com base no qual definiu prio-
ridades de intervenção mas, neste 
momento, quem as tem que definir 
e implementar são as ARS…
JG – Exactamente. E têm estado a fa-

zê-lo. Na sequência destas alterações, 
também houve algum impasse porque não 
havia uma clarificação de responsabilida-
des. Mas, neste momento as coisas estão 
claras, os diagnósticos e a priorização 
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compete a cada uma das ARS e compete 
ao SICAD encaixar as prioridades elenca-
das por cada uma das ARS em função da 
nossa capacidade de financiamento e fa-
zer o lançamento dos concursos. Tem sido 
uma tarefa hercúlea, uma vez que temos 
inúmeros concursos a decorrer, com a par-
ticipação de representantes das ARS nos 
júris. Tem sido uma tarefa partilhada e mui-
to exigente que estamos a tentar fazer 
com a maior brevidade possível. Direi que, 
ao fim deste ano, as coisas estão prestes 
a entrar em velocidade cruzeiro. Se altera-
ções houve que foram introduzidas e que 
seriam talvez escusadas, também alguns 
ganhos decorrem desta integração. A rede 
de referenciação, a intervenção nos cuida-
dos de saúde primários e as articulações 
com os serviços hospitalares, desde que 
todos eles dependem das ARS acabam 
por sair facilitadas, assim como a partilha 
de alguns recursos humanos.

Com tantas atribuições concedidas 
às ARS, nomeadamente no que con-
cerne à organização das respostas 
locais e de proximidade e do tra-
tamento, não se correrá o risco de 
medicalizar novamente ou tornar 
meramente sanitária a resposta por-
tuguesa na área das dependências, 
descurando respostas como a de ín-
dole social e outras?
JG – Percebo a questão mas não es-

queçamos que as equipas transitaram in-
tactas. O modelo integrado que foi desen-
volvido nessas unidades mantém-se. É 
evidente que, no cenário macro que te-
mos, existem dificuldades mas essas, se-
guramente, também iriam ocorrer no IDT. 
Já as tínhamos sentido noutra fase da cri-
se, nomeadamente quando tivemos que 
dispensar cerca de 200 profissionais que 
tinham vínculos precários connosco, o que 
correspondeu a um decréscimo patente 
nos nossos relatórios de actividades. A tí-
tulo de exemplo, tínhamos uma média de 

13 consultas anuais a cada um dos nossos 
utentes, um rácio invejável que dificilmente 
encontramos noutras especialidades ou 
áreas de intervenção. Quando dispensá-
mos esses 200 profissionais, o número de 
consultas baixou muito significativamente, 
assim como a média anual a cada utente 
passou das 13 consultas para 8. Agora, 
não se perspectiva a saída de mais profis-
sionais, pelo menos em massa mas não 
me custa imaginar que, à medida que al-
guns profissionais hoje no seio das ARS se 
vão reformando, não sejam substituídos. 
As cordas vão esticando e o mesmo acon-
tece com o SICAD. Também temos alguns 
cortes, nomeadamente na área do pes-
soal, que impõem que, à medida que saem 
profissionais, não temos capacidade de os 
repor imediatamente. Mas isto resulta do 
tal quadro macro político e económico do 
país e esperamos que não sejamos afec-
tados com novos cortes. Aquilo que sinto 
hoje, sobretudo a partir de dezenas de 
contactos informais que este encontro pro-
porcionou, é que ressalta um sentimento 
de muito maior tranquilidade do que havia 
há um ano atrás.

Duas questões à margem deste 
congresso: que comentário lhe sus-
citam a situação da interrupção da 
troca de seringas nas farmácias e 
a opção pelos centros de saúde e o 
desejado programa de proximidade 
de disponibilização de naloxona?
JG – Quanto à troca de seringas, 

como sabe, houve um parceiro muito im-
portante que saiu de cena, a Associação 
Nacional das Farmácias. Como sabe, o 
programa também não é gerido pelo SI-
CAD… O facto é que, neste momento, a 
parte mais significativa da troca de serin-
gas que continua a ser efectuada no país é 
assegurada através das equipas de rua e 
das estruturas de redução de danos finan-
ciadas pelo SICAD. Quanto à possibilida-
de de desenvolver programas de treino e 

disponibilidade de naloxona, seja por pa-
res ou por equipas de rua, é uma questão 
em aberto. Estamos atentos e encaramo
-la como uma possibilidade.

Preocupa-o que seja uma estrutura 
pouco vocacionada como os cen-
tros de saúde a distribuir seringas?
JG – Era uma questão que, alguma 

forma, antecipava… Não é propriamente 
um tipo de estrutura muito vocacionada 
para chegar perto destes utentes. A capila-
ridade da rede de farmácias era, de facto, 
uma mais-valia interessantíssima e tenho 
alguma esperança que se possa voltar a 
mobilizar. Face aos contactos que tenho 
tido com farmacêuticos e até do bastonário 
da Ordem dos Farmacêuticos e do presi-
dente da Associação Nacional das Farmá-
cias tenho constatado disponibilidade para 
voltar em condições a ver… Trata-se de 
uma questão que me transcende mas gos-
taria muito de ver as farmácias novamente 
envolvidas nestes programas.

Carla Silva, Directora da 
Associação de Respostas 
Terapêuticas – ART

Dirige uma associação, a ART, que 
representa um paradigma de adap-
tação às necessidades evidencia-
das pelo público-alvo que servem 
mas também pela comunidade téc-
nica que a compõe…
Carla Silva (CS) – A ART é uma asso-

ciação sem fins lucrativos fundada em 
1999, inicialmente para recuperar adultos. 
Temos três valências, duas situadas no 
concelho de Marco de Canaveses com ca-
pacidades para 30 e 27 utentes e em Cas-
tro Verde para 70 utentes. No total, temos 
127 camas, das quais 102 estão conven-
cionadas. Em 2007, iniciámos um trabalho 
com um grupo de jovens, encaminhados 
por ISS,ip, no âmbito de medidas de pro-
moção e protecção, o que nos despertou 
para este público e nos sensibilizou e 
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consciencializou relativamente ao tipo de 
respostas que existiam nesta área. Levá-
mos cerca de dois anos a trabalhar com 
adultos e menores, e rapidamente perce-
bemos que ora favorecíamos uns, ora des-
favorecíamos outros, independentemente 
de criarmos a nível terapêutico as condi-
ções adequadas. Falar da incompatibilida-
de uma vez que o nosso diagnóstico e in-
tervenção são individualizados, adaptado 
às necessidades de cada um. Esta é uma 
das nossas características: o individuo. 
Havia mais-valias, mas cada vez mais 
sentíamos que a nossa vocação estava 
voltada para os jovens. Daí que, a certa al-
tura, a equipa técnica decidiu que devería-
mos optar por um rumo específico e apro-
fundarmos mais a área dos jovens. Passá-
mos para a especialização única e exclusi-
va com os jovens entre os 14 e os 18 anos.

Quais são as principais problemáti-
cas com que se deparam estes jo-
vens?
CS – Todos estes jovens têm medidas 

de promoção e protecção. Salvo raras ex-
cepções de casos particulares, são enca-
minhados pelos tribunais. Mas já nos va-
mos deparamos com famílias preocupa-
das, que enviam e-mails para a instituição 
em que questionam os comportamentos 
dos filhos e que de alguma forma procu-
ram ajuda. Denota-se uma conscienciali-
zação da problemática: o consumo deixou 
de ser elitista passando a ser geral e so-
cietário. No entanto, a maioria dos jovens 
que recebemos nas nossas CT’s já passa-
ram por muitas intervenções, sendo que 
um número significativo já se encontrava 
institucionalizado, como se diz na gíria “ já 

estão no sistema há bastante tempo”. Os 
nossos utentes são caraterizados essen-
cialmente distúrbios de comportamento, 
destruturação familiar, vítimas de maus-
tratos, absentismo escolar e consumos de 
substancia ilícitas.  

Provavelmente também já desacre-
ditados nesse mesmo sistema…
CS – Completamente. Temos jovens 

que  estão sob medidas de promoção e 
protecção desde os zero anos! Alvos de 
várias intervenções de lar para lar, de insti-
tuição para instituição, em que algumas 
equipas de tratamento também já intervie-
ram… mas são jovens desacreditados da 
vida, ou porque não têm retaguarda fami-
liar ou porque são de bairros completa-
mente desestruturados em que, se não 
pertencem aos gangs, são excluídos… 
Esta é uma realidade que, não sendo pro-
priamente nova no nosso país, cada vez 
mais carece de um trabalho e intervenções 
especializadas e integradas.

Faltarão respostas mais especiali-
zadas?
CS – Sem dúvida. Esse foi o caminho 

que escolhemos e acreditamos que todos 
os parceiros irão concluir o mesmo.

Calculo que estes jovens utentes da 
ART não tenham que ter como cri-
tério de admissão o consumo de 
substâncias psicoactivas…
CS – Poucas eram as comunidades 

terapêuticas que estavam a receber jo-
vens quando começámos a fazê-lo, em 
2007. Na altura, deparámo-nos com essa 
dúvida: se teria ou não a ver com consu-

mos. E esse factor tem a ver com o cami-
nho que escolhemos. Os próprios juízes 
que decretam as medidas e os técnicos de 
serviço social, que procuram como a res-
posta a comunidade terapêutica, estão 
muito habituados ao centro de acolhimen-
to, ao equipamento social. Tendo em conta 
que não existem equipamentos sociais 
muito vocacionados para esta área, nós 
próprios temíamos tornar-nos também um 
equipamento social quando, na realidade, 
o que pretendíamos era tratamento em co-
munidade terapêutica e não fugir dessa 
área da saúde. Daí que começámos a criar 
critérios de admissão, sendo que os con-
sumos comprovados constituem um deles. 
Houve um trabalho muito intenso por parte 
da ART no sentido de fazer entender que 
não é um mandato de condução que nos 
obriga a admitir um jovem na instituição. 
Existem critérios e, de alguma forma, tive-
mos que “educar” a justiça e a segurança 
social para que todos os intervenientes no 
processo do jovem compreendam qual é a 
competência de uma Comunidade Tera-
pêutica, qual e os objetivos da nossa inter-
venção e também as nossas limitações 
enquanto interventores. O sucesso da 
nossa intervenção só é possível quando 
todos os intervenientes percebam qual é a 
sua missão…. Os papéis têm que estar 
bem definidos, e como sabemos nem sem-
pre é fácil sintonizar os parceiros… Neste 
sentido há um longo caminho a percorrer. 

Estamos a falar de idades muito pre-
coces… Que tipos de consumos es-
tão mais presentes entre estes jo-
vens?
CS – O haxixe é a substância predomi-

nante. Para eles é o equivalente ao nosso 
cigarro e nem sequer compreendem por 
que não devem fazê-lo. Consideram-no 
simplesmente inócuo. O álcool nesta faixa 
etária também é expressivo.

Referiu uma carência relativamen-
te às respostas especializadas para 
este tipo de população. Não teme 
que, numa altura de crise, face à de-
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missão do papel social do Estado e 
ao desinvestimento em áreas como 
a social e a da saúde, as instituições 
existentes optem por uma resposta 
cada vez mais assistencialista e me-
nos técnica face às necessidades 
básicas evidenciadas pela popula-
ção?
CS – É uma verdade… Existem muitas 

respostas para jovens, mas muito pouco 
focadas no jovem. Muito mais ao nível da 
prevenção, muito traduzidas na visita da 
assistente social, no assistencialismo… e 
isto, além de redutor, não chega para fazer 
face às necessidades que provêm do ter-
reno. O Norte dos pais, por exemplo, tem 
um número bastante elevado de jovens si-
nalizados, mas as respostas especializa-
das são ainda muito poucas no nosso 
país, para fazer face às necessidades sen-
tidas. Embora a Segurança Social tenha 
vindo a tomar medidas, o certo é que são 
ainda muito insuficientes. Daí que se tenha 
verifique esta significativa busca de vagas 
para jovens em comunidade terapêutica.

O modelo de comunidade terapêuti-
ca funciona para estes jovens?
CS – Funciona! Não sou apenas eu 

que o digo mas também os resultados o 
comprovam. No entanto, as comunidades 
existentes deverão adaptar-se. A ART teve 
que proceder a uma reestruturação muito 
profunda, uma vez que as necessidades 
destes jovens são completamente diferen-
tes das dos adultos. Trabalhar com jovens 
com medidas de promoção e de protecção 
implica uma maior articulação interna e in-
terinstitucional. Um jovem vem e fica insti-
tucionalizado na comunidade terapêutica, 
transmitindo-nos responsabilidades legais 
sobre o jovem. Diria que, de alguma forma, 
as actuais comunidades terapêuticas em 
geral não estão preparadas para isto. É 
emergente orientar as CT’s que intervêm 
com este público.

Vocês assumem a responsabilidade 
de reabilitarem estes jovens, uma ta-
refa que passará por intervenções em 
muitas vertentes das suas vidas…
CS – Reabilitar, educar, contribuir para 

o seu desenvolvimento integral, que vai 
desde as necessidades básicas, à educa-
ção, à saúde… Trata-se de um processo 
muito complexo e multidimensional, daí 
que a instituição tenha aumentado signifi-
cativamente a sua equipa.

Calculo que não seja fácil mensurar 
casos de sucesso, até porque é di-
fícil acompanhar estes utentes ao 
longo da vida…
CS – São frequentes os casos de 

sucesso. E existe um instrumento mui-
to bom, as redes sociais, que nos vai 
permitindo fazer um follow up e acom-
panhar os nossos jovens. Já fomos 
muitas vezes questionados pelos juí-
zes e pela Segurança Social sobre o 
que fazemos a estes jovens que não 
querem sair da instituição. Todo o se-
gredo do processo terapêutico tem a 
ver com a equipa, que tem que possuir 
um perfil muito adequado às necessi-
dades destes jovens. Ainda existe mui-
to pouca oferta de formação nesta 
área. Temos procurado imensa, temos 
investido muito na formação da equipa, 
com o objetivo de cada vez mais perce-
ber quais são as necessidades reais do 
jovem, como devemos intervir…. Eles 
estão connosco durante um ano ou um 
ano e meio mas à entrada é logo no-
meado um gestor de caso… Um jovem 
precisa de ter uma pessoa de referên-
cia. Se não tem um pai ou uma mãe 
tem que ter outra pessoa que o acom-
panhe e em quem possa confiar a reso-
lução dos seus problemas. Trata-se de 
um processo muito personalizado e as 
pessoas que trabalham com estes jo-
vens têm que ter um tacto muito espe-
cial. Incutirmos regras, disciplina e pre-
paramos estes jovens para terem uma 
inserção com sucesso na sociedade. 

Grande parte deste trabalho passa pelo 
fomento da autonomia. Deparamo-nos 
com jovens de 17 anos que nos che-
gam sem noção do que é a vida real, 
do que representa gerir dinheiro, de 
quanto custa comprar uns ténis…

Não se correrá o risco de criar uma 
dependência do jovem face à insti-
tuição que o acolhe?
CS – Sim, é verdade. Para salvaguar-

dar essa possível dependência é funda-
mental orientar o jovem no sentido de o fa-
zer perceber que existe motivo e objetivos 
na CT, daí que é traçado um plano de in-
tervenção terapêutica individualizado com 
o jovem, onde são traçadas metas concre-
tizáveis, com vista a um objetivo principal 
que é a sua inserção. Passado o primeiro 
mês de tratamento, o jovem está situado, 
orientado qual é o caminho que juntos pre-
tendemos traçar. As ligações posteriores à 
sua saída têm a ver exatamente com a fi-
gura de “o amigo”. Não nos vêem enquan-
to instituição mas como um amigo. Podem 
ficar com uma ligação especial com uma 
professora da escola, comigo ou com ou-
tro técnico. O foco não incide sobre a insti-
tuição mas sobre a pessoa que ele consi-
derou que contribuiu para a sua evolução. 
Daí a importância da definição de objecti-
vos para que os jovens se possam posicio-
nar e sentirem-se acompanhados e segu-
ros.

Falava no início da nossa conversa 
que já começam a surgir sinais por 
parte dos pais que indiciam preocu-
pação face a comportamentos dos 
filhos. Em que medida contribuirá a 
terapêutica sistémica para o suces-
so dos processos destes utentes?
CS – É fundamental. Notam-se algu-

mas situações de famílias mais esclareci-
das que nos interrogam, uma vez que não 
atribuem os desvios comportamentais que 
detectam a factores externos mas que pre-
tendem percebê-los e aprender a lidar com 
este tipo de situações.
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Partindo do mote da sua interven-
ção neste congresso, em que con-
siste afinal a arte da juventude?
CS – Hoje, é preciso ter arte para 

ser-se jovem. Não é fácil. O que a socie-
dade dá a estes jovens tem muito risco 
implicado. Nas escolas, nos convívios, 
os jovens são encaminhados no sentido 
de, para “curtirem”, ter que ser com 
algo…

A quem cabe ensinar esses jovens a 
gerir esses prazeres e riscos?
CS – Tem muito a ver com o esclareci-

mento e o diálogo, que é muito pouco, ao 
nível familiar. Não deve ser um tabu. Te-
mos que ensinar os nossos filhos a esta-
rem na sociedade. Também a comunidade 
escolar tem o seu contributo a prestar, de-
senvolvendo um trabalho de prevenção e 
de alerta bem objectivo e real, fazendo 
compreender que existem limites.

Numa altura em que se perdem la-
ços comunitários outrora tão evi-
dentes num país como o nosso, 
que papel deverão desempenhar 
as autarquias enquanto entidades 
fomentadoras da coesão e solida-
riedade social e eventualmente fi-
nanciadoras de projectos encabe-
çados pela sociedade civil e por 
instituições como o que a ART de-
senvolve nos municípios do Marco 
de Canaveses e de Castro Verde?
CS – A Art está no Norte e no Alente-

jo, ou seja, em dois contextos opostos. 
Quando falamos de autarquias, também 
falamos de educação porque estes jo-
vens frequentam a escola. A esse nível, 
existe entendimento e compreensão 
mas, ao nível do apoio directo à institui-
ção, não beneficiamos de qualquer tipo 
de comparticipação. Existe um grande 
esforço por parte da instituição no senti-
do de fazer prevalecer o direito destes 

jovens. Eles têm direitos e a sua tutela, 
uma vez que estão sujeitos a uma medi-
da de promoção e de protecção, cabe ao 
Estado e todas as pessoas têm que estar 
envolvidas à proporção da sua quota de 
responsabilidade em relação a estes jo-
vens. No Alentejo, considero que temos 
um bom trabalho realizado, não propria-
mente a nível monetário mas dos parcei-
ros envolvidos, nomeadamente no âmbi-
to da rede social. Lutámos para que es-
tes jovens sejam tratados como um cida-
dão comum, para que tenham o seu 
médico de família no centro de saúde, 
para que tenham a sua escola, medidas 
adaptadas e possibilidades de socializa-
ção. Tendo em conta que Castro Verde é 
um pequeno território habitado por 8 mil 
pessoas, em que as sinalizações ao ní-
vel das CPCJ não vão além dos quatro 
ou sete jovens, este foi um fenómeno 
desconhecido… Mas os nossos jovens 
foram acarinhados e integrados num sis-
tema de educação de PIEF, em que têm 
aulas no exterior. Ao nível da caracteri-
zação, temos 90,9% de absentismo es-
colar entre estes jovens que, quando en-
tram na instituição, não vão imediata-
mente para a escola. É-lhes incutida a 
postura de estarem sentados numa sala 
de aula, são feitas dinâmicas educativas, 
temos professores que pertencem à 
equipa de monitorização… Eles não re-
jeitam, mas têm muito medo do regresso 
à escola, contexto em relação ao qual 
estiveram muito tempo afastados. Para 

ultrapassarmos esses receios promove-
mos um acompanhamento muito próxi-
mo. Levamos o jovem à escola, que vem 
almoçar à comunidade, somos nós que o 
vamos buscar… somos efectivos encar-
regados de educação… Acabamos por 
nos substituirmos à família e eles sen-
tem-se seguros. Há aqui um duplo risco: 
se, por um lado, eles podem não querer 
mudar, por outro, a sociedade pode não 
os aceitar. Temos que eliminar esse es-
tigma, por isso é essencial transmitir-
lhes, segurança, proteção para que pos-
sam ultrapassar os seus medos e promo-
ver o seu desenvolvimento. 

Se por um lado, como diz, é pre-
ciso arte para ser jovem, também 
o será necessário para trabalhar 
com estes jovens…
CS – Sem dúvida! É precisa arte para 

trabalhar com estes jovens. Daí ter pro-
posto neste congresso pensar-se um pou-
co mais na especialização das CT’s. Não 
se trata apenas de ocupar camas ou de 
obedecer às directrizes do juiz porque te-
mos vagas, mas também para fazer preva-
lecer a nossa entidade enquanto institui-
ção. Por vezes, há que ter a coragem de 
admitirmos que não temos perfil para aju-
dar determinado utente e de criar uma en-
tidade corporativa e definir um posiciona-
mento. Creio que todas as comunidades 
terapêuticas beneficiariam com isso. Po-
deríamos, nós próprias, estabelecer uma 
maior articulação. Uns poderiam posicio-
nar-se mais nos sem-abrigo, outros na 
área do álcool, outras nas novas depen-
dências… A ART sempre teve uma boa re-
lação com as outras comunidades e exem-
plo disso mesmo é o encaminhamento que 
desde sempre fizemos, seja quando deixá-
mos de receber adultos, seja quando não 
temos vagas para jovens. Não tem que im-
perar a rivalidade mas prevalecer a con-
certação. As comunidades terapêuticas 
precisam de ser trabalhadas. Fazem muita 
falta ao nosso país mas devem caminhar 
para a especialização e qualificação.
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República Relatório Anual sobre  

A Situação do País em Matéria de Drogas  
e Toxicodependências 2012

O Serviço de Intervenção nos Compor-
tamentos Aditivos e nas Dependências 
(SICAD), tem nas suas atribuições a 
responsabilidade de elaborar o Relató-
rio Anual sobre A Situação do País em 
Matéria de Drogas e Toxicodependên-
cias 2012 e proceder à sua apresenta-
ção à Assembleia da República.
Esta apresentação teve lugar no dia 17 
de Dezembro, no Palácio de S. Bento 
e, durante a sessão, foram ainda apre-
sentadas algumas considerações, pelo 
Director do Observatório Europeu das 
Drogas e da Toxicodependência, ao 
“Relatório Europeu sobre Drogas - Ten-
dências e evoluções 2013” já divulga-
do em Maio.

A situação do país em 
síntese:
Cannabis no topo da procura de 
novos tratamentos e aumentam 
mortes relacionadas com 
consumos
Em 2012 foram consolidadas a maioria 

das tendências manifestadas nos últimos 
anos na área das drogas e das toxicodepen-
dências, fruto da coordenação nacional e do 
planeamento estratégico que permitiu uma 
maior articulação e um reforço da capacida-
de de resposta tanto ao nível da redução da 
procura como da oferta, como o expressa 
em 2012 a resposta face à problemática das 
novas substâncias psicoativas.

A nível da Redução da Procura, em 
2012 foram desenvolvidos esforços no senti-
do de garantir a manutenção do alcançado 
ao longo do ciclo estratégico, designada-
mente o incremento da acessibilidade ao tra-

tamento da toxicodependência em meio livre 
e em meio prisional, a continuidade à articu-
lação dos vários recursos de saúde e sócio 
sanitários, públicos e privados, e a orienta-
ção para a qualidade dos serviços presta-
dos, o aumento do número de consumidores 
de drogas que contactaram as estruturas de 
redução de riscos e minimização de danos, 
o alargamento da cobertura do rastreio de 
doenças infecciosas e em particular do VIH 
entre os toxicodependentes e o aumento da 
capacidade decisória das Comissões para a 
Dissuasão da Toxicodependência.

A nível da Redução da Oferta, vários indi-
cadores evidenciam uma vez mais em 2012 o 
reforço, manifestado ao longo do ciclo estraté-
gico, da capacidade de deteção e combate ao 
tráfico em níveis mais elevados das estruturas 
do tráfico nacional e internacional.

Foram vários os ganhos em saúde obti-
dos no ciclo estratégico que termina em 
2012, como a redução de consumos endo-
venosos e das práticas de partilha de mate-
rial deste tipo de consumo, e a diminuição de 
novos casos de infeção pelo VIH/SIDA entre 
as populações toxicodependentes.

A nível da mortalidade, em 2012 regista-
ram-se aumentos nos indicadores em rela-
ção a 2011, mas com valores aquém dos re-
gistados antes de 2008 ou de 2011, con-
soante o tipo de registos considerados. Na 
mortalidade relacionada com o VIH/SIDA ve-
rifica-se uma tendência decrescente no nú-
mero de mortes ocorridas a partir de 2002, a 
um ritmo mais acentuado nos casos asso-
ciados à toxicodependência em relação às 
restantes categorias de transmissão.

Também as prevalências de consumo 
de drogas na população portuguesa residen-

te em Portugal diminuíram entre 2007 e 
2012, tanto na população total (15-64 anos) 
como na jovem adulta (15-34 anos).

Apesar destes resultados encorajado-
res, surgem neste final de ciclo estratégico 
algumas tendências preocupantes, designa-
damente a nível das prevalências e padrões 
de consumo em segmentos populacionais 
específicos, como o grupo feminino e os jo-
vens em geral, que colocam novos desafios 
para o futuro.

Torna-se pois essencial dar continuida-
de aos programas de intervenção em curso 
com vista a potenciar os ganhos em saúde 
entretanto obtidos, reforçar a diversificação 
e articulação das respostas dos recursos pú-
blicos e privados bem como a acessibilidade 
a essas respostas, apostar nas intervenções 
preventivas, nomeadamente as de compor-
tamentos de consumo de risco e o reforço 
da cobertura de rastreio de doenças infec-
ciosas, entre vários outros aspetos, sendo 
que só com o reforço da cooperação e inte-
gração das políticas e intervenções se con-
seguirão ultrapassar os novos desafios que 
se nos colocam no próximo ciclo estratégico.

Síntese da Caracterização 
e Evolução da Situação 
Consumos e Problemas 
relacionados
No estudo realizado em 2012 na popula-

ção geral residente em Portugal (15-64 
anos), a cannabis, o ecstasy e a cocaína fo-
ram as substâncias ilícitas preferencialmen-
te consumidas pelos portugueses, com pre-
valências de consumo ao longo da vida (pelo 
menos uma experiência de consumo) respe-
tivamente de 9,4%, 1,3% e 1,2%.
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Entre 2007 e 2012, no conjunto da po-

pulação portuguesa verificou-se, para quase 
todas as drogas, uma descida das prevalên-
cias de consumo ao longo da vida (a de 
qualquer droga passou de 12% para 9,5%) e 
de consumo recente (a de qualquer droga 
passou de 3,7% para 2,7%), bem como uma 
diminuição das taxas de continuidade dos 
consumos (a de qualquer droga passou de 
31% para 28%).

Cerca de 0,7 % da população de 15-64 
anos e 1,2% da população jovem adulta resi-
dente em Portugal apresentavam sintomas 
de dependência do consumo de cannabis, 
correspondendo a cerca de um quarto dos 
consumidores de cannabis nos últimos 12 
meses.

As prevalências de consumo ao longo 
da vida e de consumo recente foram mais 
elevadas nos homens, para todas as drogas, 
apesar de alguns consumos no grupo femi-
nino terem aumentado entre 2007 e 2012, 
contrariamente ao padrão geral de evolução.

Lisboa, a Região Autónoma dos Açores 
e o Alentejo, foram as regiões (NUTS II) que 
apresentaram prevalências de consumo de 
qualquer droga ao longo da vida e nos últi-
mos 12 meses acima das médias nacionais, 
na população total e na jovem adulta.

Em 2012, Portugal continuava a apre-
sentar prevalências de consumo de substân-
cias ilícitas abaixo dos valores médios euro-
peus.

Quanto às novas substâncias psicoati-
vas, em 2012, cerca de 0,4% da população 
portuguesa (0,9% da população jovem adul-
ta) já tinha tido pelo menos uma experiência 
de consumo ao longo da vida e 0,1% nos úl-
timos 12 meses (0,3% da população jovem 
adulta). À semelhança das substâncias ilíci-
tas, os consumidores eram maioritariamente 
jovens e do sexo masculino, e, Lisboa, Aço-
res e o Alentejo apresentaram prevalências 
de consumo ao longo da vida acima da mé-
dia nacional.

Segundo os resultados Flash Eurobaro-
meter – Youth attitudes on drugs, realizado 
em 2011 entre os jovens europeus de 15-24 
anos, a cannabis é a droga ilícita que os jo-
vens portugueses atribuem em menor pro-
porção um risco elevado para a saúde (24% 
para o consumo ocasional e 64% para o 
consumo regular de cannabis). De um modo 
geral, as perceções dos jovens portugueses 
de 15-24 anos acompanham as médias eu-
ropeias.

Nos estudos em populações escolares 
mais recentes (2011), a cannabis continua a 
ser a droga preferencialmente consumida, 
com valores próximos às prevalências de 

consumo de qualquer droga (prevalências 
de consumo ao longo da vida que variaram 
entre 4,4% nos alunos de 13 anos e 31,2% 
nos de 18 anos). Seguem-se-lhe com preva-
lências de consumo ao longo da vida bas-
tante inferiores, a cocaína, o ecstasy e as 
anfetaminas entre os alunos mais novos, e 
as anfetaminas, LSD e ecstasy entre os 
mais velhos.

Apesar dos aumentos registados nas 
prevalências de consumo de drogas de 
2006/2007 para 2010/2011 - sobretudo de 
cannabis mas também de outras drogas par-
ticularmente de LSD -, as prevalências de 
consumo de qualquer droga entre os alunos 
mais novos (13-15 anos) mantêm-se aquém 
das registadas entre 2001 e 2003.

Segundo os resultados do ESPAD 2011, 
aumentou o risco percebido associado ao 
consumo regular de drogas entre os estu-
dantes de 16 anos, considerando os alunos 
portugueses mais arriscado esse consumo 
do que a média europeia.

No âmbito do tratamento da toxicode-
pendência, em 2012, no ambulatório da rede 
pública estiveram em tratamento 29 062 
utentes. Dos que iniciaram tratamento no 
ano, 4012 eram utentes readmitidos e 2001 
novos utentes, ou seja, utentes que recorre-
ram pela primeira vez às estruturas desta 
rede (primeiros pedidos de tratamento). Em 

2012, nas redes de tratamento da toxicode-
pendência pública e licenciada, registaram-
se 1571 internamentos em Unidades de De-
sabituação, 1475 dos quais na rede pública 
e 96 na licenciada. O número de interna-
mentos em Comunidades Terapêuticas foi 
de 3494, 122 dos quais na rede pública e 
3372 na licenciada.

No ambulatório, a heroína continua a ser 
a substância principal mais referida pelos 
utentes em tratamento no ano (84%), mas 
tal não ocorre a nível dos novos utentes, em 
que já é a cannabis a substância principal 
mais referida (38%, face a 34% de referên-
cias à heroína), verificando-se, sobretudo 
nos últimos dois anos, aumentos nas propor-
ções de novos utentes que referem a canna-
bis e a cocaína como substâncias principais. 
Entre os utentes das Unidades de Desabi-
tuação a heroína foi também a droga princi-
pal mais referida, mas nas Comunidades Te-
rapêuticas públicas a mais reportada foi a 
cocaína.

Quanto ao consumo endovenoso e par-
tilha de material de consumo, os indicadores 
apontam para reduções destes comporta-
mentos, com as proporções de utentes com 
consumos endovenosos recentes (últimos 
12 meses) a diminuírem para cerca de meta-
de quando comparadas com as de utentes 
com consumos ao longo da vida). No entan-
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to, persistem, designadamente entre os no-
vos utentes, proporções relevantes de práti-
cas de partilha de material de consumo não 
endovenoso (16%-20% ao longo da vida e 
6%-8% nos consumos recentes), verifican-
do-se também neste grupo aumentos, nos 
últimos três anos em relação aos anteriores, 
das proporções de partilha de material de 
consumo endovenoso.

Por outro lado, e sobretudo nos dois últi-
mos anos, constata-se uma maior heteroge-
neidade nas idades dos utentes que inicia-
ram tratamento no ambulatório, com um gru-
po cada vez mais jovem de novos utentes e, 
outro, de utentes readmitidos, cada vez mais 
envelhecido.

Perante esta heterogeneidade dos per-
fis demográficos e de consumo dos utentes 
em tratamento, torna-se essencial reforçar a 
diversificação das respostas e apostar nas 
intervenções preventivas de comportamen-
tos de consumo de risco, como as relaciona-
das com a partilha de material de consumo 
endovenoso e não endovenoso.

No contexto das estruturas de tratamento 
da toxicodependência da responsabilidade do 
sistema prisional, em 2012 estiveram integra-
dos 215 reclusos nos Programas de Trata-
mento Orientados para a Abstinência, valor 
próximo aos registados nos dois anos anterio-
res, mas representando o mais baixo no ciclo 
estratégico 2005-2012, ao longo do qual se ve-
rificou uma tendência de decréscimo no núme-
ro de utentes integrados nestes programas. 
Em contrapartida, ao longo deste ciclo verifi-
cou-se um aumento no número de reclusos 
em Programas Farmacológicos, seja da res-
ponsabilidade dos estabelecimentos prisio-
nais, seja em articulação com outras estruturas 
de tratamento em meio livre, estando integra-
dos a 31/12/2012, 501 reclusos nos progra-
mas da responsabilidade dos estabelecimen-
tos prisionais (451 com agonistas opiáceos e 
50 com antagonistas opiáceos).

Relativamente às doenças infecciosas 
entre as populações em tratamento da toxi-
codependência, em 2012, as prevalências 
de infeção pelo VIH (3% - 14%), Hepatite B 
(2% - 5%) e Hepatite C (28% - 61%), refor-
çam as tendências dos últimos anos. De um 
modo geral, as prevalências de infeção pelo 
VIH e as proporções de novas infeções

(diagnósticos no ano) entre os utentes 
em tratamento têm vindo a diminuir à seme-
lhança do verificado a nível das notificações, 
e, as prevalências novas infeções pelo VHC 
e de Hepatite B (AgHBs+) têm-se mantido 
estáveis nos últimos quatro anos, embora 
com valores aquém aos dos anos anteriores.

Nas notificações da infeção VIH/SIDA, 
persiste o decréscimo no número total de ca-
sos de infeção VIH e de casos de SIDA diag-
nosticados anualmente, que se mantém a 
um ritmo mais acentuado nos casos asso-
ciados à toxicodependência. Considerando 
este decréscimo de novos casos de infeção 
VIH associados à toxicodependência, bem 
como a maior proporção de infeções antigas 
em casos recentemente diagnosticados no 
grupo de risco associado à toxicodependên-
cia do que nos restantes casos, e conside-

rando ainda as melhorias implementadas 
nos últimos anos a nível da cobertura do ras-
treio e do acesso a cuidados de saúde das 
populações toxicodependentes, parece es-
tar-se perante uma efetiva diminuição de “in-
feções recentes” neste grupo de risco. Tal re-
flete os resultados das políticas implementa-
das, designadamente na mudança de com-
portamentos de risco no consumo 
endovenoso de drogas. É pois indispensável 
continuar a reforçar a cobertura do rastreio 
de doenças infeciosas nestas populações - 
uma das medidas emblemáticas do ciclo de 
estratégico 2005-2012 -, e dar continuidade 
aos programas de intervenção em curso, 
com vista a potenciar os ganhos em saúde 
entretanto obtidos.

Quanto à mortalidade relacionada com o 
consumo de drogas, segundo as estatísticas 
nacionais de mortalidade do INE, I.P., pós o 
aumento contínuo registado entre 2006 e 
2009 que inverteu a tendência de decrésci-
mo nos anos anteriores, verificaram-se infle-
xões em 2010 e 2011, voltando a registar-se 
em 2012 um aumento no número destas 
mortes. Segundo o critério da Lista Sucinta 
Europeia, em 2012 ocorreram 13 mortes 
causadas por dependência de drogas, e de 
acordo com o critério do OEDT, registaram-
se 16 casos de mortes relacionadas com o 
consumo de drogas.

Segundo a informação dos registos es-
pecíficos de mortalidade do INMLCF, I.P., 
em 2012, dos 187 óbitos com a presença de 
pelo menos uma substância ilícita ou seu 
metabolito e com informação sobre a causa 
de morte, cerca de 16% (29 casos) foram 
considerados overdoses, verificando-se um 
aumento em relação a 2011, mas com valo-
res muito aquém dos registados entre 2008 
e 2010. Quanto às substâncias detetadas 
nestas overdoses, é de destacar a presença 
de cocaína em 52% dos casos, seguindo-se-
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lhe os opiáceos, (48%) e a metadona (31%). 
Na maioria (76%) destas overdoses foram 
detetadas mais do que uma substância, sen-
do de destacar em associação com as dro-
gas ilícitas, a presença de álcool (38%) e de 
benzodiazepinas (28%). Em relação às ou-
tras causas das mortes com a presença de 
pelo menos uma substância ilícita ou seu 
metabolito, os 158 casos foram maioritaria-
mente atribuídos a acidentes (45%), seguin-
do-se-lhes a morte natural (25%), suicídio 
(15%) e homicídio (11%).

No que se refere à mortalidade relacio-
nada com o VIH/SIDA e de acordo com as 
notificações de óbitos recebidas no INSA, 
I.P., a distribuição das mortes segundo o ano 
do óbito evidencia uma tendência decres-
cente no número de mortes ocorridas a partir 
de 2002, e a um ritmo mais acentuado nos 
casos associados à toxicodependência. No 
entanto, nos casos diagnosticados mais re-
centemente, a mortalidade observada conti-
nua a ser superior nas categorias de trans-
missão associadas à toxicodependência, o 
que poderá estar relacionado, entre outros, 
com a maior proporção de infeções antigas 
nos casos de infeção VIH associados à toxi-
codependência.

No contexto das contraordenações por 
consumo de drogas, foram instaurados 8573 
processos relativos às ocorrências de 2012, 
representando o valor mais elevado desde 
2001 e um aumento de 24% em relação a 
2011. À data da recolha de informação cerca 
de 86% dos processos relativos às ocorrên-
cias de 2012 tinham decisão proferida (40% 
estavam suspensos e 46% arquivados), 
constatando-se um significativo aumento da 
capacidade decisória em relação aos anos 
anteriores, tanto mais relevante consideran-
do que o número de processos em 2012 
atingiu o valor mais elevado desde 2001. En-
tre as decisões proferidas uma vez mais pre-

dominaram as suspensões provisórias dos 
processos de consumidores não toxicode-
pendentes (67%), seguindo-se-lhes as sus-
pensões dos processos de consumidores to-
xicodependentes que aceitaram submeter-
se a tratamento (14%). Mais uma vez a 
maioria dos processos estavam relaciona-
dos com a posse de cannabis (78% só can-
nabis e 2% cannabis com outras drogas), o 
que é consistente com as prevalências do 
consumo de drogas em Portugal.

Oferta
As tendências de evolução dos indica-

dores do domínio da oferta de drogas en-
quadram-se, de um modo geral, nas tendên-
cias europeias.

Os estudos mais recentes evidenciam 
que a cannabis continua a ser a droga ilícita 
percecionada como de maior acessibilidade, 
sendo a perceção dos jovens portugueses 
sobre a facilidade de acesso a drogas ilíci-
tas, de um modo geral, similar à do conjunto 
dos jovens europeus, não obstante algumas 
variações em determinadas drogas.

São consolidadas a maioria das tendên-
cias verificadas nos últimos anos em vários 

indicadores, havendo indícios em 2012, da 
transição da mefedrona para o mercado ilíci-
to, após a sua proibição em Março de 2012.

Constata-se o predomínio crescente da 
cannabis a nível dos vários indicadores da 
oferta, refletindo a prevalência do seu consu-
mo no país: uma vez mais foi a substância 
que registou o maior número de apreensões 
(3298 de haxixe e 816 de cannabis herbá-
cea) e que envolveu o maior número de pre-
sumíveis infratores e de condenados na pos-
se de drogas, representando os valores re-
gistados nos quatro últimos anos, os mais 
elevados desde 2002. É de evidenciar, en-
quanto indicador da produção a nível inter-
no, as apreensões de plantas de cannabis, 
que registaram um aumento nos últimos 
quatro anos: entre 2009 e 2012 foram efe-
tuadas 1218 apreensões, 397 das quais em 
2012, representando o valor mais elevado 
de sempre. O preço médio do haxixe em 
2012 (mercado de tráfico e de tráfico-consu-
mo) manteve-se estável face a 2011, refor-
çando a tendência de estabilidade verificada 
desde 2002 nos seus preços médios. A po-
tência (% THC) média da cannabis, e em 
particular do haxixe, aumentou nos últimos 
três anos comparativamente aos anos ante-
riores.

A cocaína continua a ser a segunda dro-
ga com maior visibilidade no mercado desde 
a segunda metade da década anterior, ape-
sar da estabilidade constatada nos anos 
mais recentes na maioria dos indicadores. 
Em 2012 o preço médio da cocaína (merca-
do de tráfico e de tráfico-consumo) manteve-
se estável, apesar da tendência para a subi-
da desde 2002, diminuindo nos últimos três 
anos o grau de pureza médio das “amostras 
de rua” apreendidas.

Em 2012 constatou-se novamente uma 
diminuição da visibilidade da heroína, refor-
çando a quebra de 2011, após o pico pontual 
em 2009 e 2010 com alguns indicadores a 
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registarem os valores mais elevados da dé-
cada. O preço médio da heroína, no merca-
do de tráfico e de tráfico-consumo, registou 
uma descida significativa em relação a 2011 
reforçando a tendência de diminuição desde 
2002, vindo a diminuir nos últimos três anos 
o grau de pureza médio das “amostras de 
rua” apreendidas.

O ecstasy continua a apresentar valores 
pouco expressivos. Apesar de ter vindo a di-
minuir na segunda metade da década ante-
rior a sua visibilidade no mercado nacional, 
nos últimos dois anos alguns indicadores 
apresentam níveis superiores aos anterior-
mente registados.

Em relação a outras drogas, apesar dos 
aumentos verificados em 2011 e 2012 em al-
guns indicadores, continuam a apresentar 
valores relativos residuais. Mas são de des-
tacar em 2012, seja pelas quantidades 
apreendidas e/ou pela ausência ou raridade 
de registos de apreensões anteriores, algu-
mas substâncias estimulantes, como a me-
fedrona, o 2C-B e o metilfenidato.

Em 2012, destacaram-se no âmbito do 
tráfico internacional com as maiores quanti-
dades apreendidas, a Holanda a nível da he-
roína, a Argentina e o Brasil no caso da co-
caína, uma vez mais Marrocos em relação 
ao haxixe e Holanda no caso do ecstasy. 
Mantém-se a relevância do posicionamento 
geoestratégico de Portugal em fluxos de trá-
fico de droga - sobretudo da cocaína, apesar 
dos indícios recentes de uma maior diversifi-
cação destas rotas -, embora o país não fun-
cione como sede da maior parte das organi-
zações criminosas ligadas ao tráfico de dro-
ga.

A aplicação da legislação nacional em 
matéria de drogas ilícitas pelas entidades 
com atribuições em matéria do controlo, fis-
calização, prevenção e investigação criminal 
do tráfico ilícito de estupefacientes, resultou 

em 2012 na identificação de 6206 presumí-
veis infratores - 42% como traficantes e 58% 
como traficantes-consumidores -, 4748

(77%) dos quais foram detidos. O núme-
ro de presumíveis infratores foi muito idênti-
co ao do ano anterior, registando-se no últi-
mo quadriénio os valores mais elevados 
desde 2002, devido sobretudo ao aumento 
do número de presumíveis infratores só na 
posse de cannabis, mas também, embora 
com menor expressão, ao aumento do nú-
mero de presumíveis infratores na posse 
apenas de cocaína.

No âmbito das decisões judiciais ao 
abrigo da Lei da Droga registaram-se 1616 
processos-crime findos, envolvendo 2376 in-
divíduos, 2051 (86%) dos quais foram con-
denados. Destes, cerca de 80% foram con-
denados por tráfico, 19% por consumo e 1% 
por tráfico-consumo. É de referir o aumento 
da proporção de indivíduos condenados por 
consumo a partir de 2009, relacionado com 
a fixação de jurisprudência sobre as situa-
ções para consumo próprio em quantidade 
superior à necessária para o consumo mé-
dio individual durante 10 dias. Tal como ocor-
rido desde 2004 e contrariamente aos anos 

anteriores, uma vez mais predominou nes-
tas condenações ao abrigo da Lei da Droga 
a aplicação da pena de prisão suspensa 
(48%) em vez da efetiva (31%), com um au-
mento sobretudo desde 2009, de condena-
dos só com pena de multa efetiva, sobretudo 
aplicada a condenados por consumo. Tal 
como nos anos anteriores, a maioria destas 
condenações estavam relacionadas só com 
uma droga, persistindo o predomínio da can-
nabis e a superioridade numérica das con-
denações pela posse de cocaína em relação 
às de heroína, consolidando o aumento nos 
últimos anos da visibilidade da cocaína nes-
tas condenações.

A 31/12/2012 estavam em situação de 
reclusão 2252 indivíduos condenados ao 
abrigo da Lei da Droga, representando um 
acréscimo de +9% face a 2011. Após a des-
cida contínua no número de reclusos conde-
nados ao abrigo da Lei da Droga entre 2002 
e 2008, parece ter-se iniciado um período de 
tendência para a subida que é reforçada em 
2012, embora ainda com valores inferiores 
aos registados até 2007. Estes reclusos re-
presentavam a 31/12/2012 cerca de 21% do 
universo da população reclusa condenada, 
mantendo-se esta proporção estável desde 
2008. A maioria (88%) destes indivíduos es-
tava condenada por tráfico, 10% por tráfico 
de menor gravidade e menos de 1% por trá-
fico-consumo, percentagens estas que se 
enquadram no padrão dos últimos anos.

Síntese das Respostas e 
Intervenções

PORI- Plano Operacional de 
Respostas Integradas
O Plano Operacional de Respostas Inte-

gradas (PORI) é uma medida estruturante 
ao nível da intervenção integrada, no âmbito 
do consumo de substâncias psicoativas, que 
privilegia a existência de diagnósticos rigoro-
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sos que fundamentem a intervenção no terri-
tório.

Em 2012, segundo informação disponi-
bilizada pelas regiões, estiveram em funcio-
namento 59 Programas de Respostas Inte-
gradas (PRI), dinamizados pelos respetivos 
Núcleos Territoriais.

No âmbito dos PRI, estiveram em exe-
cução 76 projetos, sendo que na área da 
Redução de Riscos e Minimização de Danos 
(RRMD), para além dos 21 projetos cofinan-
ciados no âmbito dos PRI, estiveram ainda a 
decorrer 15 projetos, cofinanciados no âmbi-
to da Portaria nº 749/2007 de 25 de junho.

No que diz respeito ao número de proje-
tos, por área de intervenção, bem como ao 
número de indivíduos, relativamente à área 
da Prevenção, nos 34 projetos implementa-
dos (62, em 2011), foram abrangidas 18.271 
pessoas (56.372 em 2011); no que diz res-
peito ao eixo da Redução de Risco e Minimi-
zação de danos, nos 36

projetos (31 em 2011) foram abrangidos 
8.230 indivíduos (6.663 em 2011) e 136.046 
em contexto recreativo (46.499, em 2011); 
no que respeita ao eixo do Tratamento, a in-
tervenção foi desenvolvida na região Norte, 
com 2 projetos e na região de Lisboa e Vale 
do Tejo com 1 projeto (igual em 2011), tendo 
sido abrangidos 930 utentes

(832 em 2011); no que concerne ao eixo 
da Reinserção, a intervenção foi desenvolvi-
da nas regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale 
do Tejo, num total de 18 projetos (34 em 
2011), abrangendo 1.011 novos utentes 
(2.136 em 2011).

As alterações verificadas com a extin-
ção do IDT, I.P. e a criação do SICAD, vie-
ram trazer novos desafios na operacionali-
zação do PORI, com o alargamento do âm-
bito de intervenção a outros comportamen-
tos aditivos sem substâncias e com a 
integração de novos stakeholders.

Prevenção
Em 2012, foi dado seguimento às inter-

venções em curso nos anos precedentes, 
pautando-se estas pela continuidade do de-
senvolvimento das parcerias e respostas in-
tegradas, com parceiros estratégicos, numa 
lógica de rentabilização de recursos e de co-
nhecimento, evitando duplicação de respos-
tas e de promoção da qualidade das mes-
mas. Destaca-se, nesta lógica: a continuida-
de do projeto EURIDICE, pareceria entre SI-
CAD e a / CGTP-IN; a intervenção em meio 
académico, dando continuidade ao trabalho 
de parceria iniciado com o Conselho Nacio-
nal da Juventude, no âmbito do Projeto 
ComSUMOS Académicos, tendo-se inicia-

do, em fevereiro de 2012, um grupo de tra-
balho direcionado ao Estudo dos Consumos 
e Estilos de Vida no Ensino Superior, inte-
grando para além do ex.-IDT/SICAD e do 
CNJ, o Observatório Português da Juventu-
de do Instituto de Ciências Sociais da Uni-
versidade Clássica de Lisboa; e a continui-
dade da intervenção no âmbito do Projeto de 
Prevenção do Consumo de Substâncias Psi-
coativas - parceria entre a Casa Pia de Lis-
boa, I.P. – CPL e o ex. -IDT, I.P..

Quanto à intervenção em meio escolar, 
e contribuindo para o reforço das interven-
ções de prevenção universal eficazes e ava-
liadas nas escolas, foram realizadas, a nível 
nacional, 210 intervenções e abrangidos 
7.886 indivíduos.

No âmbito do projeto de prevenção uni-
versal Eu e os Outros foram realizadas 44 
ações de formação creditadas pelos técni-
cos dos CRI (27), com um total de 478 for-
mandos e, fora do âmbito do processo de 
creditação, 49 formações para 603 forman-
dos. Abrangeram-se, em 2012, 181 escolas 
(166 em 2011), 12.449 alunos (9.871 em 
2011) e 740 professores aplicadores (543 
em 2011).

O Programa Escola Segura, de âmbito 
nacional e assegurado pela GNR e PSP, 
continuou a garantir a segurança nos esta-
belecimentos de ensino. A GNR teve um efe-
tivo de dedicado de 311 militares (263 milita-
res em 2011), abrangendo 6.406 escolas 
(6.902 escolas em 2011), desenvolvendo 
2.293 ações de sensibilização e/ou informa-
ção (10.843 ações em 2011), abarcando um 
universo de 765.778 alunos (790.655 alunos 
em 2011) e realizando 274 visitas de escolas 
e/ou grupos de alunos ao quartel (315 visitas 
em 2011). A PSP com cerca de 384 elemen-
tos policiais (391 elementos policiais, em 
2011/2012), realizou 5.841 ações de infor-
mação/sensibilização e das 3.582 escolas, 
estiveram envolvidos 618.515 alunos 
(871.692 alunos 2011/2012) e 25.631 pro-
fessores e auxiliares de educação (139.651 
professores e auxiliares de educação em 
2011/2012).

Dissuasão da 
Toxicodependência 
Cerca de 76% (6.825) dos processos de 

contraordenação abertos em 2012 referem-
se a indiciados primários.
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Dos 942 indiciados primários toxicode-
pendentes, 787 (84%) aceitaram aderir a tra-
tamento, no âmbito de uma suspensão pro-
visória do processo.

Do total de indiciados primários não toxi-
codependentes (4.908), cerca de 75%, fo-
ram diagnosticados como consumidores em 
situação problemática que poderiam indiciar 
situações de maior risco face à toxicodepen-
dência, que careciam de apoio especializa-
do e diferenciado.

De salientar, em 2012, o aumento de in-
diciados primários não toxicodependentes 
alvo de diligências de motivação e/ou enca-
minhados, comparativamente a anos ante-
riores (2.537 em 2011, e 1.982 em 2010).

Redução de Riscos e 
Minimização de Danos
O Programa de Troca de Seringas 

(PTS), cujos custos imputados em 2012 fo-
ram de 677.321,37€1, visa prevenir a trans-
missão do VIH a utilizadores de drogas inje-
táveis, através da distribuição do material 
esterilizado e da recolha e destruição do ma-
terial utilizado por estes. Em novembro de 
2012 terminou o contrato com a Associação 
Nacional de Farmácias, que não foi renova-
do, tendo, em alternativa, sido submetido à 
aprovação do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro da Saúde, pelo Programa Nacio-
nal para a Infeção VIH/SIDA, um novo mo-
delo de funcionamento do programa, que 
determinou que a componente assegurada 
até então pela rede nacional de farmácias 
comunitárias, passasse a ser da responsabi-
lidade dos Centros de Saúde e dos Centros 
de Respostas Integradas das Administra-
ções Regionais de Saúde.

Em 2012, foram recolhidas 1.341.710 
seringas, (1.650.951 seringas em 2011), e 
distribuídas 1.086.400 (1.210.000 seringas 
em 2011) tendo-se verificando, respetiva-
mente, uma redução de 19% e 10% em rela-
ção ao ano anterior.

Tratamento
Com vista a planear a intervenção no 

âmbito dos comportamentos aditivos e das 
dependências, através de uma rede de refe-
renciação entre cuidados primários, centros 
de respostas integradas e unidades de inter-
namento ou unidades hospitalares, con-
soante a gravidade da dependência ou dos 
consumos de substâncias psicoativas, des-
taca-se, em 2012, a proposta de uma meto-
dologia de trabalho para a Revisão da Rede 
de Referenciação dos Problemas Ligados 
ao Álcool, no sentido de a adaptar às neces-
sidades assistenciais de todos os cidadãos 
com problemas ligados aos comportamen-
tos aditivos e às dependências

Reinserção
Em 2012, foi dada continuidade ao pro-

cesso de monitorização das atividades e in-
tervenções. Assim, desenvolveram-se inter-
venções que responderam a 45% dos 845 
utentes com necessidades ao nível da Habi-
tação, a 41% dos 1.090 utentes com neces-
sidades na área da Educação, a 35% dos 
1.401 utentes com necessidades ao nível da 
Formação profissional e a 43% dos 3.377 
utentes com necessidades no âmbito do 
Emprego.

Nesta última dimensão o Programa Vida 
Emprego (PVE) continuou a assumir uma 
importância vital enquanto recurso na área 
do emprego, tendo abrangido 1.086 indiví-
duos.

Ainda, no âmbito da dimensão do em-
prego, salienta-se, no sentido de facilitar o 
acesso dos utentes ao mercado de trabalho, 
a Bolsa de Empregadores, constituída por 
1.028 entidades empregadoras e, no âmbito 
do projeto experimental InPar, projeto que 
visa a pré-profissionalização e estabilização 
de toxicodependentes sem enquadramento 
sociofamiliar, a publicação do manual de 
boas práticas O Trabalho Primeiro – Manual 
para a Empregabilidade de utilizadores de 
Drogas e Recomendações para a Integra-
ção pela Educação de Pares.

Refira-se, ainda, a continuidade da parti-
cipação a nível nacional na implementação 
da Estratégia Nacional para a Integração 
das Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSA), sob a 
coordenação do Instituto de Segurança So-
cial, I.P..

Redução da Oferta
A luta contra o tráfico de estupefacientes 

manteve-se como o objetivo prioritário na 
generalidade dos Estados Membros, em 
matéria de segurança e de justiça, conti-
nuando-se a assistir ao investimento de re-
cursos significativos na sua prevenção e re-
pressão, designadamente, no aperfeiçoa-
mento das técnicas e metodologias de inter-
venção operacional, na melhoria e 
interoperabilidade das bases de dados, da 
maximização do recurso às modernas técni-
cas de análise de informação e no reforço da 
cooperação policial e judiciária.

Visando o reforço das atividades de vigi-
lância, controlo e fiscalização da fronteira ex-
terna da UE¸ a PJ, no âmbito da sua partici-
pação no MAOC-N, procedeu ao tratamento 
e monitorização de inúmeras embarcações, 
sob suspeita de estarem a ser utilizadas 
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para tráfico transcontinental e efetuou diver-
sas operações de controlo, recolha de infor-
mação, vigilância de passageiros e análises 
de riscos relacionado com suspeitos de en-
volvimento no tráfico de droga por via aérea. 
Também a GNR efetuou, através da Unida-
de de Controlo Costeiro, 11.121 ações de vi-
gilância, controlo e fiscalização. Por sua vez 
a Autoridade Marítima efetuou 1.162 ações 
dirigidas especificamente ao combate ao 
narcotráfico. Refira-se, também, que foram 
efetuados controlos regulares de viajantes e 
respetivas bagagens em voos procedentes 
de países considerados de risco e, ainda, 
controlados 4.189 contentores por RX, pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira.

Tendo como objetivo a prevenção na 
área do consumo, pequeno tráfico e crimina-
lidade associada à droga, foi assegurado o 
policiamento de proximidade, nomeadamen-
te no contexto dos estabelecimentos de en-
sino, através de diversas ações, operações 
e iniciativas da GNR e PSP.

Áreas Transversais

Coordenação
Em 2012, foi apresentado o relatório da 

avaliação externa do Plano Nacional contra 
as Drogas e as Toxicodependências 2005-
2012, à Comissão Técnica do Conselho In-
terministerial em outubro e agendada a Di-
vulgação pública dos resultados para o início 
de 2013. O funcionamento da Estrutura de 
Coordenação foi considerado como uma 
das mais-valias da política nacional em ma-
téria da redução do consumo de substâncias 
psicoativas, de prevenção dos comporta-
mentos aditivos e da diminuição das depen-
dências.

No ano em referência foi iniciado o pro-
cesso de elaboração do quadro concetual e 
esboço do Plano Nacional para a Redução 
dos Comportamentos Aditivos e Dependên-
cias 2013-2020.

No âmbito da Comissão Técnica do 
Conselho Interministerial, foi acordada a 
criação de um grupo de trabalho, com vista a 
solucionar o problema relacionado com a 
proliferação de pontos de venda de novas 
substâncias psicoativas (NSP), de onde re-
sultou a apresentação à tutela de uma pro-
posta de decreto-lei que regula a produção, 
importação, exportação, publicitação, distri-
buição, venda, detenção ou disponibilização 
de novas substâncias psicoativas.

Cooperação Internacional
Fruto da visibilidade internacional que a 

política portuguesa em matéria de drogas 

suscitou ao longo dos últimos anos, o SICAD 
organizou, acompanhou e apoiou as visitas 
de diversas delegações estrangeiras, institu-
cionais ou de outra natureza, que se deslo-
caram a Portugal.

Foi dada continuidade à participação do 
programa COPOLAD - Programa de Coope-
ração entre a América Latina e a UE sobre 
políticas de luta contra droga, tendo o SI-
CAD coordenado a componente relativa à 
consolidação de Observatórios Nacionais. 
Este Programa, que tem a duração de 42 
meses e um orçamento de 6 milhões de eu-
ros, é liderado pela Espanha e conta ainda 
com a participação da França, Alemanha, 
Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai.

Refira-se o desenvolvimento de esfor-
ços por parte da PJ, visando o reforço das 
relações de colaboração/cooperação com 
os PALOP, de forma a promover o desenvol-
vimento de uma política no âmbito da luta 
contra a droga e a toxicodependência, de-
signadamente no quadro da CPLP. Refira-
se, também a operacionalização do memo-
rando de entendimento firmado entre as ad-
ministrações aduaneiras da CPLP, onde par-
ticipou a Autoridade Tributária e Aduaneira e 
a participação do Serviço de Informações 
Estratégicas de Defesa em fora específicos 
da CPLP, mantendo contactos bilaterais com 
os Serviços de Informações e Forças de Se-
gurança desses países.

Informação, Investigação, 
Formação e Avaliação
Contribuindo para o alargamento, con-

solidação e otimização do Sistema de In-
formação Nacional sobre Drogas e Toxico-
dependências – SNIDT destaca-se, em 
2012, a integração de vários novos Servi-
ços (ANSR, DGAI, CIG, DGS, CNCPJ), na 
rede nacional de serviços fonte de dados, 
designadamente em contextos como o da 

sinistralidade rodoviária e a violência do-
méstica. Esta rede é o pilar do trabalho de 
melhoria e adequação da informação na-
cional às necessidades europeias e inter-
nacionais, que vem sendo consolidada há 
mais de uma década e que tem permitido 
trabalhar de forma integrada e sustentável.

Salienta-se, também, a otimização da 
recolha de dados para a construção de in-
dicadores cientificamente comprovados a 
nível europeu e internacional, com desta-
que para os indicadores-chave do OEDT. 
Esta atividade, suportada pela rede de ser-
viços fonte de dados, teve, em 2012, um 
investimento particular no indicador consu-
midores problemáticos de drogas.

Constituíram ações prioritárias a divul-
gação de informação objetiva e fiável na 
área das drogas e toxicodependências e a 
intervenção formativa nesta matéria.

Em relação ao trabalho de investiga-
ção destaca-se a análise dos dados de 
três estudos aplicados em 2011, respetiva-
mente ECATD-2011, INME / 3º Ciclo-2011 
e INME / Secundário-2011, bem como a 
elaboração da informação para divulgação 
de resultados. Destaca-se, ainda, ter sido 
2012, o ano de aplicação e de análise pre-
liminar de dados do Inquérito Nacional so-
bre o Consumo de Substâncias Psicoati-
vas na População Geral.
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no Plano Nacional para a Redução dos 

Comportamentos Aditivos 
e das Dependências

No passado dia 11 de Novembro, o 
Palácio dos Marqueses da Praia e 
Monforte, em Loures, foi palco da 2ª 
reunião anual do Fórum Nacional Ál-
cool e Saúde (FNAS), evento focali-
zado na discussão do Plano Nacional 
para a Redução dos Comportamen-
tos Aditivos e das Dependências.

A abrir a sessão esteve a vereadora da 
Câmara Municipal de Loures com o pelou-
ro da Saúde, Maria Eugénia Coelho, que 
reforçou a “preocupação do executivo com 
a temática do álcool junto dos mais novos”. 
Para a autarca, a sua experiência profis-
sional enquanto professora permitiu-lhe 
conhecer bem a “dinâmica dos jovens” e a 
“importância da prevenção do consumo 
nesta faixa etária”.

As linhas gerais do Plano Nacional 
para a Redução dos Comportamentos Adi-
tivos e das Dependências, que esteve em 
consulta pública, foram apresentadas logo 
de seguida durante o Fórum Nacional Ál-
cool e Saúde. O documento, que tem vi-
gência até 2020, prevê, como apontou Ma-
nuel Cardoso, entre outros objectivos a di-
minuição em 10%, no espaço de três anos, 
das prevalências de consumo de risco e 
das dependências na população portugue-
sa.

O plano traça também o objectivo de 
reduzir – em 15%, até 2016, e em 30%, 
até 2020 – a “perceção” de facilidade de 
acesso aos diferentes tipos de bebidas al-
coólicas a estudantes com idades com-
preendidas entre os 13 e os 17 anos. Ou-

tro dos objectivos traçados consiste em re-
tardar o início do consumo de bebidas al-
coólicas, diminuindo em 15% até 2016, e 
em 30%, até 2020, o início destes consu-
mos a menores de 13 anos, reforçou Ma-
nuel Cardoso.

Para o subdiretor-geral do Serviço de 
Intervenção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências (SICAD), as metas 
propostas para a redução destes casos 
são realistas, apesar das críticas sobre a 
ambição do documento, recebidas aquan-
do da sua discussão pública: “Uma das crí-
ticas que recebemos é que os objectivos 
deste plano são muito ambiciosos, mas é 
compreensível”, afirmou Manuel Cardoso. 
“Mas se congregarmos esforços, todos po-
demos contribuir para a resolução dos pro-

blemas ligados ao álcool e dar cumprimen-
to ao Plano Nacional, apontou”.

Durante a sessão de trabalho foram 
também apresentados os novos membros 
do Fórum Nacional Álcool e Saúde, que 
passa a contar agora com 67 entidades 
parceiras, ligadas sobretudo às áreas da 
Saúde e da Educação.

O FNAS foi criado no âmbito das acti-
vidades desenvolvidas pelo Plano Nacio-
nal para a Redução dos Problemas Liga-
dos ao Álcool. À semelhança do que acon-
tece a nível europeu, este fórum assume-
se fundamentalmente como um espaço 
aberto de discussão, onde são debatidos 
pelos vários interessados os aspectos re-
lacionados com a abordagem a esta maté-
ria. Desta forma, constitui-se como uma 
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plataforma de entendimento alargada, fa-
cilitadora de um compromisso entre os di-
versos atores empenhados em reduzir os 
danos causados pelo consumo nocivo do 
álcool.

Dependências marcou 
presença no evento e apresenta 
um resumo da comunicação de 
Manuel Cardoso:
A comunicação de Manuel Cardoso 

teve por base os Documentos Estratégi-
cos Ciclo 2013-2020. O autor iniciou a 
apresentação com um périplo pelo Plano 
Nacional para a Redução dos Comporta-
mentos Aditivos e das Dependências, 
com horizonte 2020 e pelo Plano de Ac-
ção, horizonte 2016. Após o enquadra-
mento do plano nacional, sujeito a con-
sulta pública e a contributos por parte da 
sociedade civil, Manuel Cardoso versou 
sobre as metas e a Carta de Compromis-
so inerentes. Relativamente aos dois 

planos, o autor da comunicação versou 
as principais acções a desenvolver e ob-
jectivos a alcançar nos domínios da pro-
cura, da oferta, as áreas transversais e 
aspectos ainda em aberto.

No que toca ao enquadramento do 
ciclo 2013-2016, Manuel Cardoso referiu 
a existência de um Plano Nacional único, 
2013-2020, e de dois Planos de Acção 
2013-2016 e 2017-2020. Nestes, são in-
cluídas as substâncias ilícitas e NSP, 
substâncias lícitas, entre as quais o ál-
cool. Também têm lugar intervenções re-
lacionadas com o uso indevido de medi-
camentos e anabolizantes, os comporta-
mentos aditivos sem substância, como o 
jogo.

Quanto à consulta pública a que foi su-
jeito o PNRCAD, Manuel Cardoso enfati-
zou os contributos recebidos, “maioritaria-
mente construtivos, a sinalização de algu-
mas repetições e a falta de referência à 
Qualidade (destaque no Plano anterior)”. 
Relativamente ao Álcool, o autor destacou 
o “reconhecimento do papel do FNAS e de 
todo o trabalho já desenvolvido.

Metas PNRCAD e Carta de Compromisso
–   Reduzir em 15% até 2016, e 30% até 2020, a facilidade percebida de acesso nos mercados para os diferentes tipos de bebidas 

alcoólicas, em estudantes de 13-17 anos.
–  Aumentar o risco percebido do consumo de 1-2 bebidas alcoólicas quase todos os dias, colocando Portugal acima da atual me-

dia europeia 2 pontos percentuais em 2016, e 5 pontos em 2020, em estudantes de 16 anos.
–  Retardar o início do consumo de bebidas alcoólicas com 13 anos ou menos em 15% até 2016, e em 30% até 2020.
–  Retardar o início dos padrões de consumo nocivo com 13 anos ou menos em 25% até 2016, e 50% até 2020.
–  Aumentar em 1 anos até 2016 e em 2 anos até 2020, a idade média do início de consumos na população portuguesa (15-74 anos).
–  Diminuir, em 10% até 2016 e 20% até 2020, a prevalência de estados de embriaguez, nos últimos 12 meses, em estudantes de 

16 anos.
–  Diminuir as prevalências de consumo de risco e dependência (últimos 12 meses), na população portuguesa (15-74 anos), redu-

zindo-as em 10% até 2016 e 20% até 2020.
–  Diminuir a mortalidade padronizada por doenças atribuíveis ao álcool, acompanhando as metas do PNS.
–  Reduzir a mortalidade em acidentes de viação relacionados com o consumo de álcool, diminuindo o número de condutores mor-

tos com uma TAS igual ou superior a 0,5 g/l, acompanhando as metas da ENSR.

Objectivo Geral
Garantir que a disponibilização, venda e consumo de substâncias psicoactivas lícitas no mercado, seja feita de forma segura e 

não indutora de uso/consumo de risco e nocivo, através de educação, de regulação, regulamentação e fiscalização adequadas.



10 As Comunidades 
Terapêuticas devem ser 

profissionais
Tomando como premissa que não 
existe um perfil determinado para o 
utilizador de substâncias psicoac-
tivas ou para o dependente com ou 
sem recurso a substância) e que, em 
diversas pesquisas de diferentes gru-
pos estudados, seja pela faixa etária, 
género, nível social, económico ou 
cultural, há indicação que a utilização 
de drogas não é restrita a um único 
padrão populacional, em que medida 
poderemos viabilizar as comunida-
des terapêuticas como forma de tra-
tamento para as dependências?
Jesus Cartelle (JC) – Las Comunidades 

Terapeuticas son recursos de tratamiento de 
caracter no ambulatorio, suponiendo así el 
internamiento parcial o total del sujeto, desti-
nadas a  personas con trastornos adictivos 
que presenten dificultades especiales para 
conseguir y mantener la abstinencia en su 
medio habitual. En todo caso, siempre hay 
que tener en cuenta que el objetivo de una 
Comunidad Terapéutica es la integración 
plena del paciente en su ambiente y por tan-
to es un recurso que tiene como finalidad do-
tarlo de herramientas y estrategias para que 
pueda formar parte activa de su comunidad 
de origen.

El problema que surge es la alta diversi-
dad de estructuras que cumplen o creen 
cumplir estos requisitos y así tenemos las 
comunidades profesionales, las pseudo-pro-
fesionales (llevadas por “ex”-adictos), las lai-
cas, las religiosas, las que tienen un caracter 
mixto y que están condicionadas por la vi-
sión que tienen de la enfermedad como algo 
moral, algo social o algo de caracter compor-
tamental.   

Que tipos de critérios principais de si-
nalização se devem reunir num uten-
te para que este tenha indicação para 
tratamento em comunidade terapêu-
tica?
JC – No existen criterios únicos de la 

misma manera que no existe un perfil deter-
minado de usuarios de Comunidades Tera-
péuticas aunque pienso que los candidatos 

a ingreso son aquellos que precisan de un 
entorno mas controlado y seguro y los que 
precisan una intervención mas intensiva.

Face à sua experiência e habilitações, 
não apenas como técnico mas igual-
mente como profissional especializa-
do na área da certificação da qualida-
de, que requisitos considera funda-
mentais para o bom funcionamento 
de uma comunidade terapêutica?
JC – Las Comunidades Terapéuticas 

son dispositivos de caracter sanitario o so-
ciosanitario que han de cumplir los criterios 
de cualquier otro servicio de salud, es decir: 
ofrecer seguridad, efectividad y satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los pa-
cientes.

Deming, uno de los padres de la calidad, 
decía que ésta es hacer las cosas correctas 
de manera correcta. 

Sin pretender corregir a Deming añadi-
ría algo que desde mi punto de vista es tam-
bien fundamental y es el trato humano: la ca-
lidez en la calidad.

Como deve estar estruturada e orga-
nizada, ao nível dos recursos huma-
nos, físicos e valências uma comuni-
dade terapêutica? 
JC – Creo que para todos los profesio-

nales de las drogodependencias ( área su-
perespecializada dentro de la salud mental) 
el primer supuesto es el acercamiento al pa-
ciente en tanto en cuanto es una persona 
que padece una patologia bio-psico-social. 
Dicho acercamiento lo despoja del estigma 
del vicio (enfermo moral) o del del joven víc-
tima de una sociedad consumista y deterio-
rorada (enfermo social). Las Comunidades 
Terapéuticas son dispositivos sanitarios y 
por tanto han de estar dotados de un equipo 
multidisciplinar que tenga en cuenta las ne-
cesidades de los pacientes y que trabaja en 
coordinación con las demás estructuras so-
ciosanitarias con las que cuenta la comuni-
dad.

En segundo lugar es necesario contar 
con unos recursos materiales suficientes y 

unas instalaciones dignas, seguras y confor-
tables.

En tercer lugar ha de contar con una car-
tera de servicios que permita no realizar pro-
gramas tipo “ café para todos” sino que indi-
vidualice el tratamiento de acuerdo a las ca-
racterísticas de cada paciente pues lamenta-
blemente con frecuencia no se tiene ni en 
consideración la sustancia de uso ni los pa-
trones de consumo y sus circunstancias. 

Como deve ser organizado um pla-
no de comunicação de uma unidade 
como esta e que preponderância as-
sume o relacionamento da comuni-
dade terapêutica com a comunidade 
externa à mesma? 
JC – Creo que éste es uno de los aspec-

tos fundamentales que hay que (re-)pensar 
pues con frecuencia olvidamos que el trata-
miento en una Comunidad Terapéutica no 
tiene un caracter finalista sino que es mas 
bien una oportunidad de cambio y de reco-
mienzo en la comunidad de referencia del in-
dividuo. Me gustaria que los profesionales 
de drogodependencias revisáramos el traba-
jo en Comunidad desde esta perspectiva. 
¿Que sentido tiene expulsar a un paciente 
que ha ido de fin de semana a casa y ha 
consumido? ¿ O penalizarlo con no salir en 
una temporada? ¿ No se trata acaso de pre-



11
parar y ensayar la abstinencia en su medio 
hasta que sea competente para ello?.

Por otra parte una Comunidad Terapéu-
tica no puede ser una isla o una prisión sino 
algo tambien abierto a la comunidad de refe-
rencia porque si no es así será un estigma, 
una nueva leprosería de marginales margi-
nados. Creo que son tiempos de avanzar en 
la no exclusión y de hacer un esfuerzo para 
contribuir a que la sociedad sea mas activa-
mente abierta, solidaria y acogedora para las 
personas con deficits o dificultades de cual-
quier tipo. 

Existem em Portugal boas referên-
cias a este nível? 
JC – Personalmente pienso que es ne-

cesario un punto de reflexion acerca del pa-
pel de las Comunidades Terapéuticas no 
sólo en Portugal sino en todas partes.

Este tipo de dispositivos sanitarios, con 
frecuencia, están demasiado orientados 
para el interior y poco o nada volcados en el 
exterior con lo que es frecuente que sean vi-
vidos como espacios de ficción y un tanto 
alejados de la realidad. 

En esta linea, la Clinica do Outeiro ha 
creado la Asociación ACCA - Acolher, Convi-
ver, Compartilhar até à Autonomia, que tiene 
como una de sus principales misiones el 
sensibiizar a la comunidad para que sea in-
tegradora y por tanto reivindica el papel tera-
péutico que la sociedad y su ciudadanía 
pueden jugar. No basta que un recurso sea 
integrador si no se ha preparado al mismo 
tiempo a la comunidad para serlo. Es como 
plantar en el desierto. 

Como é sabido, o modelo português 
de respostas às dependências atin-
giu recentemente o auge, com a con-

sagração internacional. Entretanto, 
sucederam-se alterações estruturais 
e orgânicas. Como analisa todo este 
processo, nomeadamente o que re-
sultou na integração nas Adminis-
trações Regionais da Saúde, em que 
os cuidados de saúde primários e os 
serviços hospitalares adquirem uma 
maior responsabilidade na interven-
ção e desenho de respostas?
JC – Pues lamentandolo mucho como la 

desmembración y la sofocación política del 
que era considerado como uno de los mejo-
res modelos de respuestas integradas en el 
área de las drogodependencias a nivel inter-
nacional.

Personalmente nunca fuí demasiado fa-
vorable a la existencia de Delegaciones Re-
gionales en el lamentablemente extinto IDT. 
Siempre lo consideré un modelo de gestión 
que duplicaba trámites y no aportaba agili-
dad. Ahora el peso es de estas delegaciones 
sin que, yo al menos, haya entendido muy 
bien cuales son sus canales de coordinación 
con el SICAD.

Sin duda es importante integrar la aten-
ción a los drogodependientes en los siste-
mas nacionales de salud pero ¿ era ésta la 
mejor forma de hacerlo o simplemente fué 
un pretexto para disminuir el protagonismo 
que a nivel internacional tenia un Instituto 
Publico y sus responsables?

Satisfazem-nos as respostas actual-
mente existentes em Portugal na área 
das dependências? O que mudaria se 
tivesse decisão política?
JC – Tengo la sensación de que ni los 

propios responsables políticos que tomaron 
la decision de extinguir el IDT apoyarían hoy 
esa medida.

Me produce mucha pena pensar en un 
colectivo de profesionales tan capacitados, 
trabajadores, experimentados, claramente 
vocacionados y que “vestian tanto a camiso-
la” estén psasando por esta situación. No 
merecen... y lo digo como persona conoce-
dora de la realidad del pais ya que durante 
años estuve vinculado al IDT.

Recuerdo el ambiente que se vivia en 
los Encuentros Nacionales y era realmente 
espectacular: confiante, decidido, alegre, 
comprometido... ¿ será posible recuperarlo?. 
¿ Cómo se puede tomar la decisión politica 
de cambiar algo que funciona? ¿ No hay res-
ponsabilidades?

Ao nível social, são cada vez maio-
res e mais visíveis as carências que 

os portugueses atravessam. Em que 
medida poderão as populações mais 
vulneráveis e desestruturadas verem 
acentuar-se ainda mais as desigual-
dades de que já padecem?
JC – Ya estamos presenciando como, 

desafortunadamente, la desigualdad social 
aumenta: la clase media desaparece, los ri-
cos son mas ricos y los pobres cada dia mas 
y mas pobres. El consumo de sustancias se 
incrementa, así como el número de perso-
nas con problemas relacionados con el con-
sumo, mientras los recursos para la preven-
ción ( en Galicia casi desaparecidos), el tra-
tamiento y para la integración social se redu-
cen muy considerablemente.

Es de sentido común pensar que esta si-
tuación hace todavia mas vulnerables a las 
clases mas desfavorecidas y hace tiempo 
que lo estamos percibiendo en los centros 
de tratamiento y creo que es realista pensar 
que aún vamos a seguir sufriendo las conse-
cuencias de unas políticas de estado que no 
situan al ciudadano como protagonista ni al 
bienestar social como una parcela de dere-
cho irrenunciable de dignificacion humana

A demissão do papel social do Esta-
do e a assunção de políticas neolibe-
rais como necessárias para sair da 
crise têm sido alvo de reclamação por 
parte de muitos activistas dos direi-
tos humanos e defensores da igual-
dade social. Estaremos perante uma 
utopia por parte de uns ou perante a 
eternização de um modelo separatis-
ta com base no capital?
JC – Creo que sin duda que “o povo e 

quem mais ordena” y tarde o temprano deja-
rá de consentir que “ por su bien” se tomen 
decisiones que no les hacen ningun bien.

Em que medida caminharemos nós 
para a cimentação da Cidade das es-
quinas?
JC – Seguiremos cimentando una Ciu-

dad de las Esquinas mientras no contemos 
con el “otro” como alguien propio y lo siga-
mos viendo como ajeno; mientras consinta-
mos en que nos parcelen y dividan en fun-
ción de nuestra condición, nuestro deficit o 
nuestra patología; mientras siga habiendo 
enfermos que ni siquiera son tratados como 
enfermos como los demás y mucho menos 
sean vistos como ciudadanos con plenos de-
rechos; mientras el interés de las clases do-
minantes esté condicionada a ganar sufra-
gios y que mas que votantes necesiten cóm-
plices.
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Jesus Cartelle Fernandez
• Medico especialista en psiquiatria
•  Diploma de estudios avanzados 

(DEA)  
 Facultad de Ciencias del Trabajo.            
Universidad de Cadiz

• Magister en drogodependencias
 Universidad de Santiago de Com-
postela

•  Master - especialista en Salud Mental 
Universidad de Vigo
Ocupación actual

Jefe del servicio de drogodependen-
cias. Concello de Riveira (A Coruña )
Director clínico de la Clinica do Outei-
ro Vila do Conde. Gondomar

Ha sido:
Assesor del equipa de trabalho para a 
qualidade do IDT. Años 2009 al 2012
Asesor de formación, evaluación, su-
pervisión y calidad de equipos CT “ 
Ponte da Pedra” CRI de Vila Real
Consultor de calidad. Unidade de De-
shabituação Hospitalar de Coimbra.
Co-director del master universitario en 
desarrollo y participación comunita-
ria. Universidad de Cádiz.
Profesor del magister en drogodepen-
dencias. Universidad de santiago
Profesor del master universitario en 
gerencia y administración local. Uni-
versidad de Cádiz.
Profesor del master italo-español so-
bre técnicas de asesoramiento para 
organizaciones e instituciones. Univer-
sidad de Cádiz. Universidad de Bolonia 
(iItalia).
Vicepresidente primero de la asocia-
ción estatal de planes y programas co-
munitarios de españa
Asesor técnico externo del plan de de-
sarrollo y   participación  comunitaria. 
Mancomunidad de municipios de La Jan-
da. (Cádiz )
Miembro de la “comision de expertos 
en servicios de  drogodependencias” 
Fase I del  proyecto europeo “democracy, 
cities & drugs”  

LA CIUDAD DE LAS ESQUINAS

Así como en la asistencia a los 
drogodependientes vamos adquiriendo 
progresivamente ciertas destrezas de 

trabajo que nos permiten obtener resultados 
cada vez más contrastables, en el campo 
de la prevención y de la integración social 

es necesario poner en práctica nuevas 
estrategias de intervención. En este artículo 

se presentan la fundamentación teórica y 
los pasos prácticos dados por un servicio 
de drogodependencias para articular un 
diseño de integración social diferente al 

convencionalmente utilizado.
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Presidential Proclamation

National Alcohol and Drug 

Addiction Recovery Month, 2013

BY THE PRESIDENT OF THE 
UNITED STATES OF AMERICA 

A PROCLAMATION 
Each day, millions of Americans 

take courageous steps toward reco-
very from alcohol and drug addiction. 
Their examples reveal the transfor-
mative power of recovery, and their 
stories provide hope to those 
struggling to break free from addic-
tion. During National Alcohol and 
Drug Addiction Recovery Month, we 
celebrate their strength, challenge 
the stigmas that stand as barriers to 
recovery, and encourage those nee-
ding help to seek it. 

This year’s theme, “Together on 
Pathways to Wellness” encourages all 
Americans to walk alongside family, 
friends, and neighbors who are fighting 
to overcome addiction. My Administra-
tion is proud to advance evidence-ba-
sed approaches to recovery -- approa-
ches that view addiction as a preven-
table, treatable disease of the brain. 
The 2013 National Drug Control Stra-
tegy builds on our work over the past 4 
years, increasing access to treatment 
and recovery services, and supporting 
early intervention to address substan-
ce abuse in schools, on college cam-
puses, and in the workplace. And to 
give more Americans a chance to en-
ter recovery, the Affordable Care Act 
expands mental health and substance 

use disorder benefits and Federal pa-
rity protections for millions of Ameri-
cans. Thanks to this law, insurance 
companies must cover treatment for 
substance use disorders as they would 
any other chronic disease. 

Alcohol and drug addiction remains 
a serious challenge in our country, but 
with support from loved ones and al-
lies, Americans seeking help make 
steady progress each day. As we ob-
serve National Alcohol and Drug Ad-
diction Recovery Month, let us unite to 
prevent addiction, give hope to everyo-
ne still struggling with this disease, 
and celebrate all those moving along 
the life-saving path to recovery. 

NOW, THEREFORE, I, BARACK 
OBAMA, President of the United Sta-
tes of America, by virtue of the au-
thority vested in me by the Constitu-
tion and the laws of the United Sta-
tes, do hereby proclaim September 
2013 as National Alcohol and Drug 
Addiction Recovery Month. I call 
upon the people of the United States 
to observe this month with appropria-
te programs, ceremonies, and activi-
ties. 

IN WITNESS WHEREOF, I have 
hereunto set my hand this thirtieth day 
of August, in the year of our Lord two 
thousand thirteen, and of the Indepen-
dence of the United States of America 
the two hundred and thirty-eighth.

BARACK OBAMA

NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States 
of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution 
and the laws of the United States, do hereby proclaim September 2013 
as National Alcohol and Drug Addiction Recovery Month. I call upon 

the people of the United States to observe this month with appropriate 
programs, ceremonies, and activities. 
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Congresso Nacional de Adictologia:

Saúde, Neurociências
e Adições

A Associação Portuguesa para o 
Estudo das Drogas e das Depen-
dências (APEDD) organizou, em co-
laboração com o Departamento de 
Educação da Universidade de Avei-
ro, o Congresso Nacional de Adic-
tologia. O evento, que decorreu nos 
dias 21 e 22 de Novembro, no Audi-
tório da Universidade de Aveiro, 
elegeu como tema geral Saúde, 
Neurociências e Adições e contou 
com uma inusual abrangência de 
domínios profissionais e do saber. 
Da intervenção comunitária à abor-
dagem das adições nos cuidados 
de saúde primários, passando pela 
visão dos media ou da economia 
sobre o fenómeno, o congresso in-
cidiu ainda sobre aspectos mais 
técnicos, contemplando novas li-
nhas na área da investigação, da 
genética e das neurociências. Tam-
bém as políticas públicas no domí-
nio das adições estiveram em des-
taque, com a participação do sector 
público e de representantes das 
ONG.
Dependências marcou presença 
neste evento e entrevistou um dos 
membros da comissão organizadora, 
João Curto e Félix Carvalho, investi-
gador da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto.

João Curto

A APEDD organiza o seu primeiro 
congresso, um evento que se des-
taca pela transversalidade e aber-
tura a muitas áreas do conheci-
mento, o que não é muito usual em 
sociedades de cariz científico com 
intervenção em dependências…
João Curto (JC) - Temos um progra-

ma bastante aberto e, simultaneamente, 
diversificado nas várias dimensões das 
dependências. As quatro conferências 
são muito interessantes porque abordam 
situações muito actuais: uma é subordi-
nada à investigação em dependências 
na Europa, com o Karl Mann, Presidente 
da Federação Europeia das Sociedades 
de Adição, que nos traça um abstracto 
contemporâneo. Aliás, estamos a tentar 
forçar a Comissão Europeia para receber 
as nossas propostas de investigação 

para que as dependências sejam consi-
deradas tão importantes na investigação 
como são outras áreas da saúde. A Ma-
nuela Grazina, do Centro de Neurociên-
cias da FMUC, Coimbra, traz também 
algo muito interessante, ao retratar uma 
parte que não é muito habitual falar-se 
em congressos, mais ligada ao indiví-
duo, a parte genética, incluindo uma 
componente fármaco-genética da meta-
bolização do álcool, embora aborde tam-
bém as outras substâncias. Temos uma 
comunicação do João Goulão sobre es-
tas várias interpretações da cannabis, 
entre os benefícios e os malefícios, a ad-
ministração terapêutica ou não terapêuti-
ca, a liberdade ou não de as pessoas de-
cidirem por si…

Parece haver ainda uma sensação 
de inocuidade…
JC – Sim, existe uma inocuidade e 

as pessoas julgam que não faz mal ou 
faz tão mal como o tabaco… É evidente 
que os problemas não são logo visíveis 
mas estamos a falar de riscos cerebrais 
que, provavelmente, já terão alguma 
consequência na vida humana. Essa li-
nha é extremamente importante porque 
voltou recentemente à discussão devido 
às legalizações nos EUA e no Uruguai. 
Destacaria também a vertente das neu-
rociências que incluímos no programa. O 
contributo das neurociências nas depen-
dências, particularmente nas dependên-
cias de substâncias, tem clarificado mui-
to dos circuitos neuronais implicados nas 
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dependências. A partir daqui começamos 
a ver que aquilo não é apenas uma coisa 
abstracta…

E permitirá certamente validar 
concepções e intervenções…
JC – Exactamente! E permite-nos di-

zer que aqui existem bases de sustenta-
ção pelo que é uma doença como esta, 
complexa que, independentemente de 
ter uma vertente comportamental mais 
visível que todos conhecemos, esse 
comportamento resulta de qualquer coi-
sa que está lá atrás. Não é à toa nem re-
sulta exclusivamente de má educação, 
de devaneios ou de azar. De facto, o cé-
rebro está afectado nas suas funções e, 
normalmente, até nas cognitivas. Nas 
executivas, desde logo, a capacidade de 
decisão das pessoas, a dificuldade de 
antecipar o futuro. E falamos aqui de de-
pendências com substâncias mas o pú-
blico em geral não imagina o perigo re-
sultante, particularmente no público ado-
lescente feminino, da imagem corporal. 
Dando origem a fenómenos de anorexia, 
bulimia, etc. e a perturbações na saúde 
mental. Isso é como uma adição. A pes-
soa olha-se ao espelho e não gosta e, 
sistematicamente e compulsivamente, 
tem aqueles comportamentos… Hoje, 
conhecemos os mecanismos por detrás 
destas funções.

Também foi curioso o facto de con-
vidarem a participar especialistas 
de áreas como a saúde oral e téc-
nicos de instituições da sociedade 
civil…
JC – Sem dúvida… Pretendemos 

alargar isto o mais possível e talvez no 
futuro o façamos a todas as pessoas que 
estão envolvidos nesta área. Desde a 
sociedade civil até à sociedade académi-
ca e dos profissionais que trabalham no 
terreno, procurámos promover um diálo-
go. Sendo este o nosso primeiro con-
gresso, quisemos chamar à atenção 

para a possibilidade de realizar esse diá-
logo e de tornar a discussão em torno 
desta temática mais pública. Trazemos 
esta informação, quer técnica, quer nes-
sas vertentes de gente que trabalha nos 
mais diversos domínios. A questão da 
saúde oral é importante porque está liga-
da à imagem da pessoa. Para alguém 
que consome, que está por vezes degra-
dada e com défices no seu comporta-
mento social, desleixada e com uma 
imagem frágil, é importante que possa 
existir este contributo.

A par de outras questões mais 
técnicas como a particularidade 
de quem está a fazer tratamentos 
nomeadamente com antagonistas 
não poder receber anestésicos…
JC – Exactamente! O médico tem 

que saber isso e quem vai ao dentista 
também o tem que saber… E nós, quan-
do reconstituímos uma pessoa que viveu 
durante anos com dificuldades, que este-
ve anos a consumir, perturbou e frag-
mentou a sua vida, temos que actuar so-
bre as várias áreas da sua vida. Uma de-
las prende-se com o aspecto, com o físi-
co.

Numa altura que sucede a uma sig-
nificativa alteração orgânica na es-
trutura que tutelava a intervenção 
nas dependências, urge uma maior 
atenção e articulação com os cui-
dados de saúde primários, com a 
saúde mental…
JC – Essa é ainda uma indefinição… 

As unidades de tratamento, que perten-
ciam ao IDT, passaram para as ARS e 
ainda não existe uma clarificação sobre 
como estas unidades especializadas se 
irão articular com os cuidados de saúde 
primários, com a saúde mental, com a 
saúde pública…

Apesar de já existir um plano de 
referenciação…

JC – Apesar de já existir a proposta 
do plano e da rede de referenciação, 
sim… Mas a rede de referenciação su-
bordina-se mais ao objectivo de definir 
claramente portas de entrada, quem faz 
o quê, como e quando. Não tem que de-
finir a política em si. A orgânica… esta-
mos à espera… Não haja dúvida: consi-
dero positiva a aproximação aos cuida-
dos de saúde primários e até à saúde 
mental em geral.

Por uma questão de sinalização?
JC – Exactamente! Desde logo, pela 

intervenção precoce que pode ser feita, 
inclusive nos cuidados de saúde primá-
rios mas também porque isso permitiria 
contribuir para diminuir aquele estigma e 
preconceito existente em relação a estes 
doentes.

Parece que ainda andam a tentar de-
monstrar que a dependência é, efectiva-
mente, uma doença… Apesar do contri-
buto das neurociências, por exemplo… 
Mas o apelo à sua participação também 
não será inocente…

JC – O que é um pouco ridículo. A 
ciência pode não ser já certa e definitiva 
mas alguém negar alguns pressupostos 
como esse, cientificamente comprova-
do… Não estamos a falar de meras su-
posições mas de circuitos cerebrais 
comprometidos. Sabemos como funcio-
nam as substâncias psicoactivas, onde 
actuam, as pessoas ouvem falar em re-
ceptores, em sistema de prazer… Tam-
bém procuramos que esta terminologia 
seja um pouco mais desdobrada para 
que a informação chegue ao público. E 
esta será também uma forma para esta 
doença deixe de estar no preconceito.

Este é também um evento de for-
mação?
JC – Sim, naturalmente é formação. 

Temos um público diversificado, compos-
to por técnicos profissionais, médicos, 



26
psicólogos, técnicos de serviço social até 
ao público em geral. Temos professores, 
pais… Fizemos questão de abrir o even-
to ao público em geral. Claro que exis-
tem mesas mais difíceis de perceber 
pelo público em geral porque são mais 
técnicas, onde figura uma linguagem um 
pouco mais fechada mas existem outras 
muito acessíveis.

A Associação Portuguesa para o 
Estudo das Drogas e das Depen-
dências ou Associação Portugue-
sa de Adictologia afigura-se, ao 
fim de tão pouco tempo de exis-
tência, uma entidade em velocida-
de cruzeiro…
JC – Ainda não… Talvez mais um 

ano… A nossa proposta para o próximo 
ano inclui a valência da formação. Senti-
mos essa necessidade de criarmos cur-
sos de formação nesta área, de forma 
estruturada e com uma oferta técnica. 
Estamos a elaborar um projecto em cola-
boração com o Centro de Neurociências 
de Coimbra e contamos ter novidades já 
no próximo ano.

Félix Carvalho, Faculdade de 
Farmácia da Universidade do 
Porto

O Professor Félix há muito de-
fendia a urgência da implementa-
ção que proibisse o comércio livre 
das novas substâncias psicoacti-
vas. Finalmente, temos lei e temos 
igualmente resultados… 
Félix Carvalho (FC) - Exactamente! 

Com a lei resolvemos um problema mui-
to grave, a venda nas smart shops, de 
forma perfeitamente livre, de uma gran-
de quantidade de novas substâncias psi-
coactivas. Com a entrada em vigor da lei 
essas substâncias psicoactivas deixa-
ram de estar directamente acessíveis 
mas continuam acessíveis através da in-
ternet e da distribuição através dos cor-
reios. Portanto, continuamos a ter essa 
possibilidade, embora muito minorada e 
em muito menor escala.

Fala-se numa drástica diminuição 
de episódios de urgência relacio-
nados com o consumo dessas 
substâncias…
FC – Sim, é verdade que diminuíram 

drasticamente mas não desapareceram. 
E temos outro problema, que hoje vou 
abordar: temos uma lei que descriminali-
za a posse para uso próprio mas, no 
caso das novas substâncias psicoacti-
vas, ainda não foi definida a quantida-
de de utilização diária. Vai ser extrema-
mente difícil combater este problema 
da utilização das novas substâncias 
psicoactivas por esse prisma. É neces-
sário um trabalho bastante apurado 
nessa área, que já começou e espere-
mos que, dentro de pouco tempo, sur-
jam novidades. Outra vertente que con-
sidero extremamente importante e ain-
da não foi resolvida tem a ver com o 
acesso a essas novas substâncias psi-
coactivas por parte dos laboratórios 
que fazem investigação. Houve uma 
grande apreensão desses produtos 
mas o acesso ainda não existe. Exis-
tem vários grupos de investigação com 
um grande potencial para trazerem no-

vidades sobre os efeitos tóxicos e far-
macológicos e sobre as formas de 
combater de forma terapêutica os ma-
lefícios resultantes do consumo dessas 
substâncias mas a verdade é que, para 
já, temos tido muita dificuldade em fa-
zê-lo. O acesso não existe ou existe 
para quantidades muito pequenas a 
preços muito elevados que permitem, 
quanto muito, fazer uma análise labo-
ratorial em termos quantitativos em de-
terminadas amostras. Seria óptimo se 
em Portugal pudesse ser criado um lo-
cal onde pudessem ser geradas em 
quantidades suficientes estas substân-
cias, por exemplo a partir dessas que 
foram apreendidas. Podia ser feita a pu-
rificação e distribuição de forma perfeita-
mente controlada para que pudéssemos 
fazer os trabalhos e, pelos padrões, 
identificar as substâncias nas amostras 
que vão sendo apreendidas. São três 
pontos fundamentais em que temos que 
fazer ainda algum trabalho de base.

O que traz a este Congresso Na-
cional de Adictologia?
FC – Na minha comunicação tento 

demonstrar que as novas substâncias 
psicoactivas não diferem muito das dro-
gas clássicas. Apresento um novo “pala-
vrão”, classificando-as como bioesóste-
ros das substâncias clássicas e sugiro 
que a forma como temos que lidar com 
elas seja muito semelhante àquela que 
utilizávamos para as clássicas em ter-
mos terapêuticos mas é necessário ir um 
pouco mais além e verificar o que cada 
uma tem de específico. E isso ainda não 
se sabe. É precisamente esse apport 
que gostaríamos de dar mas ainda não 
somos capazes. Para já, a mensagem 
que quero dar a quem está na área tera-
pêutica é que a abordagem é muito se-
melhante mas é preciso perceber em 
grupo se insere cada uma das novas 
substâncias psicoactivas. Esse é o gran-
de segredo.
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Sinais
A propósito das notícias que vão enchendo os nossos dias, façamos um pequeno exercício sobre as decisões de as forças inter-

nacionais retirarem do Afeganistão, nomeadamente o contingente militar americano, levando a um crescendo no já tão marcante des-
controlo da produção de ópio.

E sobre as intenções de países da América do Sul, como já declarou o Presidente do Peru, que por motivos económicos tendem 
para uma diminuição do controlo da produção de plantações de coca. Naturalmente que estamos perante decisões políticas e econó-
micas que serão objecto de considerações que ultrapassam o propósito que motiva esta pequena reflexão. Questionemos juntos se 
estará a Europa, e particularmente Portugal, preparada para o impacto de uma renovada ameaça do aumento do mercado ilícito de 
substâncias (cocaína e heroína) provindas destas duas partes do mundo onde, como sabemos há muito, se produz 90 a 92% da ma-
téria prima que abastece o comercio mundial daquelas substancias. Apesar do preocupante crescimento do mercado ilícito das dro-
gas sintéticas, nomeadamente as metanfetaminas ou outras moléculas de acção idêntica, com maior e mais fácil acessibilidade, me-
nor preço e acção rápida, que já constituem as substancias mais consumidas depois dos derivados da cannabis, ou seja o segundo 
mercado ilícito na Europa, existem ou não motivos para nos preocuparmos com um rejuvenescimento das clássicas dependências e 
correspondentes comportamentos aditivos?

Sabemos que temos uma rede pública organizada e especializada para intervenção nas dependências, cuja estratégia de proxi-
midade em todas as regiões do País, em muitas delas com benéficas parcerias de instituições privadas de solidariedade social, rea-
liza uma intervenção essencial em várias áreas de combate às toxicodependências e com reconhecida eficiência, cujos resultados 
são elogiados internacionalmente. Daqui decorre uma necessidade em salvaguardar o que se conseguiu na evolução positiva na pre-
venção, tratamento, diminuição de comportamentos de risco e reabilitação de toxicodependentes. Este saber fazerde muitos anos 
constitui um património técnico/profissional e científico desde sempre colocado ao serviço da comunidade e por isso parte integrante 
de uma política que continua a dar resposta aos problemas complexos das patologias aditivas.

Temos presente os condicionalismos que atravessamos por via da situação económica, mas não podemos omitir que no caso de-
toxicodependentes, servimos uma população em que o desamparo torna mais vulnerável a pessoa para situações de recaída, deslei-
xo sanitário e recurso a comportamentos marginais, podendo conduzir a um recuo nos resultados conseguidos até agora, particular-
mente na informação e orientação destinadas aos doentes sobre programas de tratamento em que Portugal é exemplo reconhecido. 
Lembremo-nos que ainda constituem uma população com menor potencial de sustentabilidade social já agravada pela própria doen-
ça: 77% têm uma formação académica que cabe entre o 1º e o 3º ciclo, 66% não tem emprego ou ocupa-se com trabalhos ocasionais, 
perto de 50% depende da ajuda da família para manter continuidade de vida e como preocupação sanitária encontramos ainda, uma 
população com uma percentagem de 54% de seropositividade à hepatite C. Existe portanto um trabalho a continuar tendo em conta 
o melhor conhecimento que as neurociências aportaram acerca desta doença, sobretudo na última década. É importante salientar 
que na década de 90, o problema do abuso e dependência de drogas constituía a primeira preocupação dos portugueses. Há que 
tudo fazer para não comprometer os resultados positivos conseguidos na luta contra as dependências e os comportamentos aditivos 
conseguidos por uma política de saúde transparente, humanista e baseada num saber acumulado de acção e conhecimento científico 
de profissionais competentes.

Por: Comissão Organizadora do Congresso Nacional de Adictologia

O grupo de investigação da Facul-
dade de Farmácia da Universidade 
do Porto que lidera tem produzido 
muita evidência nessa área…
FC – Temos realizado novos traba-

lhos, alguns dos quais estão actualmen-
te em publicação, em que demonstramos 
que o efeito destas novas substâncias 

psicoactivas a nível da energia dos neu-
rónios é extremamente drástico, ao pon-
to de fazer parar por completo essas 
centrais energéticas que são as mitocôn-
drias. Elas que se movem de forma ex-
tremamente rápida ao longo do neurónio, 
passam a ficar estáticas, o que represen-
ta, por exemplo, a destruição dos termi-

nais nervosos e uma incapacidade de 
funcionamento normal, difícil de recupe-
rar ao longo da vida, do sistema nervoso. 
Há uma espécie de envelhecimento rápi-
do do cérebro, muito provavelmente 
acompanhado das doenças neurodege-
nerativas que normalmente ocorrem du-
rante o envelhecimento natural.



28 XXVI Encontro das Taipas 
elegeu novos públicos

Novos Consumidores. O tema é eluci-
dativo e revela uma nova realidade 
com que se vão deparando os cen-
tros de tratamento portugueses. O 
perfil dos consumidores tem vindo a 
alterar-se, apesar de surgirem relatos 
do terreno de uma recrudescência 
de “antigos consumos” e as novas 
substâncias, a par do álcool e das 
dependências sem recurso a subs-
tâncias psicoactivas, como o jogo, 
adquirem especial relevo no dia-a-
dia dos técnicos. 

O “XXVI Encontro das Taipas decorreu 
nos dias 14 e 15 de Novembro e foi mais 
transversal do que é hábito. A iniciativa de-
correu no anfiteatro do Colégio São 
João de Brito, em Lisboa e colocou o enfo-
que no indivíduo, particularmente nos de-
signados novos consumidores, não descu-
rando, no entanto, a divulgação do que já 
se conhece sobre as substâncias agora 
utilizadas. Entre os temas a abordados, 
destaque para a caracterização da popula-
ção que consome as novas substâncias de 
abuso, a caracterização do setting onde 
ocorrem os consumos, em particular quan-
do em contexto de festa, a caracterização 
dos casos que apresentem consumo des-
tas substâncias, a serem seguidos na con-
sulta  da UD/ Centro das Taipas, a aborda-
gem clínica destes casos na consulta da 
UD/ Centro das Taipas, a descrição epide-
miológica da produção, comércio e consu-
mo destas substâncias a nível nacional e 
mundial. Versou-se ainda em torno das no-
vas facetas do tráfico, da descrição farma-
cológica das novas substâncias de abuso, 
do modo de actuação e o efeito de algu-
mas destas substâncias sobre o SNC e 
dos riscos associados ao uso destas subs-
tâncias e dos modelos de intervenção face 
aos consumidores destas substâncias 
(prevenção, RRMD, intervenção na crise, 
tratamento em casos de dependência, in-
toxicação aguda e da psicose tóxica).

No final do evento, Dependências en-
trevistou António Costa, director da UD/ 
Centro das Taipas.

Após longos anos a eleger como pú-
blico os técnicos do IDT e das insti-
tuições da sociedade civil com este 
protocoladas, a edição deste ano 
do Encontro das Taipas elege no-
vos destinatários, com adesão as-
sinalável: os profissionais dos cui-
dados de saúde primários, da rede 
hospitalar e ainda públicos menos 
usuais... Novos consumidores tam-
bém a este nível?
António Costa (AC) - No nosso con-

gresso deste ano tentámos alertar as pes-
soas que lidam directamente com o fenó-
meno do consumo de substâncias para 
uma realidade que nos parecia estar a 
passar ao lado de muitos e nós – os con-
sumos de substâncias em ambiente de 
festa, prática já antiga e que creio estar em 
expansão. Pensamos que poderemos es-
tar em presença de comportamentos que 
implicam riscos vários. Foi para isto (e 
para a necessidade de intervir a este nível) 
que tentámos alertar os nossos congres-
sistas. Estes consumidores recorrem mui-
to pouco ao nosso centro mas os colegas 
dos centros de saúde e dos hospitais fa-
lam-nos frequentemente da sua presença 
nos seus serviços.

O tema escolhido este ano deixa 
subjacente novas abordagens por 

parte do Centro das Taipas, face à 
emergência de novos consumos, 
novos perfis e novos contextos... 
Em que medida estará a estrutura 
do Centro das Taipas a preparar-se 
para ir de encontro às expectativas, 
linguagem e necessidades eviden-
ciadas por estes novos públicos?
AC - Não são só os outros que neces-

sitam de despertar para esta realidade; 
mesmo nós, nas Taipas, vamos ter de fa-
zer um esforço para cobrir esta realidade. 
De momento concentramos a nossa aten-
ção ao nível da prevenção e estamos a 
projetar a ampliação do trabalho da nossa 
equipa de redução de riscos e minimiza-
ção de danos. Como o congresso demons-
tra sobejamente estamos a tentar apren-
der com aqueles que estão mais por den-
tro desta realidade.

Esses “novos consumidores” apre-
sentam um perfil muito diferenciado 
dos tradicionais consumidores de 
substâncias mais clássicas. Vários 
estudos apontam para a existência 
de um segmento mais erudito, in-
formado, menos desestruturado, 
menos “doente”... Como comunicar 
eficazmente com esse público?
AC - Esse é precisamente um dos 

maiores problemas: como chegar a esta 
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população e como ser aceite por ela. O 
congresso foi uma maneira de começar-
mos a entender o problema, trazendo até 
nós pessoas com reconhecido trabalho de 
campo junto desta população. No entanto 
a questão não se resume a estes dois pon-
tos: temos também de pensar antecipada-
mente o nosso discurso uma vez que, tal 
como diz, parte desta população é mani-
festamente mais diferenciada e informada 
do que os nossos utentes tradicionais. 
Esta diferença cultural pode ser uma van-
tagem quando se trata de debater concei-
tos, atitudes, riscos ou alternativas mas te-
mos de estar preparados para um trabalho 
que irá claramente para além daquele a 
que estamos habituados.

Que conteúdos destaca na progra-
mação deste ano do Encontro?
AC - Se me fosse permitido destacar 

algumas mesas fá-lo-ia em relação àque-
las que se debruçaram sobre a caracteri-
zação das populações e do contexto da 
festa. Tive mesmo pena de que a vertente 
etnográfica não tivesse sido mais escalpe-
lizada, uma vez que creio que é a partir do 
conhecimento sólido das pessoas e do 
que se está a passar com elas que pode-

mos desenvolver estratégias de interven-
ção adequadas.

No entanto também percebi que o con-
gresso tinha de tocar outras matérias pelo 
que não havia tempo para uma análise 
mais detalhada.

Neste encontro houve muito pouco 
espaço para as substâncias mais 
tradicionais... Em que medida cons-
tituirá esta opção um reflexo de que 
as mesmas perderam relevância? 
Não será perigoso que as mesmas 
percam a atenção dos técnicos?
AC - Nada disso. Nem as substâncias 

ditas tradicionais perderam relevância 
nem se pretendeu desviar delas a atenção 
dos intervenientes em dependências. Qui-
semos sim alertar as pessoas para uma 
realidade paralela que também precisa da 
nossa intervenção. Como compreenderá 
nem toda a gente que frequenta a festa 
consome substâncias mas o meio é propí-
cio ao desenvolvimento de novos fenóme-
nos.

Todos vimos como o movimento Rave 
evoluiu até à sua extinção. Questiono-me 
se o mesmo não poderá estar a acontecer 
com o Trance. Pelo que me é dado a per-

ceber os conceitos filosóficos e estéticos, 
mesmo o objectivo do eventual uso de 
substâncias que lhes estão associados po-
dem estar a sofrer uma evolução. O que 
vejo e ouço faz-me pensar que o álcool 
está a ganhar terreno neste tipo de festas, 
o que pode conduzir a um novo salto como 
o que se observou aquando da “queda” do 
Rave. Como compreenderá estes saltos 
podem ser positivos… ou não. Para nós, 
profissionais de saúde, são sempre mo-
mentos de redobrada atenção.

Como avalia, até ao momento, a in-
tegração do Centro das Taipas na 
ARS LVT?
AC - As coisas têm-se desenrolado 

com grande compreensão e respeito de 
parte a parte. Embora sinta que o proces-
so de integração ainda não está termina-
do, até ao momento a boa vontade de am-
bas as partes tem facilitado a sua harmo-
nia.

Em que medida poderão os utentes 
sair beneficiados com essa integra-
ção?
AC - É evidente que a proximidade 

com os cuidados de saúde primários só 
pode beneficiar os nossos utentes. Mesmo 
os intervenientes em dependência se sen-
tem mais seguros com a melhor articula-
ção entre os serviços. Estou certo de que, 
por outro lado, haverá uma satisfação se-
melhante por parte dos colegas dos cen-
tros de saúde que, aos poucos, se vão 
sentindo, eles também, mais confiantes 
neste processo, não só por a articulação 
ser mais célere mas também por lhes ser 
mais fácil, na nossa companhia, adquirir 
competências que lhes permitam integrar 
uma rede de cuidados nesta área.
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cria projectos de prevenção das 

toxicodependências nas empresas
Os múltiplos factores implicados no 
processo de evolução das sociedades 
actuais, colocaram a maior parte da 
população a usufruir de um tempo es-
casso para os momentos em família, 
para a prática do desporto ou para a 
participação noutras actividades de la-
zer. Daí que o setting laboral seja, por 
excelência, um dos melhores contex-
tos para divulgar a mensagem da pre-
venção, para, sem dramatismos nem 
sensacionalismos, alertar para os ris-
cos e prejuízos associados ao uso e 
abuso de substâncias psicoactivas.

A importância da intervenção em 
meio laboral
As alterações cada vez maiores e mais 

rápidas da sociedade actual, a todos os ní-
veis, especificamente ao nível das toxicode-
pendências, implicam uma necessidade 
crescente de explorar um novo campo de in-
tervenção no âmbito da prevenção. O con-
sumo de substâncias psicoactivas em meio 
laboral não é só um problema do trabalhador 
consumidor, tem também implicações nos 
seus colegas e na empresa podendo, por 
vezes, este problema alargar-se à socieda-
de em geral (Organização Internacional do 
Trabalho, 2008). 

A grande maioria dos indivíduos com 
problemas de consumos excessivos e po-
tencialmente dependentes de substâncias 
psicoactivas, têm uma vida e um comporta-
mento bem tolerado socialmente, integrados 
na família, no emprego, com um núcleo de 
amigos estável, demonstrando, aparente-
mente, uma vida social e profissional segu-
ra, até que a progressão da sua dependên-
cia e a crescente degradação física e psico-
lógica faz quebrar esses laços integradores 
e deixa a nu a espiral de isolamento e margi-
nalização em que está inserido.

Ao consumo de substâncias psicoacti-
vas estão associadas algumas consequên-
cias negativas, nomeadamente, os trabalha-
dores com consumos regulares apresentam 
maior incidência de acidentes de trabalho do 
que os empregados não consumidores. O 
absentismo laboral, a falta de pontualidade, 
a pressão dos colegas (conflitos, queixas, 

violência), os custos de substituição ou de 
indemnizações aos trabalhadores e à produ-
ção (tempo de reacção, capacidade motora, 
estado de espírito, entre outros), são nesta 
conjunção, condicionantes e efeitos ligados 
ao consumo de substâncias lícitas e ilícitas. 

Há a necessidade de dotar a população 
trabalhadora de informação e de competên-
cias individuais, sociais e desmistificar mitos, 
relativamente aos consumos de substâncias 
psicoactivas, de modo a consciencializá-las 
para as consequências nefastas, visto que, 
é na idade adulta que o trabalho assume um 
papel primordial no dia-a-dia do indivíduo, 
podendo condicionar todos os aspectos da 
sua vida desde os relacionais, aos emocio-
nais passando pelos de saúde.

Os múltiplos problemas relacionados 
com o consumo de substâncias psicoactivas 
no local de trabalho, que se estima custarem 
à economia elevados encargos todos os 
anos, fazem parte de um conjunto de maté-
rias relacionadas com a saúde dos trabalha-
dores, o bem-estar, a produtividade nos lo-
cais de trabalho e a responsabilidade civil. 
Diversos estudos demonstram o impacto ne-
gativo do uso de substâncias sobre as em-
presas, bem como, sobre os trabalhadores e 
suas famílias. Neste sentido, assume-se que 
os pilares da intervenção preventiva em 
meio laboral deverão basear-se, por um 
lado, na importância da segurança e saúde 
no trabalho e na promoção e sensibilização 
para os estilos de vida saudáveis, e por ou-
tro, no desenvolvimento de estratégias no 
âmbito da responsabilidade e da ética orga-
nizacional, apoiando as empresas e os tra-
balhadores e alargando a sua intervenção 
às famílias e comunidade onde se inserem.

Porquê formar os Técnicos de 
Higiene e Segurança do Trabalho
Cada vez mais os quadros directivos 

das empresas reconhecem que a implemen-
tação de um programa de promoção da saú-
de em geral e, neste caso, de um programa 
de prevenção das toxicodependências em 
particular, é menos dispendioso do que o tra-
tamento dos trabalhadores dependentes ou 
a reparação de danos relacionados com os 

consumos. Danos que para as empresas 
apresentam custos elevados, como por 
exemplo, absentismo, diminuição da produti-
vidade, acidentes de trabalho, conflitos, er-
ros, decisões inadequadas, danificação de 
material e equipamentos, entre outros.

É neste quadro que se insere a parceria 
entre o Instituto de Administração da Saúde 
e Assuntos, IP-RAM, através da Unidade 
Operacional de Intervenção em Comporta-
mentos Aditivos e Dependências (UCAD) e 
a Secretaria Regional de Educação e Recur-
sos Humanos, através da Direcção Regional 
do Trabalho, iniciada em 2012, e da qual re-
sultou na formação de 120 Técnicos de Hi-
giene e Segurança do Trabalho (THST). Li-
gados a quase todos os sectores de activi-
dade, desde a restauração, a hotelaria, a 
produção, a construção civil, os serviços e 
os transportes, estes técnicos funcionam 
como catalisadores e multiplicadores de ac-
ções e iniciativas atingindo, desta forma, um 
grande segmento da população trabalhado-
ra. 

Ao desenvolver esta formação, a UCAD, 
pretendeu não apenas sensibilizar os THST 
para o problema das dependências no meio 
laboral mas prepará-los para o trabalho de 
prevenção enquanto parceiros. Desta forma, 
estes técnicos funcionam como “agentes 
multiplicadores” uma vez que ampliam o al-
cance de todo o trabalho preventivo, no sen-
tido de conseguirem abranger um vasto seg-
mento da população através de uma grande 
multiplicidade de projectos e acções. De 
uma forma objectiva a UCAD disponibilizou 
um conjunto de instrumentos e estratégias 
operacionais necessários para iniciar a im-
plementação de acções de sensibilização, 
treino de competências ou momentos sócio 
recreativos associados à prevenção da toxi-
codependência e à promoção da saúde e do 
bem-estar juntos dos trabalhadores das em-
presas.

Destes módulos formativos resultaram 
inúmeras parcerias com entidades públicas 
e privadas e que no âmbito da responsabili-
dade social têm solicitado cada vez mais a 
realização de acções dirigidas às suas che-
fias e colaboradores. Note-se que junto des-



31tas empresas e instituições, há uma cres-
cente conscientização de que o mundo do 
trabalho constitui um território de eleição 
para o combate ao problema do consumo de 
spas, nas duas frentes de intervenção: por 
um lado, a prevenção e, por outro, a detec-
ção / tratamento, devendo estar previsto me-
canismos de encaminhamento de situações 
que requeiram uma orientação mais espe-
cializada. 

Campanha  
“Uma Pausa Para a Prevenção”
Consciente das potencialidades do meio 

laboral para intervir ao nível da prevenção do 
consumo de substâncias psicoactivas, a 
UCAD, desenvolveu a campanha de sensi-
bilização de âmbito regional, centrada na 
promoção da saúde nos locais de trabalho. 
Os objectivos desta campanha prendem-se 
com a sensibilização, a educação e a infor-
mação sobre os riscos e malefícios do con-
sumo de substâncias psicoactivas, através 
da distribuição de diverso material de divul-
gação e da realização de acções de sensibi-
lização promovidas pela UCAD junto dos tra-
balhadores e das suas chefias dos diferen-
tes sectores de actividade, bem como, difun-
dir  a mensagem da campanha através de 
cartazes, folhetos, colocação de banners /
pop-up on line e spot.

                                   

O que já foi feito na Região 
Autónoma da Madeira em 
números

Quadro I – Material distribuído nas em-
presas

Empresas

Total

nº empre-
sas

Total 

nº car-
tazes

Total

nº flyers

Entidades 
Governa-
mentais

3 45 500

Área de 
construção 

civil
4 50 200

Autarquias 2 20 100

Hotelaria 9 25 600

Serviços 5 68 800

Total 23 208 2200

Quadro II – Material de divulgação 
da Campanha “Uma Pausa para a 
prevenção”

                            

Quadro III – Divulgação da Campanha

Artigos publicados 5

Participação em programas 
na TV 2

Entrevistas em Rádios 2

Participação em Seminários 
de âmbito regional 3

Quadro IV – Empresas e população 
alvo que participaram nas acções 
de sensibilização 

Sector de Acti-
vidade

Nº Empre-
sas

População
-alvo

Hotelaria 9 448

Serviços 5 473

T.H.S.T. 80 120

Formação/

Ensino

1 (Escola 
Profissional) 50

Total 95 1091

   

Desafios para 2014
Na sequência da intervenção que a 

UCAD tem vindo a realizar no decurso de 
2012/2013, pretende-se dar continuidade 
aos projectos implementados em diversos 
contextos laborais, ajustando sempre os ob-
jectivos e estratégias de intervenção às es-
pecificidades da população-alvo, e à organi-
zação interna das empresas.

A promoção da saúde no local de traba-
lho contribui, significativamente, para o cres-
cimento e produtividade das empresas, be-
neficiando assim os empregadores e os co-
laboradores.

É fundamental 
proporcionar ambientes 

geradores de 
mudanças, e nesse 

sentido a UCAD 
pretende em 2014, 
continuar a lançar 

desafios às entidades 
patronais para que 
criem condições 

impulsionadoras de 
promoção da saúde e 
bem-estar no local de 
trabalho…sem drogas!
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III Encontro Nacional de Redução de Riscos:

Nem com evidência se 
convence a presidência?

Volvidos mais de 20 anos após a 
implementação das primeiras res-
postas em Portugal no eixo da redu-
ção de riscos, por muito significati-
vos que tenham sido os contributos 
e os ganhos alcançados em equi-
dade social, em acesso universal a 
estruturas sociais e de saúde e em 
proveitos de saúde individuais e pú-
blicos, a verdade é que, após um 
período que se afigurava de cres-
cendo e afirmação sustentada na 
evidência dá hoje lugar a mais inter-
rogações do que as que existiam há 
menos de uma década atrás. Eis 
que, numa espécie de fatalismo, 
quando há cinco anos, se ouvia fa-
lar na necessidade de deixar de co-
locar o enfoque na troca de serin-
gas e em programas de baixo limiar 
e na premência de empoderar os 
destinatários destas intervenções, 
hoje se discute em torno da extin-
ção de estratégias de proximidade, 
na situação actual do programa de 
troca de seringas e na situação ac-
tual dos financiamentos de projec-
tos de redução de riscos… Mais do 
mesmo, apesar de o pecado já não 
ser original e ter como base de sus-
tentação as evidências entretanto 
produzidas?

Em Novembro de 2004 foi criado o gru-
po R3, constituído actualmente por diversas 
instituições que trabalham a Redução 
de Riscos (RRMD) em Portugal.

Este grupo, nos dias 29 e 30 de Novem-
bro, organizou o III Encontro Nacional de 
Redução de Riscos, que teve lugar na Facul-
dade de Psicologia e Ciências da Educação 
da Universidade do Porto - FPCEUP.

A Organização do evento coube à AP-
DES, ao Centro Social de Paramos e ao R3, 
contando com a participação da Faculda-
de de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto e de todas as outras 
Equipas que constituem o R3.

O Encontro visou agregar de forma 
construtiva e informal o maior número de 
pessoas envolvidas na área de Redução de 
Riscos, com o intuito de estimular a partilha 
de boas práticas e o futuro trabalho conjunto. 
Pretende-se com este encontro estimular o 
avanço da RR em Portugal, pensan-
do nas dificuldades do passado e do presen-
te e, apesar de tudo, em propostas inovado-
ras  e  eficazes  para  o  futuro.  Falou-se  em 
austeridade, apesar de João Goulão ter ga-
rantido haver verbas no SICAD para finan-
ciamentos mas simultaneamente constran-
gimentos administrativos resultantes de bu-
rocracias inexplicáveis, falou-se sobre res-
postas inovadoras, sobre inclusão e 

inovação em contextos festivos, em distribui-
ção de kits para consumo de crack, em abor-
dagem housing first, em crise ideológica, em 
novas substâncias e em advocacia… Para 
quando falar-se em estabilização?

Dependências esteve presente no en-
contro e entrevistou José Queiroz, Director 
Executivo da APDES e elemento do R3.

José Queiroz

Choca-o que, num período como o 
que atravessamos, após determina-
das necessidades básicas que já pa-
reciam estar satisfeitas e se ter come-
çado a pensar em empowerment, se 
volte a falar em barreiras à execução 
do programa de troca de seringas 
e, eventualmente, em necessidades 
mais assistencialistas relativamente 
às populações com quem trabalham?
José Queiroz (JQ) – Causa-me todo o 

transtorno e profundo desagrado. O progra-
ma de troca de seringas e as intervenções 
em torno da redução de riscos sempre vie-
ram a produzir, nos últimos anos, fortes evi-
dências que as respostas dadas às comuni-
dades consumidoras de drogas ou às pes-
soas portadoras de VIH/sida que faziam uso 
de drogas faziam-nas sentir-se muito mais 
trabalhadas e seguras, aderindo muito mais 
a este tipo de respostas do que quando esta-
vam estabelecidas as respostas tradicionais 
dos centros de saúde ou dos hospitais. Mui-
tas dessas populações com quem trabalha-
mos são escondidas e altamente afastadas 
das estruturas de saúde e não se deslocam 
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a um hospital ou a um centro de saúde para 
procurar uma seringa ou fazer uma troca de 
seringa. Por várias razões: por questões de 
estigma, por não se sentirem bem ao fre-
quentarem um espaço semi-público ou pú-
blico onde outros indivíduos irão percebê-los 
de uma forma bastante preconceituosa, por-
que não conseguem estabelecer nenhuma 
relação nem com os enfermeiros nem com 
os médicos e até porque estes não estão 
treinados ou trabalhados para atenderem 
este tipo de população. Como é evidente, 
esta ausência de respostas, traduzida na 
descontinuidade do programa de troca de 
seringas, bem como de outros tipos de servi-
ços estabelecidos nas comunidades e na 
rua em torno da redução de riscos, associa-
da  à  desalocação  de  recursos  financeiros, 
vai fazer emergir, uma vez mais, um tipo de 
trabalho baseado no assistencialismo. Ou 
seja, deixámos de ter pessoas que são pro-
fissionais, competentes, que recebem o seu 
salário, estão treinadas e formadas e que 
vieram a desenvolver este tipo de trabalho 
ao longo dos últimos dez anos mas que, ao 
deixarem de receber o salário e ao procura-
rem até outra actividade profissional irão dei-
xar um espaço livre para que o voluntariado 
ou voluntarismo e assistencialismo de pes-
soas que não são tão competentes, que não 
estudaram este fenómeno nem têm uma his-
tória ou experiência na abordagem aos con-
sumidores de drogas na rua ocupem esse 
lugar. E essas pessoas, quando ocuparem 
esse lugar, vão fazer o que melhor sabem, 
que é assistir. Provavelmente, até de forma 
bastante positiva e interessada mas, nestas 
áreas da saúde pública, não podemos ape-
nas dar o nosso melhor. Temos que prestar 
serviços de qualidade técnica elevada, com 
rigor,  baseados  em  evidência  científica  e 
sempre sujeitos a uma avaliação rigorosa e 
constante realizada por entidades externas. 
Portanto, não pode ser baseada no bom co-
ração nem na generosidade de ONG ou 
pessoas.

Não contestando o princípio nem 
querendo misturar competências en-
tre redução de riscos e assistencia-
lismo, a verdade é que face ao mo-
mento que actualmente vivemos, em 
que estas populações mais vulnerá-
veis mais sofrem ainda, soa um pou-
co utópico falar em empowerment a 
pessoas carentes de alimentação e 
de habitação…
JQ – Tens toda a razão mas, para todos 

os efeitos, é em momentos como este que o 

empowerment se torna ainda mais necessá-
rio. É nestas alturas que se torna imperativo 
que as pessoas tomem consciência dos 
seus direitos, que devem defender esses 
próprios direitos e que a distribuição de re-
cursos que o Estado ou o executivo faz não 
é sempre a mais justa nem igual e reivindi-
quem por uma melhor distribuição. É o em-
poderamento, o tomar de consciência de 
que tu podes também decidir da tua vida e 
do teu destino, que pode possibilitar a mu-
dança e criar pressão sobre os decisores po-
líticos. E é necessário criar essa pressão, 
nomeadamente junto daqueles que têm o 
poder para redistribuir e alocar recursos.

Em que medida este esvaziamento e 
demissão de funções por parte do es-
tado social aumenta as responsabili-
dades de uma ONG como a APDES e 
as demais associadas no R3?
JQ – Totalmente de acordo! Acho que, 

enquanto ONG, redes de ONG, comunidade 
e sociedade civil. Hoje em dia, a comunida-
de de pessoas vulneráveis, a sociedade civil, 
a sociedade de ONG e as universidades têm 
um papel muito maior na defesa de um mo-
delo que se comprovou que, apesar de tudo, 
é sustentado e sustentável, produzia um re-
lativo bem-estar e tinha em atenção os cida-
dãos e não a riqueza ou o lucro. Quando fa-
lamos com consumidores de drogas, traba-
lhadores do sexo, pessoas portadoras de 
VIH ou sem-abrigos e dizemos que estes in-
divíduos não podem ser ainda mais afasta-
dos da sociedade e que têm que ser incluí-
dos através destes trabalhos no centro da 
sociedade e tratados como cidadãos, esta-
mos a despertar uma consciência crítica so-
bre a extinção do modelo social e, mais do 
que isso, estamos a fazer um modelo social. 
E nós temos que defender o modelo social.

Acresce o problema de nunca terem 
conseguido alcançar autonomia, des-
de logo, na vertente financeira…
JQ – Concordo… A questão do financia-

mento é algo que temos que começar a tra-
balhar cada vez mais. Foi dito aqui que exis-
te ainda muito financiamento disponível por 
parte do Estado, mais até do que julgamos, 
que o custo deste tipo de respostas é muito 
baixo relativamente à resposta que o Estado 
obtém junto dos destinatários finais. Mesmo 
para aqueles que tenham uma agenda neo
-liberal e para a poupança de custos por par-
te do Estado, a redução de riscos e outros 
tipos de intervenções semelhantes encai-
xam-se perfeitamente. Desde logo, o Estado 

ainda  tem  recursos  financeiros  e materiais 
para continuar a financiar este  tipo de  res-
postas mas também é verdade que urge fa-
zer com que a responsabilidade social das 
empresas se dirija cada vez mais para este 
tipo de população e de intervenção. É difícil 
mas  compete-nos  a  nós  fazer  despertar 
essa consciência.

Através de incentivos fiscais, por 
exemplo?
JQ – Precisamente. Seria uma solução 

perfeita.

A perda de visibilidade do fenómeno 
dos consumos de rua, aliada ao sur-
gimento de consumos hoje conside-
rados mais problemáticos na agen-
da política, como o de álcool ou das 
novas substâncias psicoactivas vão 
ditando algum desinvestimento nas 
intervenções que elegem como des-
tinatários os consumidores de rua de 
drogas mais clássicas…
JQ – Não creio… Desde logo, porque a 

redução de riscos, como disseste e bem, 
não tem que ficar apenas alocada aos con-
sumidores ditos altamente problemáticos, 
que estão desestruturados e vivem na rua. 
Depois, porque há cada vez mais gente sem
-abrigo, que perdeu casa e, quer façam con-
sumos de álcool ou das drogas mais tradi-
cionais ou conservadoras como a heroína ou 
coca, ou comecem a injectar outros tipos de 
substâncias, o certo é que esses sujeitos es-
tão desestruturados, precisam de apoio, de 
uma resposta estruturada e sustentada, de 
proximidade, que lhes permita ligarem-se 
novamente aos sistemas de saúde mas tam-
bém de trabalho, ao nosso frágil sistema de 
segurança social e que, no fundo, os traba-
lhe como cidadãos. Eu sei que não é fácil 
mas convém continuar a acreditar. Esse tipo 
de resposta tornar-se cada vez mais urgen-
te. E voltamos ao mesmo: um indivíduo sem
-abrigo que faça consumos problemáticos 
de álcool ou de qualquer nova substância é 
uma pessoa que não irá procurar as respos-
tas nas estruturas tradicionais de saúde – 
hospitais e centros de saúde. E voltamos ao 
mesmo modelo que aconteceu com os he-
roinómanos junkies tradicionais…
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A 1ª Conferência Internacional 
sobre Políticas de Drogas nos PA-
LOP, promovida pelo Governo da 
República de Cabo Verde em coo-
peração com a APDES, configura o 
primeiro de vários encontros organi-
zados com o intuito de alargar e re-
forçar a cooperação estratégica en-
tre Governos, Organismos Interna-
cionais e Organizações da Socieda-
de Civil, no âmbito das políticas de 
drogas nos Países Africanos de Lín-
gua Oficial Portuguesa (PALOP).

O fenómeno das drogas tem vin-
do a constituir-se, ao longo das últi-
mas décadas, como uma das di-
mensões com particular impacto na 
vida das pessoas e das comunida-
des. Considerando os vários secto-
res em que este actua, poucas se-
rão as componentes de uma socie-
dade que escapam à sua influência. 
Factores relacionados com a lei da 
oferta e da procura condicionam for-
temente a sua dimensão económi-
ca, associando-se directamente a 
uma dimensão jurídica, visto tratar-
se de um mercado ilícito, com todas 
as implicações de conduta criminal 
que isto implica. A estas duas impor-
tantes áreas somam-se ainda as di-
mensões da educação, da saúde e 
da exclusão social que se tornaram 
também numa preocupação para 
decisores políticos e agentes de in-
tervenção e que, face aos graves 
problemas associados ao consumo 
problemático (VIH/SIDA, da Tuber-
culose ou das Hepatites, fenómenos 
de exclusão, de criminalidade e de 
empobrecimento) se viram na ne-
cessidade de encontrar respostas 
mais efetivas. Resta-nos apontar a 
dimensão política, cerne do univer-
so simbólico que regula a leitura do 
fenómeno e a subsequente produ-
ção de leis, de regulamentações e 
de intervenções orientadas para as 
pessoas e para as comunidades.

As recentes redefinições das ro-
tas do tráfico de droga têm trazido 
aos PALOP novos desafios, colo-
cando-os cada vez mais na esfera 
da geopolítica mundial e da coope-
ração internacional. Neste sentido, o 
investimento produzido nas referi-
das dimensões da problemática das 
drogas e a sua participação na polí-
tica global de drogas torna-se cada 
vez mais premente e necessária.

Urge, portanto, a criação de um 
espaço onde a reflexão sobre o fe-
nómeno das drogas tenha lugar. É 
necessário olhar à especificidade de 
cada território em particular, traçan-
do diagnósticos e necessidades de 
intervenção, ao mesmo tempo que 
se atende à nova realidade das polí-
ticas globais de drogas, tendencial-
mente compreensivas e assentes 
em evidências de base científica.

Pretende-se com esta conferên-
cia criar um espaço de reflexão, 
analisando o estado da arte das ac-
tuais políticas de drogas, e o impac-
to que estas têm gerado nos domí-
nios da saúde, da justiça social e da 
economia.

A constituição de uma platafor-
ma de articulação e acção entre os 
PALOP que se mantenha no futuro 
será também um dos resultados ex-
pectáveis deste encontro, permitin-
do uma estreita articulação que ga-
ranta:

Pretende-se com esta conferên-
cia criar um espaço de reflexão, 
analisando o estado da arte das ac-
tuais políticas de drogas, e o impac-
to que estas têm gerado nos domí-
nios da saúde, da justiça social e da 
economia.

A constituição de uma platafor-
ma de articulação e acção entre os 
PALOP que se mantenha no futuro 
será também um dos resultados ex-
pectáveis deste encontro, permitin-

do uma estreita articulação que ga-
ranta:

•  uma partilha de experiências 
continuada;

•  a actualização regular de infor-
mações;

•  a reflexão e o debate sobre os 
desafios na implementação de 
medidas interventivas;

•  a homogeneização dos proce-
dimentos identificados como 
boas práticas;

•  a criação de um sistema de re-
gisto e de monitorização co-
mum, com vista à produção de 
dados relativos ao uso de dro-
gas e problemáticas associa-
das;

•  a constituição de um Comité de 
Juízes dos PALOP para a dis-
cussão das políticas de drogas, 
da jurisprudência e do seu im-
pacto nas comunidades.

•  o desenvolvimento de políticas 
de drogas mais compreensivas 
nos PALOP;

O envolvimento dos actores Go-
vernamentais, das Organizações da 
Sociedade Civil e das Instâncias In-
ternacionais no projeto de análise 
das políticas de drogas nos referi-
dos países, revela-se fundamental 
para que sejam reunidas as condi-
ções necessárias ao estabelecimen-
to de novos compromissos.
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