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2� VLVWHPD� ÀQDQFHLUR� VHPSUH� IRL� XP�
FDVR� LJQRUDGR�RX�RFXOWDGR�GH�SROtFLD��2V�
VHQKRUHV�GH�FRODULQKR�EUDQFR�H�SDVWD�QH-
JUD�� LQYHVWLGRV�HP�JHQHUDLV� GD�PRHGD�� D�
DUPD�XVDGD�SDUD�RSULPLU�R�FUHVFLPHQWR�GD�
HFRQRPLD�� VHPSUH� IRUDP� FRQVLGHUDGRV� H�
WUDWDGRV�FRPR�PRQDUFDV�VHP� WtWXOR��$SH-
VDU�GD�VXD�RVWHQWDomR�GH�ULTXH]D��QmR�GHL-
[DP�GH� VHU� SREUHV� H� FRLWDGLQKRV� LQRFHQ-
WHV�� TXH� QDGD� VDEHP� GRV� QHJyFLRV� H� GD�
DUWH�GRV�SURGXWRV�LQWR[LFDQWHV�SRU�HOHV�JH-
UDGRV��$�FRUUXSomR��R�WUiÀFR�GH�LQÁXrQFLDV�
H�D�FDUWHOL]DomR�GR�VLVWHPD�ÀQDQFHLUR�VmR�
D�VXVWHQWDELOLGDGH�GH�XP�QHJyFLR�HVFRQGL-
GR�TXH��SRU�LQWHUHVVHV�HVFXURV��PDV�SDUD�
PXLWRV�UHDOL]DGRV�j�OX]�GR�GLD��DFDEDP�SRU�
UHEHQWDU�FRPR�XPD�DXWrQWLFD�ERPED��GHV-
WUXLQGR� D� HVSHUDQoD� H� D� FRQÀDQoD� GRV�
DJHQWHV� HFRQyPLFRV� H�� SRU� DUUDVWR�� GH�

XPD� VLJQLÀFDWLYD� IUDQMD� GD� SRSXODomR�SRU�
RQGH�VHUSHQWHLDP�

$FDED� SRU� VHU�� QR� PtQLPR�� FXULRVR� ²�
VLP��FRQIHVVR�TXH�R�WHUPR�FXULRVR�VH�WUDWD�
DTXL�GH�XP�HXIHPLVPR�²�TXH��PXLWRV�GHOHV�
DSHQDV�YHMDP�R�WHOKDGR�FDLU�VREUH�DV�SUy-
SULDV�FDEHoDV�GHSRLV�GH�GHL[DUHP�GH�VHU�
~WHLV��4XDQWRV� FDVRV� YDPRV� FRQKHFHQGR�
GH� ÀJXUDV� LOXVWUHV�� FRQVLGHUDGDV� QR� WRSR�
GD�LGRQHLGDGH�H�KRQHVWLGDGH��TXDLV�RUiFX-
ORV�FXMDV�YHUERUUHLDV�PHQWDLV�VH� WUDQVIRU-
PDP��QXP�iSLFH��HP�GRJPDV�TXH��GH�XP�
GLD�SDUD�R�RXWUR��GHL[DP�GH�R�VHU����7UXTXH�
GH�PDJLD"�7DOYH]����R�PHVPR�TXH�XWLOL]DP�
SDUD� ID]HUHP�GHVDSDUHFHU�PLOK}HV�H��GX-
UDQWH� RV� VHXV� UHLQDGRV�� FDODU�PHLD� G~]LD�
GRV� TXH� GHYHULDP� IDODU���� &RQIHVVR� TXH�
QmR� IRL� QHQKXP� HVStULWR� VDQWR� GH� RUHOKD�
TXH�PH�IH]�FKHJDU�GHWHUPLQDGDV�LQIRUPD-
o}HV�TXH�DSRQWDP�TXH��VH�RV�WDLV�H[�LGy-
QHRV��PDVWHU�ÀQDQFHV��´PHFHQDVµ�GH�PXL-
WD�SRUFDULD�TXH�VH�YDL�GHVFREULQGR�QmR�IRV-
VHP� WmR� LQÀpLV� D� FHUWRV� LQWHUHVVHV�� FRQWL-
QXDULDP� D� ´JRYHUQDUµ� DG� HWHUQXP���� 3HQD�
TXH��DR�DEULU�D�WDPSD��QmR�FRUUD�WRGR�R�HV-
JRWR���

7HQKR�WUDWDGR�DR�ORQJR�GHVWHV�TXLQ]H�
DQRV�GH�HVFUHYHU�VREUH�RV�FDUWpLV�H� WUDÀ-
FDQWHV�GH�GURJD�H�VREUH�RV�SUREOHPDV�GD�
WR[LFRGHSHQGrQFLD��-i�DVVLVWL�DRV�PDLV�WRU-
SHV�KRUURUHV�TXH�HQYROYHP�RV�FULPLQRVRV�
H�D�DOWD�ÀQDQoD«�GD�IRUPD�FRPR�PDQLSX-
ODP�� HVFUDYL]DP� H� RSULPHP� D� KXPDQLGD-
GH��XQV�HP�PDLRU��RXWURV�HP�PHQRU�HVFD-
OD��6mR�WHUURULVWDV�GH�FRODULQKR�EUDQFR��À-
QDQFLDGRUHV�GH�JXHUUDV��GR� WUiÀFR�GH�VH-
UHV� KXPDQRV�� GH� HVWUDWpJLDV� SDUD�
HPSREUHFHU�R�PXQGR��2X��HP�PHQRU�HV-

FDOD��VmR� LQGLYtGXRV�TXH�FRUURPSHP�H�VH�
VHUYHP� GD� SHUSHWXDomR� GD� SREUH]D� SDUD�
REWHUHP� TXDOLGDGH� GH� YLGD�� SDUD� VL� SUy-
SULRV� H� SDUD� DTXHOHV� TXH�� RULHQWDGRV� SRU�
SUHQGDV�� FRPSDFWXDP��*XHUUD� GH� LGHROR-
JLDV��FUHGRV��YDORUHV��UHOLJL}HV�RX�SHWUyOHR��
WXGR� VHUYH� GHVGH� TXH� VHMD� UHQWiYHO��4XH�
LPSRUWkQFLD�WHP�SDUD�HOHV�D�GHVWUXLomR�H�D�
TXDQWLGDGH�GH�YtWLPDV"�2�TXH�LPSRUWD�VmR�
RV�´ODYDGRVµ�HXURGyODUHV��

4XHP� QmR� FRQKHFH� D� SURPLVFXLGDGH�
FRP� TXH� YLYHP� H� FRQYLYHP� XQV� TXDQWRV�
VHQKRUHV�GD�JXHUUD�H�GD�DOWD�ÀQDQoD��GRV�
H[HFXWLYRV� GD� IDPRVD� DYHQLGD� FHQWUDO��
FRQVXPLGRUHV�GD�´JXORVDµ�TXH�KRMH�GRPL-
QDP�R�PXQGR�FDSWXUDQGR�R�SRGHU�SROtWLFR��
VHUYLQGR�VH� GHOHV� FRPR� ODFDLRV� GRV� LQWH-
UHVVHV� H� GRV� QHJyFLRV� XOWUD�PLOLRQiULRV� H�
HVSHFXODWLYRV�� VXVSHQGHQGR� DV� GHPRFUD-
FLDV� FULDQGR� H� IRPHQWDQGR� DV� FULVHV� D�
IRPH�H�D�PLVpULD�QRV�SDtVHV�VREHUDQRV���

7RUQDP�VH�LQFRPSUHHQVtYHLV�RV�FDVRV�
GH�DXWrQWLFR�WHUURULVPR�ÀQDQFHLUR��GD�PD-
QLSXODomR�SHORV�FDUWpLV�GD�ÀQDQoD��GR�FUL-
PH� H� GD� GURJD�� &KDPHP�VH� SUpPLRV� RX�
FRPLVV}HV��EHQHItFLRV�RX�GHUUDSDJHQV����R�
TXH�QyV�JRVWDUtDPRV�GH�VDEHU�p�D� IRUPD�
FRPR� HVWD� SRGHURVD� PiTXLQD� GRPLQD� R�
PXQGR�H�ID]�D�JHVWmR�GRV�PLOK}HV�LQYHVWL-
GRV�QRV�SDUDtVRV�ÀVFDLV����R�TXH�QmR�SRGH-
PRV�p�FKDPDU�RV�ERLV�SHOR�QRPH��SRUTXH�
VH� WUDWD�GH�XP�FDUWHO�GD�DOWD�ÀQDQoD�FXMD�
FDUD�´ODYDGDµ�QXQFD�FKHJDUHPRV�D�FRQKH-
FHU�

Sérgio Oliveira, director
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 A Santa Casa da Misericórdia do Porto é uma insti-

tuição de caridade e assistência social, de fins filan-

trópicos e de utilidade pública. Constituída na Or-

dem Jurídica Canónica, trata-se de uma associação 

de fiéis que surgiu com o objectivo de satisfazer as 

carências sociais e de praticar actos de culto católi-

co. De entre todas as Misericórdias, a do Porto é 

não só das mais antigas mas também das mais im-

portantes, pelos seus numerosos estabelecimentos 

e quantidade de utentes, pelo seu vasto e valioso 

património, e pela sua digna e proeminente história. 

Reconhecida pela comunidade como uma institui-

ção de referência social, na cidade do Porto, Antó-

nio Tavares, Provedor da Santa Casa da Misericór-

dia do Porto foi o convidado de honra para falar no 

Primeiro Encontro Nacional das Cooperativas e Ins-

tituições Centenárias, em entrevista a dependências 

António Tavares falou da importância de mudar o 

paradigma da intervenção… 

Santa Casa da Misericórdia do Porto:

É preciso mudar 
o paradigma social

Quando falamos em economia social, a Santa Casa da Mi-
VHULFyUGLD�DÀUPD�VH�FRPR�D�PDLRU�H�PDLV�DQWLJD�LQVWLWXL-
ção existente no país... Desde o século XV até à era actual, 
SRGHUtDPRV�IDODU�HP�JUDQGHV�DOWHUDo}HV�SDUDGLJPiWLFDV����
o que mudou essencialmente na economia social e que 
motivos teremos nós para esperançarmos uma retoma 
de princípios, de ética e de solidariedade com base neste 
modelo?
António Tavares (AT) – Acima de tudo, as mudanças 

verificadas na economia social foram traduzidas pela pró-
pria dinâmica da sociedade. Hoje, vivemos uma crise, 
construída em grande medida pelos especuladores, que 
não cumpriram os planos mínimos de ética e responsabili-
dade na gestão das suas instituições, o que redundou 
numa situação que levou à emersão de outro tipo de valo-
res. A sociedade olha hoje para a economia social como 
um sector com credibilidade e espírito de missão, algo que 
poderá ajudar a contribuir para manter o desemprego em 
níveis mais aceitáveis e a corrigir as dificuldades que o 
estado providência apresenta. Temos que continuar a 
manter níveis razoáveis em áreas como a saúde, a segu-
rança social ou a educação e isso só se conseguirá se o 
estado e as instituições da economia social cooperarem, 
de braço dado, e partilharem objectivos e responsabilida-
des. Estou convicto de que é isso que está a fazer com 
que as pessoas olhem hoje para a economia social como 
um farol de esperança para ajudar a resolver os seus pro-
blemas.

O Centro Hospitalar Conde de Ferreira é uma unidade 
assistencial de referência nacional e internacional na área 
da Saúde Mental. Foi o primeiro hospital construído de raiz 
para a Psiquiatria em Portugal, assumindo-se, desde logo, 
como um estabelecimento inovador, assente num modelo 
de organização hospitalar arrojado para o seu tempo. Voca-
cionado para a assistência, formação e investigação na área 
da Psiquiatria e Saúde Mental, o Centro Hospitalar Conde de 
Ferreira assegura um apoio técnico e humanizado, tanto em 
regime de Internamento como de Ambulatório.

“A cidade evidencia muitas 
necessidades, nomeadamente no 

que concerne ao problema dos 
sem-abrigo”



5

A economia social é hoje um conceito muito mais am-
SOR�QD�SUiWLFD��LQFOXLQGR�PRGHORV�GLIHUHQFLDGRV�FRPR�
as cooperativas, escolas, IPSS, entre outros. Não 
obstante, parecem estar de costas voltadas...
AT – Muitas vezes, temos esse defeito de não conseguirmos 

dialogar uns com os outros... Isto também se faz de circunstân-
cias, que são criadas e possibilitadas pelos homens. Hoje, quer 
através da presença da União das Misericórdias, Manuel de Le-
mos, quer através do presidente da CNIS, o Padre Lino Maia, do 
Dr. Tomás Correia do Montepio Geral e de outras pessoas da área 
das mutualidades, existe hoje um conjunto de pessoas que pode 
ajudar a esta concertação, a que as pessoas se sentem à mesa e 
avaliem problemas e apontem soluções comuns. No movimento 
cooperativo, começa a ver-se também hoje um renascimento e 
credibilização da ideia, para o que muito têm contribuído a Coope-
rativa dos Pedreiros, o Fernando Martinho, o Agostinho dos San-
tos... Uma área que elege como ideal António Sérgio tem todas as 
condições para ter sucesso e entendo que as cooperativas pode-
rão dar ao movimento daq economia social uma dimensão muito 
grande, dotada de outra responsabilidade.

A Santa Casa da Misericórdia do Porto tem um âmbito 
de intervenção numa cidade que, sendo curta quan-
WR�j�GLPHQVmR�JHRJUiILFD��DSUHVHQWD�H[WHQVDV�SUREOH-
PiWLFDV��DSHVDU�GH�FRQWDU�FRP�RV�SUpVWLPRV�GH�PXL-
WDV�LQVWLWXLo}HV��1R�HQWDQWR��HVVDV�LQWHUYHQo}HV�SDUH-
FHP�FRQWLQXDU�D�UHYHODU�GHVDUWLFXODomR�H�DJOXWLQDomR��
DOJR�FRQWUiULR�j�GHVHMiYHO�UHGH�GH�UHVSRVWDV�LQWHJUD-
das e à optimização de recursos...
AT - É verdade que a cidade evidencia muitas necessida-

des, nomeadamente no que concerne ao problema dos sem
-abrigo, mas existe actualmente uma grande vontade, que en-
volve a CNIS, a Misericórdia do Porto e a Câmara Municipal do 
Porto de, através da rede social da cidade, procurarmos dar 
respostas conjuntas. Elencámos já três áreas de actuação e sei 
que existe uma forte intenção por parte do presidente da Câma-
ra Municipal do Porto, Rui Moreira, de desenvolver essa inter-
venção social em cooperação com as instituições de solidarie-
dade social da cidade, como é o caso da Santa Casa da Miseri-
córdia do Porto e, portanto, estou convencido de que a aborda-
gem aos problemas sociais, nos próximos anos, será muito 

diferente. Acima de tudo, deveremos passar de uma interven-
ção casuística e avulsa para intervenções mais estruturais. É 
uma vergonha ver pessoas, tal como na Idade Média, a recebe-
rem refeições na rua, é uma vergonha vermos pessoas a dormi-
rem no Cinema Batalha... tudo isto tem que ter uma solução. A 
Santa Casa da Misericórdia do Porto tem inovado: fez o Centro 
de Acolhimento Social D. Manuel Martins, um equipamento úni-
FR�QR�SDtV�TXH�FRPHoD�D�VHU�UHSOLFDGR�QRXWUDV�JHRJUDÀDV��YD-
mos apresentar uma proposta à Segurança Social para respos-
tas de emergência social especializadas... O que se espera dos 
DFWRUHV�S~EOLFRV�p�TXH�DSUHVHQWHP�SROtWLFDV�S~EOLFDV�EHP�GHÀ-
nidas... e é precisamente isso que tem faltado ao Porto.

$�6&03�p�D�HQWLGDGH�JHVWRUD�GH�XPD�XQLGDGH�GH�VD~-
de mística da cidade do Porto, o Centro Hospitalar 
Conde Ferreira, que é hoje apontado como um recur-
so que serve muito menos pessoas do que a capaci-
dade física que lhe é reconhecida...
$7���'HL[H�PH�GHVPLVWLÀFDU�HVVH�PLWR��QmR�p�YHUGDGH�TXH�R�

Hospital esteja hoje com pouca gente. Tem mais de 500 doentes 
internados. O que se passa é que o Centro Hospitalar Conde Fer-
UHLUD��DOpP�GH�WHU�XPD�GLPHQVmR�PXLWR�VLJQLÀFDWLYD��FRP�PDLV�GH�
seis hectares, representa igualmente várias respostas em áreas 
como os cuidados continuados, das demências e das doenças do 
foro psiquiátrico... temos o único centro de dia para doentes de Al-
zheimer... Temos assumido uma forma de gestão auto sustentada, 
porque não estamos enquadrados no SNS, motivo pelo qual todos 
os serviços prestado têm que ser devidamente remunerados e, 
em Março, quando o Hospital comemorar os seus 135 anos, vive-
rá um grande momento com a recuperação e reabilitação externa 
da Quinta do Conde Ferreira, que possibilitará que as pessoas, 
que muitas vezes estão fora do Hospital, possam ir para dentro, 
potenciando uma espécie de simbiose entre a própria sociedade e 
aquele espaço. Vão ser ali criadas 230 hortas sociais, o maior pro-

O Centro de Reabilitação do Norte - Dr. Ferreira Alves, é 
uma nova Unidade Hospitalar, com base nas necessidades de 
saúde em reabilitação da população da Região Norte, integra o 
Serviço Nacional de Saúde e neste a Rede de Referenciação 
Hospitalar de Medicina Física e de Reabilitação. Os seus gran-
des eixos de ação e objetivos estratégicos foram determina-
GRV� SHOR� QHFHVViULR� DOLQKDPHQWR� GDV� SROtWLFDV� GHÀQLGDV� QR�
Plano Nacional de Saúde, no Plano de Saúde da Região Norte, 
criando valor para os doentes e para o SNS, cumprindo assim 
os padrões de Equidade, Acessibilidade e Qualidade. 

“A sociedade olha hoje para a 
economia social como um sector 

com credibilidade e espírito de 
missão”

“ É uma vergonha ver pessoas, tal 
como na Idade Média, a receberem 
refeições na rua, é uma vergonha 
vermos pessoas a dormirem no 
Cinema Batalha... Tudo isto tem 

que ter uma solução”
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jecto europeu neste domínio, que envolverá a participação da Câ-
mara Municipal do Porto, das escolas de zonas envolventes e da 
própria sociedade civil. Formas de organização que ajudarão, não 
só à reabilitação do Hospital mas também à sua maior proactivida-
de com a sociedade. Naquela que é a sua área de vocação tradi-
cional, temos já hoje uma grande resposta, as doenças do foro de 
saúde mental e, nesse domínio, estamos a cumprir o programa 
GHÀQLGR��IDOWDQGR�DSHQDV�FXPSULU�R�SODQR�ÀQDO�GR�&HQWUR�+RVSLWD-
lar, um processo que envolverá um investimento de cerca de 2,5 
milhões de euros mas que está a ser concretizado com a aconse-
OKDGD�FDOPD�H�GHYHUi�ÀFDU�FRQFOXtGR�DWp�DR�ÀQDO�GHVWD�GpFDGD��2�
Centro Hospitalar Conde Ferreira continuará a cumprir a sua mis-
são, inovando e criando novas respostas, entre as quais se pro-
jecta a criação de um centro de acolhimento para doentes de Al-
zheimer e para doentes inimputáveis.

Parece satisfeito face à resposta que deu ao difícil 
OHJDGR� DVVXPLGR� H� DR� DUURMDGR� SURJUDPD� TXH� DSUH-
sentou...
AT - Eu tenho, acima de tudo, uma regra para estar na vida 

pública e nas responsabilidades públicas: o que prometo faço! 
Porque só prometo o que sei que posso cumprir. Se constata-
rem, o meu programa foi sempre executado em toda a sua ple-
nitude, no âmbito do qual destacaria a diminuição do grande 
GpÀFH� TXH� R� &HQWUR� +RVSLWDODU� &RQGH� )HUUHLUD� DSUHVHQWDYD��
EHP�FRPR�D�LQDXJXUDomR��DWp�DR�ÀQDO�GR�DQR��GR�0XVHX�GD�0L-
sericórdia do Porto, o que sobreleva uma grande presença no 
GRPtQLR�GD�FXOWXUD����(VWD�FULVH�DÀUPRX�VH�WDPEpP�SDUD�D�0L-
sericórdia como uma oportunidade de se refazer, renascer e, 
acima de tudo, de reaparecer junto da população como uma 
instituição que concebe soluções para as pessoas.

4XHP� GHYHUi�� QR� VHX� HQWHQGHU�� OLGHUDU� DV� UHVSRVWDV�
VRFLDLV�LQWHJUDGDV�SDUD�D�FLGDGH"
AT – No domínio das políticas públicas, entendo que deveria 

ser a Câmara Muncipal do Porto, em cooperação com a Seguran-
ça Social. Em termos operacionais, creio que deveriam ser as ins-

tituições e, nesse particular, a Santa Casa da Misericórdia do Por-
to que, pela sua dimensão, importância e capacidade, poderia, de 
certeza absoluta, dar uma boa resposta. Temos respostas integra-
das desde as mulheres vítimas de violência doméstica até às 
FULDQoDV�HP�ULVFR��SDVVDQGR�SHORV�ODUHV�GH�LGRVRV��DSRLR�j�GHÀ-
ciência, aos sem-abrigo, equipamentos na área da saúde ou da 
cultura, que nos permitem constatar que reunimos todas as condi-
ções para realizarmos um bom trabalho. Creio que a cidade do 
Porto ganha ao ter uma instituição como a Santa Casa da Miseri-
córdia do Porto, que prestigia, desde 1499 a cidade e é, juntamen-
te com a câmara municipal, a sua mais antiga instituição.

“Deveremos passar de uma 
intervenção casuística e avulsa 

para intervenções mais 
estruturais”

“O que se espera dos actores 
públicos é que apresentem 

SROtWLFDV�S~EOLFDV�EHP�GHÀQLGDVµ

“O Centro Hospitalar 
Conde Ferreira tem mais de 

500 doentes internados”

A Santa Casa da Misericórdia do 

Porto presta serviços à comunidade 

sempre com a preocupação de ajudar 

o próximo. Face ao aparecimento de 

novas problemáticas sociais que, nos 

dias de hoje, ocorrem a um ritmo ace-

lerado, torna-se necessário, por um 

ODGR�� JDUDQWLU� XPD� PDLRU� HÀFiFLD� QR�

conjunto de respostas existentes e, 

por outro, criar novas estruturas e 

equipamentos, alargando o seu âmbi-

to de acção. Procura acompanhar o 

crescimento e a evolução da socieda-

de, contribuindo para a resolução ou 

minimização das situações mais pre-

mentes
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Faculdade de Ciências da UL e Faculdade de Farmácia da UP investigam novas substâncias:

Laboratório da PJ fornecerá 
amostras das NSP para 

investigação a faculdades

2�/DERUDWyULR�GH�3ROtFLD�&LHQWtÀFD�GD�3ROtFLD�-XGLFLiULD��/3&�3-���
D�)DFXOGDGH�GH�&LrQFLDV�GD�8QLYHUVLGDGH�GH�/LVERD��)&8/��H�D�
)DFXOGDGH�GH�)DUPiFLD�GD�8QLYHUVLGDGH�GR�3RUWR��))83��FHOHEUD-
UDP�XP�SURWRFROR�GH�FRRSHUDomR�H�FRODERUDomR��YLVDQGR�D�DQiOLVH�
GH�VXEVWkQFLDV��D�GHWHUPLQDomR�GH�SDGU}HV�H�D�LQYHVWLJDomR�FLHQ-
WtÀFD�DVVRFLDGD��QR�kPELWR�GDV�QRYDV�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWLYDV��1D�
SUiWLFD��DWUDYpV�GHVWH�SURWRFROR��R�/3&�3-�DVVHJXUD�D�REWHQomR�
GH�VXEVWkQFLDV�SDUD�DQiOLVH��EHP�FRPR�D�GLOLJrQFLD�SHOD�QHFHVVi-
ULD� DXWRUL]DomR� GD� DXWRULGDGH� MXGLFLiULD� FRPSHWHQWH�� SDUD� D� UHV-
SHFWLYD�XWLOL]DomR�FRP�ÀQDOLGDGHV�GH�LQYHVWLJDomR�FLHQWtÀFD��
2�/3&�3-�DVVHJXUD�DLQGD�D�FXVWyGLD�GDV�VXEVWkQFLDV�H�R�DFRP-
SDQKDPHQWR�GRV�SURFHGLPHQWRV�DQDOtWLFRV�LQHUHQWHV�
$V�IDFXOGDGHV��)&8/�H�))83��HQYROYLGDV�QR�SURWRFROR�GHVHQYRO-
YHUmR�HVIRUoRV�WHQGHQWHV�j�LGHQWLÀFDomR�GDV�VXEVWkQFLDV�H�GHWHU-
PLQDomR�GH�SDGU}HV��EHP�FRPR�j�SXEOLFDomR�GH�DUWLJRV�FLHQWtÀ-
FRV��$�DSOLFDomR�GR�SURWRFROR�SRGHUi�VHU�FRQYHUJHQWH�FRP�SURMH-
WRV�DFDGpPLFRV��GHVLJQDGDPHQWH�GRXWRUDPHQWRV�H�RX�PHVWUDGRV��
SRGHQGR�LJXDOPHQWH�RFRUUHU�HVWiJLRV��VHP�HQFDUJRV�SDUD�DV�HQWL-
GDGHV�HQYROYLGDV��DOpP�GH�HYHQWXDLV� FDQGLGDWXUDV�D� IXQGRV�FR-
PXQLWiULRV�RX�RXWURV��FRP�YLVWD�DR�GHVHQYROYLPHQWR�GR�SURMHWR�
2V�SDGU}HV�REWLGRV�VHUmR�GLVSRQLELOL]DGRV�DR�/3&�3-��WHQGR�HP�
YLVWD�R�FXPSULPHQWR�GDV�UHVSHWLYDV�FRPSHWrQFLDV�OHJDLV�QR�GRPt-
QLR�GDV�SHUtFLDV�WR[LFROyJLFDV��(�RV�UHVXOWDGRV�REWLGRV�SRGHP�WDP-
EpP�VHU�GLVSRQLELOL]DGRV�D�RXWUDV�HQWLGDGHV��FRPR�GHVWLQDWiULRV�
SULYLOHJLDGRV�GD�LQIRUPDomR�H�GRV�SURSyVLWRV�GH�FRRSHUDomR�PXOWL-
GLVFLSOLQDU��QR�GRPtQLR�GD�DQiOLVH�GH�QRYDV�VXEVWkQFLDV�SVLFRDWL-
YDV�
2�SURWRFROR�WHP�YLJrQFLD�GHVGH���GH�-XQKR�GH�������H�SRGHUi�VHU�
IRUPDOPHQWH�DODUJDGR�D�RXWUDV�HQWLGDGHV�
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NPISA de Lisboa:

Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa implementa novo 

paradigma de intervenção social
No âmbito da Estratégia Nacional para a Integração de Pes-

TPBT�4FN�"CSJHP�����������GPJ�BWBOÎBEP�F�EFmOJEP�VN�NP-

delo de intervenção e acompanhamento de pessoas sem

�BCSJHP�RVF�DPOUFNQMB�B�DPOTUJUVJÎÍP�EF�OÞDMFPT�EF�QMB-

neamento e intervenção nos sem abrigo (NPISA). Os NPI-

4"� WJTBN� TPCSFUVEP� B� JNQMFNFOUBÎÍP� EFTTF� NPEFMP� F�
metodologia de intervenção e acompanhamento integra-

EB�OP�UFSSJUØSJP�HBSBOUJOEP�B�BSUJDVMBÎÍP�FOUSF�BT�JOUFSWFO-

ÎÜFT�FYJTUFOUFT�FWJUBOEP�B�EVQMJDBÎÍP�F�TPCSFQPTJÎÍP�EF�
FTGPSÎPT��"�TVB�DPOTUJUVJÎÍP�Ï�EFmOJEB�OP�ÉNCJUP�EBT�SF-

EFT�TPDJBJT�PV�QMBUBGPSNBT�TVQSBDPODFMIJBT��"�DPOTUJUVJ-
ÎÍP� EP�/ÞDMFP� EF� 1MBOFBNFOUP� F� *OUFSWFOÎÍP� OPT� 4FN�
"CSJHP�EF�-JTCPB�FORVBESB�TF�QFSGFJUBNFOUF�OVNB�DJEB-

EF�DPN�GPSUF�JEFOUJEBEF�TPDJBM�F�DVMUVSBM�NBT�DBSBDUFSJ[B-

EB� JHVBMNFOUF� QFMB� FYJTUÐODJB� EF� EJWFSTPT� HSVQPT� RVF�
QPS�SB[ÜFT�WÈSJBT�FTUÍP�QBSUJDVMBSNFOUF�FN�SJTDP�EF�QP-

CSF[B�F�EF�FYDMVTÍP�TPDJBM��"�BÎÍP�EB�DPNJTTÍP�USJQBSUJEB�
RVF�HFSF�P�/1*4"�OB�DJEBEF�JODMVJOEP�B�4BOUB�$BTB�EB�.J-
TFSJDØSEJB�EF�-JTCPB�B�$ÉNBSB�.VOJDJQBM�EF�-JTCPB�F�B�4F-

HVSBOÎB�4PDJBM�	DVKBT�DPNQFUÐODJBT�F�EFMFHBÎÜFT�KÈ�TÍP�BT-

TFHVSBEBT�FN�QSPUPDPMP�QFMB�4$.-
�BTTFOUB�OB�BEPQÎÍP�
EF�QPMÓUJDBT�BDUJWBT�EF�JODMVTÍP�TPDJBM�EJOBNJ[BOEP�B�BSUJDV-

MBÎÍP�DPN�QBSDFJSPT�QÞCMJDPT�F�TPDJBJT�F�NPCJMJ[BOEP�P�WP-

MVOUBSJBEP��"�BDÎÍP�EP�/1*4"�BTTFOUBSÈ�BJOEB�OP�SFGPSÎP�EB�
ação da rede social, com a implementação de medidas de 

BQPJP�F�BDPNQBOIBNFOUP�ËT�GBNÓMJBT�DPN�DBSÐODJBT�B�OÓWFM�
TPDJBM�F�FDPOØNJDP��%FQFOEÐODJBT�GPJ�DPOIFDFS�FTUF�OPWP�
QBSBEJHNB�EF� JOUFSWFOÎÍP� JOUFHSBEB�HJVBEB�FN�FOUSFWJTUB�
QPS�$FMFTUFT�#SJTTPT�EB�4$.-�

Em que pressupostos assenta a intervenção do Núcleo de 
Planeamento e Intervenção nos Sem Abrigo de Lisboa?
Celeste Brissos (CB) - O grande pressuposto do NPISA é a 

intervenção integrada, que sem dúvida pressupõe um novo para-
digma de atuação que ao consensualizar a resposta, potencia os 
recursos existentes quer públicos, quer privados evitando a dupli-
cação ou sobreposição de respostas, aumentando a sua qualida-
GH�H�HÀFLrQFLD��3URFXUD�VH�TXH�D�LQWHUYHQomR�LQWHJUDGD�FRP�GLIH-
rentes parceiros, por um lado possibilite a prevenção das situa-
o}HV�GH�VHP�DEULJR�GH�IRUPD�D�TXH�D�VLWXDomR�GH�FULVH�VHMD�XOWUD-
passada e, por outro promova a integração social de todos de 
DFRUGR�FRP�D�HVSHFLÀFLGDGH�LQGLYLGXDO��6HP�SHUGHU�D�VXD�LGHQWL-
dade, as diversas instituições que trabalham na cidade de Lisboa 
vão disponibilizar recursos humanos e materiais, construindo uma 
QRYD�FXOWXUDO�RUJDQL]DFLRQDO��FXMD�PLVVmR�p�D�LQWHJUDomR�GD�SHV-
VRDV�HP�VLWXDomR�GH�VHP�DEULJR�

É fácil juntar todas essas vontades supostamente reuni-
das no NPISA de Lisboa?
CB – A adesão ao NPISA é por todas as entidades vista como 

YDQWDMRVD��p�yEYLR�SDUD�TXHP�WUDEDOKD�FRP�HVWD�SRSXODomR�D�PDLV�
valia que este modelo pressupõe, sendo visto como a consolidação 
GR�WUDEDOKR�Mi�GHVHQYROYLGR��p�UHÁH[R�GHVWD�GLVSRQLELOLGDGH�R�Q~PHUR�
GH�JHVWRUHV�GH�FDVR�TXH�DV�HQWLGDGHV�LQGLFDUDP��8P�GRV�DVSHFWRV�
TXH�R�13,6$�GH� /LVERD�SUHFRQL]RX� IRL� R�PRGHOR� GRV� JHVWRUHV� GH�
FDVR��$�FRPLVVmR�LQVWDODGRUD�GR�13,6$�ODQoRX�D�SURSRVWD�SDUD�TXH�
DV�GLIHUHQWHV�HQWLGDGHV�SDUFHLUDV�GLVSRQLELOLVVHP�WpFQLFRV�JHVWRUHV�
GH�FDVR�H��QHVWH�PRPHQWR��IRL�LQGLFDGR�XP�Q~PHUR�TXH�VXSHURX�ODU-
JDPHQWH�DV�PLQKDV�H[SHFWDWLYDV�����JHVWRUHV�GH�FDVR����7LUDQGR�RV�
��� WpFQLFRV� GD�0LVHULFyUGLD���� 1HVWH�PRPHQWR�� WHPRV� ��� WpFQLFRV�
gestores de caso para trabalharmos com a população sem-abrigo na 

Sem-abrigo: uma situação de crise... superável
“Muitas vezes, pensa-se que a integração pressupõe um 

trabalho das nove às cinco e meia, a exemplo da maioria 
bem sucedida... Para mim, embora possa também ser, isso 
não representa necessariamente integração social. Feliz-
mente, temos pessoas que apresentam a problemática da 
HPSUHJDELOLGDGH�TXH�SDVVDP�SRU�QyV�H�TXH��DR�ÀP�GH�DO-
gum tempo, conseguem encontrar o seu trabalho e deixam 
GH�UHFRUUHU�DR�VHUYLoR��R�TXH�p�PXLWR�ERP�VLQDO�H�VLJQLÀFD�
que têm outro suporte que lhes permitiu romper com aquele 
ciclo negativo da situação sem-abrigo. Existem, porém, ou-
WUDV� VLWXDo}HV� TXH� QmR� DÀJXUDP� KLSyWHVHV� GH� LQWHJUDomR�
DWUDYpV�GR�PHUFDGR�GH�WUDEDOKR�PDV�TXH�FRQÀJXUDP�PXLWDV�
outras hipóteses de integração social”.
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cidade de Lisboa e que vão acompanhar a pessoa durante todo o 
WHPSR�QHFHVViULR�DWp�VHMD�HQFRQWUDGD�H�SURPRYLGD�D�VXD�LQWHJUDomR�
VRFLDO�

Quem gere o NPISA de Lisboa?
CB –�e�D�6DQWD�&DVD�GD�0LVHULFyUGLD�GH�/LVERD��)RL�XP�D�GH-

FLVmR�FRQVHQVXDO�HQWUH�DV�HQWLGDGHV�TXH�IRUPDP�XP�FRQVHOKR�WUL-
partido e que inclui ainda a Câmara Municipal de Lisboa e a Segu-
UDQoD� 6RFLDO�� DR� TXH� QmR� WHUi� VLGR� DOKHLR� R� SURWRFROR� H[LVWHQWH�
com a Segurança Social na cidade de Lisboa, em que assumimos 
DV�IXQo}HV�GDTXHOD�HQWLGDGH��EHP�FRPR�RV�����DQRV�GH�KLVWyULD�
TXH�WUDQVSRUWDPRV�

Estamos a falar numa estratégia germinada em 2009... 
Que balanço faz destes últimos cinco anos?
CB –�(X�FRPHFHL�D�WUDEDOKDU�QD�SODWDIRUPD�HP�������$�DQiOL-

VH�TXH� IDoR�p�TXH�VH�FRQMXJDUDP��D�SDUWLU�GHVWD� IDVH��DV�FRQGL-
o}HV� QHFHVViULDV� SDUD� TXH� R� WUDEDOKR� SURGX]LVVH� RV� GHVHMDGRV�
HIHLWRV��(X�DFUHGLWR�HP�SHVVRDV���2V�GLULJHQWHV�GD�DXWDUTXLD��GD�
6HJXUDQoD�6RFLDO�H�GD�0LVHULFyUGLD�IRUDP�VHQVtYHLV�D�HVWH�WLSR�GH�
SRSXODomR�PDLV�YXOQHUiYHO�GD�FLGDGH�GH�/LVERD�H��RFXSDQGR�RV�
FDUJRV�TXH�WLQKDP��XQLUDP�HVIRUoRV�H�DFHLWDUDP�R�GHVDÀR�GH�GDU�
FRUSR�H�FRQFUHWL]DU�HVWH�SURMHFWR�

Mas parece que o projecto não funcionou assim tão bem 
desde o início...
CB –�3HQVR�TXH�WHUi�WLGR�D�YHU�FRP�XPD�IDVH�HP�TXH�HVVD�

FRQMXJDomR�DLQGD�QmR�WLQKD�VLGR�DOFDQoDGD��0DV��XPD�YH]�TXH�HV-
WDYD�IRUD�GHVWD�SUREOHPiWLFD��QmR�PH�SRGHUHL�SURQXQFLDU�FRP�FR-
QKHFLPHQWR�GH�FDXVD�

Sendo certo que as situações com que se deparam so-
cialmente são emergentes no que concerne à intervenção, 
por que motivo continuarão a demorar tanto tempo a se-
rem intervencionadas?
CB –�$�0LVHULFyUGLD�GH�/LVERD�WHP�XP�VHUYLoR��D�8QLGDGH�GH�

(PHUJrQFLD� TXH� WHP� FRPR� PLVVmR� UHVSRQGHU� ������ KRUDV� ����
GLDV�SRU�DQR�jV�VLWXDo}HV�GH�HPHUJrQFLD�VRFLDO�GD�FLGDGH�GH�OLV-
ERD��3DUD�DOpP�GD�UHVSRVWD�LPHGLDWD��SURPRYHPRV�R�DFRPSDQKD-
mento das situações visando a superação da situação de crise e 
VXEVHTXHQWHPHQWH�R�SURFHVVR�GH�UHLQWHJUDomR�VRFLDO��

Nesse serviço, em que medida asseguram uma resposta 
rápida após a realização do diagnóstico?
CB – A acessibilidade é imediata e sem a usual necessidade de 

marcação de atendimento social, a pessoa dirige-se ao serviço e é 

DWHQGLGD�SRU�XPD�HTXLSD�GH�WULDJHP��'HVGH�2XWXEUR�GH������TXH�LP-
SOHPHQWDPRV�HVWH�QRYR�PRGHOR�GH�DWHQGLPHQWR�VRFLDO�QD�8QLGDGH�
GH�(PHUJrQFLD��TXH�SUHYr�XP�DWHQGLPHQWR�GH�WULDJHP��DVVHJXUDGR�
SRU�XP�WpFQLFR�GH�VHUYLoR�VRFLDO�H�XP�SVLFyORJR��$V�SHVVRDV�TXDQGR�
UHFRUUHP� DR� DWHQGLPHQWR� VRFLDO�� QD� 8QLGDGH� GH� (PHUJrQFLD�� QD�
PDLRU�SDUWH�GRV�FDVRV��QmR�WrP�DVVHJXUDGDV�DV�VXDV�QHFHVVLGDGHV�
GH�VXEVLVWrQFLD��$VVLP��p�QHFHVViULR�VHUHP�GH�LPHGLDWR�DWHQGLGDV��
SURFXUDQGR�D�HTXLSD�FRQVWUXLU�XP�SUp�GLDJQyVWLFR�PDLV�TXDOLÀFDGR��
TXH�OKH�SHUPLWD�XPD�DQiOLVH�GD�VLWXDomR�VRFLDO�YLYLGD�SHOD�SHVVRD�H�
RX�IDPtOLD��H�HP�VLPXOWkQHR�DFLRQDU�RV�UHFXUVRV�QHFHVViULRV�SDUD�LQ-
terromper com a situação de vulnerabilidade mais emergente diag-
QRVWLFDGD���1R�1RYR�0RGHOR�GH�$WHQGLPHQWR�H�,QWHUYHQomR�6RFLDO�R�
HQIRTXH�p�D�SHVVRD�H�R�FRQMXQWR�GH�SUREOHPDV�TXH�DSUHVHQWD��FRPR�
VHMDP�D�IDOWD�GH�DORMDPHQWR��SUREOHPDV�IDPLOLDUHV��VRFLDLV��HFRQyPL-
cos, de desemprego ou doença mental, procurando uma estratégia 
GH�LQWHUYHQomR�LQWHJUDGD��3RVWHULRUPHQWH��WRGRV�RV�FDVRV�YLVWRV�HP�
triagem são discutidos por toda a equipa e encaminhados para o téc-
QLFR� SRU� SUREOHPiWLFD�� FRQVLGHUDQGR� DV� VHJXLQWHV�� �GHSHQGrQFLD��
VD~GH�PHQWDO��HPSUHJDELOLGDGH��LOHJDLV��IDPtOLDV��LGRVRV�H�VD~GH�ItVL-
FD��

Isso leva-nos a concluir que existirão razões padronizá-
veis que originam a situação de sem-abrigo...
CB –� (X� LGHQWLÀFR� DOJXPDV���� &UHLR� TXH� WHP�PXLWR� D� YHU�

FRP�HVWD�VLWXDomR�GH�TXH�HVWDYD�D�IDODU��R�GHVHPSUHJR��$�DX-
VrQFLD�GH�UHFXUVRV�SURPRYH��XPD�VLWXDomR�GH�VHP�DEULJR��'H�
TXDOTXHU�IRUPD��D�PDLV�LQFLGHQWH�WHP�D�YHU�FRP�D�GHVDÀOLDomR��
$�TXHVWmR�GH�DV�SHVVRDV�QmR�WHUHP�IDPtOLD�RX�RXWUD�UHGH�VRFLDO�
GH�VXSRUWH� LPSOLFD�XPD� IUDJLOL]DomR�D�YiULRV�QtYHLV�H�FRQVWLWXL�
XP�IDFWRU�GH�ULVFR�PXLWR�SUHSRQGHUDQWH�SDUD�TXH�YLYDP��QXPD�
VLWXDomR�GH�VHP�DEULJR�

A necessidade aguça o engenho
“São necessárias casas para as pessoas sem-abrigo. 

Ao nível das respostas, tal como preconizamos no NPISA, 
temos que nos ir ajustando às necessidades sociais eviden-
ciadas. Infelizmente, nunca iremos ser demais a trabalhar 
nestas problemáticas. Como tal, temos que direccionar a 
nossa intervenção para os problemas sociais emergentes. 
Quem, como eu, já trabalha há muitos anos neste domínio, 
viu surgir muitos problemas, tal como assistiu à criação de 
respostas ajustadas às necessidades, desde o VIH, às mu-
OKHUHV�YtWLPDV�GH�YLROrQFLD����7HPRV�TXH�DGRSWDU�D�ÁH[LELOL-
dade necessária para continuarmos a ajustar as respostas 
às necessidades que vão surgindo”.
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Quer dizer que não é sem-abrigo quem quer...
CB – Não! Essa é uma ideia que batalho desde que che-

JXHL�j�0LVHULFyUGLD��1mR�Ki�VHP�DEULJR�SRU�RSomR��$TXHODV�VL-
WXDo}HV�TXH�YHPRV�H�FRQFOXtPRV�TXH�D�SHVVRD�VH�GHL[RX�HVWDU�
QDTXHOD�FRQGLomR��WmR�GHJUDGDGD��FRP�R�VHUYLoR�WmR�SUy[LPR�H�
QmR�DGHUH�PHVPR�DSyV�RV�FRQWDFWRV�TXH�RIHUHFHP�UHVSRVWDV�
GH� DOLPHQWDomR� H� DORMDPHQWR� DSHQDV� UHWUDWDP� VLWXDo}HV� GH�
GHVFUpGLWR��HP�VL�H�QRV�RXWURV��e�XPD� IRUPD�GH�GHVLVWrQFLD����
QD�UXD��XPD�HVSpFLH�GH�VXLFtGLR�VRFLDO���D�UXWXUD�FRP�D�VRFLHGD-
de em geral 

O que faltará fazer para resolver este problema?
CB – ([LVWHP�IDFWRUHV�HVWUXWXUDLV�H�FRQMXQWXUDLV�GD�QRVVD�VR-

FLHGDGH�� FRPR� R� GHVHPSUHJR���� 2XWURV� IDFWRUHV� TXH� FRQFRUUHP�
SDUD�HVWDV�VLWXDo}HV�WrP�D�YHU�FRP�D�GHVDÀOLDomR��8UJH�WUDEDOKDU�
QD�SUHYHQomR��QRPHDGDPHQWH�QD�TXHVWmR�GR�DSRLR�jV�IDPtOLDV��$�
YLQFXODomR� GDV� SHVVRDV� jV� IDPtOLDV�� D� QmR� GHVYLQFXODomR� GDV�
FULDQoDV�H�MRYHQV����WUDEDOKDU�PXLWR�PDLV�DV�IDPtOLDV�SDUD�TXH�HV-
WDV�VH�DÀUPHP�HQTXDQWR�IDFWRUHV�GH�VXSRUWH�

Preocupa-a o facto de existirem casas sem pessoas e pes-
soas sem casa?
CB –�3UHRFXSD�PH��-i�WUDEDOKHL�HP�EDLUURV�VRFLDLV�H��SRU�LVVR��

sei muito bem o que é existirem casas sem pessoas e pessoas 
VHP�FDVDV�

Lisboa é uma grande cidade que, como tal, oferece opor-
tunidade de intervenção a muitas instituições, que aca-
bam por se “atropelar” nos seus domínios e populações 
alvos... Em que medida seria desejável uma maior articu-
lação entre estas instituições que se dedicam a servir as 
populações mais vulneráveis mas que acabam por des-
perdiçar recursos?
CB – &RQFRUGR�SOHQDPHQWH��GDt�TXH�R�13,6$�SUHFRQL]H�XPD�

PDLRU�DUWLFXODomR�GDV�UHVSRVWDV����$OpP�GRV�JHVWRUHV�GH�FDVRV��RV�
WpFQLFRV�GDV�GLIHUHQWHV�RUJDQL]Do}HV�WHUmR�DFHVVR�D�XP�VLVWHPD�
LQIRUPiWLFR�FRPXP��TXH� OKHV�SHUPLWLUi� VDEHU� TXHP�p� R� WpFQLFR�
TXH�DFRPSDQKD�FDGD�VLWXDomR����$�SDUWLU�GDt��QHQKXP�RXWUR�WpF-
QLFR�IDUi�R�DFRPSDQKDPHQWR�GR�PHVPR�FDVR��2�TXH�SHUPLWLUi�
UDFLRQDOL]DU�H�UHQWDELOL]DU�UHFXUVRV�H�SRVVLELOLWDUi�ID]HU��HP�FRQ-
MXQWR�� R� PHOKRU� GLDJQyVWLFR�� SODQR� GH� LQWHUYHQomR� H� DFRPSD-
QKDPHQWR�GH�FDGD�VLWXDomR��'HVWD�IRUPD��DORFDUHPRV�RV�UHFXU-
sos que cada instituição puder disponibilizar para a resolução 
GH�FDGD�VLWXDomR��9DL�VHU�XPD�JUDQGH�PXGDQoD�GH�SDUDGLJPD�GH�
IXQFLRQDPHQWR�HP�UHGH�

Não teme que essa alteração coloque em causa as “cape-
las” espalhadas pela cidade?
CB – A mudança de paradigma para uma condição muito mais 

HÀFD]�H�TXH�VLUYD�PXLWR�PHOKRU�RV�QRVVRV�GHVWLQDWiULRV�p�R�TXH�
QRV�GHYH�GHVDÀDU�H�LQWHUHVVDU��7HQWDU�S{U�DV�SHVVRDV�D�WUDEDOKDU�
HP�FRQMXQWR�VHP�SHUGDV�GH�LGHQWLGDGH��'R�WUDEDOKR�TXH�IDUHPRV�
HP� FRQMXQWR� QmR� UHVXOWDUi� DSHQDV� D� VRPD� GDV� SDUWHV��$FUHGLWR�
TXH�VXUJLUi�DOJR�EHP�VXSHULRU�j�VRPD�GH�FDGD�XP�GH�QyV��$t�VLP��
SHUFHEHU�VH�mR�DV�VLQHUJLDV�GHFRUUHQWHV�GR�WUDEDOKR�HP�FRQMXQWR�

Isso poderá almejar algo como a transformação de uma 
intervenção meramente assistencialista para uma aborda-
gem que promova a desejável autonomia das pessoas ca-
renciadas?
CB –�e�LVVR�TXH�Mi�SUHFRQL]DPRV�QR�WUDEDOKR�TXH�GHVHQYROYH-

PRV�QD�0LVHULFyUGLD��WDO�FRPR�QDV�LQVWLWXLo}HV�SDUFHLUDV��$�GLIHUHQ-
ça é que, a partir de agora, teremos mais meios e recursos para o 
ID]HU��(�IDOR�FRQFUHWDPHQWH�GH�UHFXUVRV�PDWHULDLV��7HPRV�RV�FHQ-
tros de acolhimento de todas estas organizações, as respostas 
das equipas de rua, os apoios previstos na acção social da SCML 
FRP� YLVWD� D� YLDELOL]DU� D� FRQFUHWL]DomR� GRV� SURMHFWRV� GH� LQWHJUD-
omR�����WXGR�HP�SURO�GDV�SHVVRDV�D�YLYrQFLDU�XPD�VLWXDomR��GH�FUL-
VH��RX�PHVPR�GH�VHP�DEULJR�

Numa sociedade em crise, pedem-se mais respostas e 
PDLV�TXDOLÀFDGDV���
CB – No seio do NPISA, a par do eixo de intervenção, de que 

WHPRV�HVWDGR�D�IDODU��H[LVWH�WDPEpP�R�HL[R�GR�SODQHDPHQWR��RQGH�
p�SUHFRQL]DGD�D�PRQLWRUL]DomR��R�HVWXGR�H�D�DQiOLVH�GR�IHQyPHQR�
a cada momento cruzada com a concepção das respostas neces-

Monitorização e avaliação
“No eixo do planeamento, está programada a avaliação 

anual e sistemática do projecto. O nosso documento mãe 
prevê esse compromisso, que visa garantir a realização dos 
relatórios de actividades, avaliações e construção de pla-
nos de acção anuais, para além das demais atribuições. No 
seio do conselho de parceiros, constituído por dirigentes de 
todas as entidades, visa-se criar um fórum de discussão 
participação ao nível das estratégias de actuação do NPISA. 
Face aos problemas detectados, promover-se-ão, de forma 
concertada, novos paradigmas de intervenção. Este conse-
lho de parceiros reunirá, ordinariamente, semestralmente 
ou, excepcionalmente, sempre que uma das entidades o so-
licite ao coordenador do NPISA”.
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ViULDV��3DUDOHODPHQWH��H[LVWH�RXWUD�HVWUXWXUD��PDLV�iJLO��R�FRQVHOKR�
GH�SDUFHLURV��FRQVWLWXtGR�SRU�UHSUHVHQWDQWHV�GDV�GLIHUHQWHV�HQWLGD-
GHV�TXH�SDUWLFLSDP�QR�13,6$�H�TXH�HOHJH�FRPR�ÀQDOLGDGH�LGHQWLÀ-
car os problemas que vão surgindo em tempo real e propor, no 
LPHGLDWR��QRYDV�HVWUDWpJLDV�GH�LQWHUYHQomR�

O NPISA dedica-se exclusivamente às pessoas em situa-
ção sem-abrigo ou estende a sua intervenção a outras po-
pulações em risco?
CB –�9DL�WUDWDU�LJXDOPHQWH�DV�SHVVRDV�HP�ULVFR��RX�VHMD��HP�

VLWXDomR�GH�HPHUJrQFLD�VRFLDO�H�DV�SHVVRDV�TXH�HVWmR�HP�VLWXD-
omR�GH�VHP�DEULJR��e�PXLWR�GLItFLO�VHSDUDU�XPD�VLWXDomR�GD�RXWUD�H�
DPEDV�VHUmR�DWHQGLGDV�QD�8QLGDGH�GH�$WHQGLPHQWR�GDV�3HVVRDV�
6HP�$EULJR�GR�&DLV�GR�6RGUp�

Está prevista a alocação de recursos para alojamento ime-
diato para sem abrigos no âmbito do NPISA?
CB –�6LP��$�0LVHULFyUGLD�WHP�DOJXPDV�UHVSRVWDV�H�DOJXQV�SDU-

ceiros também disponibilizaram os seus recursos e vagas para as 
VLWXDo}HV�GH�HPHUJrQFLD��DOJR�TXH�QmR�H[LVWLD�DWp�DJRUD�IRUD�GR�
kPELWR�GD�0LVHULFyUGLD��TXH�Mi�SUHYLD�YDJDV�GLiULDV�SDUD�VLWXDo}HV�
GH�HPHUJrQFLD�QRV�VHXV�FHQWURV�GH�DFROKLPHQWR�SDUD�GLYHUVRV�S~-
EOLFRV��1R�kPELWR�GR�SURMHFWR�,QWHU�VLWXDo}HV�GD�6&0/�HVWi�SUHYLV-
to igualmente a criação de novas respostas de acolhimento para a 
SRSXODomR�VHP�DEULJR�FRQMXQWDPHQWH�FRP�D�&0O�

Muitos sem-abrigos e outros públicos vulneráveis pade-
cem de problemáticas relacionadas com dependências. 
(P�TXH�PHGLGD�SUHFRQL]DUi�R�13,6$�UHVSRVWDV�HVSHFtÀ-
cas ou encaminhamentos para esse tipo de populações?
CB – É precisamente isso que preconizamos no NPISA através 

GRV� WDLV� JHVWRUHV� GH� FDVR�� ([LVWHP� HQWLGDGHV�PDLV� YRFDFLRQDGDV�
SDUD�D�WR[LFRGHSHQGrQFLD��1RV�GLIHUHQWHV�SDUFHLURV�TXH�HVWmR�D�FRQ-
MXJDU�HVIRUoRV�SDUD�R�13,6$��HVWmR�LQVWLWXLo}HV�TXH�WrP�XPD�KLVWyULD�
H� XPD� YDVWD� H[SHULrQFLD� FRP� D� LQWHUYHQomR� QD� SUREOHPiWLFD� GRV�
FRPSRUWDPHQWRV�DGLWLYRV��8P�GRV�QRVVRV�SDUFHLURV�p�D�9LWDH��TXH�
GLVS}H�GH�XP�FHQWUR�GH�DFROKLPHQWR�SDUD�LQGLYtGXRV�WR[LFRGHSHQGHQ-
WHV��TXH�YLVD�D�LQWHJUDomR�HP�FRPXQLGDGH�WHUDSrXWLFD��&DVR�QRV�VXU-
MD� XP� LQGLYtGXR� GLDJQRVWLFDGR� QD� WULDJHP� FRPR� WR[LFRGHSHQGHQWH�
QXPD�IDVH�HP�TXH�DGHUH�DR�WUDWDPHQWR��SRGHPRV�HQFDPLQKi�OR�SDUD�
R�WpFQLFR�JHVWRU�GH�FDVR�GD�9LWDH��TXH�WHP�RXWUD�FDSDFLGDGH�GH�DJLOL-
]DU� R� SURFHVVR� GH� HQWUDGD� QD� FRPXQLGDGH� WHUDSrXWLFD��&RQWDPRV�
DLQGD�FRP�D�SUHVHQoD�GD�&RPXQLGDGH�9LGD�H�3D]�FRP�R�VHX�UHFR-
QKHFLGR� WUDEDOKR� SUHVWDGR� QHVWD� iUHD�� 1HVWH� FRQWH[WR� VXEOLQKDULD�
também as situações de saúde mental que são as mais complexas 
com que nos deparamos, devido à escassez de recursos existentes, 
IDFH�jV�QHFHVVLGDGHV�LGHQWLÀFDGDV��1R�HQWDQWR�VREUHVVDt�R�UHFXUVR�
às parcerias que estabelecemos com entidades especializadas na 
iUHD�GD�VD~GH�PHQWDO�TXH�WrP�IDYRUHFLGR�D�DUWLFXODomR�QR�VHLR�GH�
uma rede de respostas que poderão envolver acompanhamentos de 
SVLTXLDWULD��KRVSLWDLV�GH�UHIHUrQFLD�H�RXWURV�PDLV�HVSHFLDOL]DGRV�

Normalmente, quando falamos de populações em risco e 
em sem-abrigo, vem-nos à memória uma faixa etária adul-
ta ou envelhecida... No entanto, é sabido que muitos jo-
vens vivem hoje essa circunstância...
CB –�0XLWRV�MRYHQV��e�XPD�VLWXDomR�TXH�QRV�SUHRFXSD�LPHQ-

VR��&RQIHVVR� TXH�� SDUD�PLP�� IRL� FRPSOHWDPHQWH� FRQVWUDQJHGRU��
GHVGH�TXH�DTXL�FKHJXHL�HP�������YHU�MRYHQV�FRP����DQRV�Mi�HP�

VLWXDomR�GH�VHP�DEULJR��VHP�TXDOTXHU�VXSRUWH� IDPLOLDU�RX� UHQGL-
PHQWR��D�GRUPLUHP�QD�JDUH�GR�2ULHQWH���

Que causas encontra para essas situações?
CB – $�PDLRU�FDXVD�WHP�D�YHU�FRP�VLWXDo}HV�GH�MRYHQV�TXH�WL-

YHUDP�SHUFXUVRV�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DomR�GXUDQWH�D�LQIkQFLD�H�D�DGR-
OHVFrQFLD�H�TXH��DRV����DQRV��VDHP�GDV�LQVWLWXLo}HV�VHP�FRQVROL-
darem o processo de autonomização, o que origina uma situação 
GH�H[WUHPD�YXOQHUDELOLGDGH�

Quer dizer que a instituição que, a dada altura, serviu para 
substituir a família que não existia ou não estava presen-
WH��DFDED�WDPEpP�SRU�DEDQGRQDU�R�´ÀOKRµ"
CB – Quero crer que, quando estas instituições autonomizam 

R�MRYHP��SHQVDP�TXH�R�PHVPR�WHP�XP�VXSRUWH�H�XP�HQTXDGUD-
PHQWR�QD�VRFLHGDGH��2�SUREOHPD�p�TXH��PXLWDV�YH]HV��VmR�VXSRU-
WHV�IUiJHLV��6HMD�DWUDYpV�GR�WUDEDOKR�RX�GH�DOJXP�UHGXWR�IDPLOLDU�
TXH� SRVVLELOLWRX� UHDWDU� DOJXPD� UHODomR����2� SUREOHPD�p� TXH� QRV�
FKHJDP�PXLWRV�MRYHQV�TXH�WLQKDP�WUDEDOKRV�H[WUHPDPHQWH�SUHFi-
ULRV� RX� UHODo}HV� HVSRUiGLFDV� FRP� GHWHUPLQDGR� IDPLOLDU� TXDQGR�
VDtUDP� GD� LQVWLWXLomR�� R� TXH� LPSOLFD� D� SHUGD� GH� DORMDPHQWR� H� D�
FRQGLomR�GH�VHP�DEULJR��'Dt�TXH�WHQKD�FRORFDGR�D�TXHVWmR�j�DG-
ministração, quando aqui cheguei em 2012, que entendeu a im-
SRUWkQFLD�GD�FULDomR�GH�XPD�UHVSRVWD�SDUD�HVWD�IDL[D�HWiULD�GRV����
DRV����DQRV��D�FDVD�GH�WUDQVLomR�

Um projecto tri...construído
“Pela conjugação das três instituições e seus líderes, da 

SCML, da Câmara Municipal de Lisboa e da Segurança So-
cial, que fazem parte da comissão tripartida, foi possível 
concretizar um projecto de inestimável valor. A autarquia 
cedeu as instalações no Cais do Sodré, a Misericórdia cola-
borou com a cedência de um sistema informático, de uma 
vasta equipa técnica e recursos materiais, a Segurança So-
FLDO�WDPEpP�SUHVWRX�XP�VLJQLÀFDWLYR�HQYROYLPHQWR�HP�WRU-
no do projecto... Esta comissão instaladora teve o condão 
de saber congregar-se e viabilizar objectivos em torno de 
um trabalho paulatino anteriormente iniciado pela platafor-
ma em 2009, que a partir de 2012, fruto da vontade dos deci-
sores que estavam nestas três entidades, conheceu outro 
pendor e dinâmica, ao que não será alheia a comissão insta-
ladora do NPISA, constituída pela SCML, Câmara Municpal 
de Lisboa, Comunidade Vida e Paz, Movimento ao Serviço 
da Vida, Exército de Salvação, pela equipa do Dr. António 
Bento do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa”.
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Fórum Nacional Álcool e Saúde:

Consumo de álcool 
na população de rua

(QTXDQWR�SURÀVVLRQDO�FXMDV�LQWHUYHQo}HV�YHUVDUDP�Yi-
ULDV�SUREOHPiWLFDV�TXH�VH�FUX]DP�FRP�R�iOFRRO�� WHQGR�
SDVVDGR�SRU�HTXLSDV�GH�UXD�H�RXWURV�VHUYLoRV�HP�GRPt-
QLRV�FRPR�R�GD�VD~GH�PHQWDO��FRPR�GHÀQH�D�VXD�H[SH-
ULrQFLD�DFWXDO"
(OLDV�%DUUHWR��(%��² O Centro Hospitalar Psiquiátrico de 

Lisboa dispõe de serviços especializados em diversas pro-
blemáticas, entre as quais o álcool. Eu trabalho no Serviço 
de Psiquiatria Geral e Transcultural que tem um pendor mais 
generalista, onde é feito um grande investimento no apoio à 
população sem-abrigo, refugiados e outras problemáticas em 
que o álcool acaba muitas vezes por estar presente. O meu 
envolvimento com esta temática do álcool ocorre predomi-
nantemente na fase que antecede o pedido de tratamento, 
que requer muitas vezes um trabalho motivacional que visa 

criar a consciência da necessidade e a decisão de pedir aju-
da, e acaba por envolver o pós-tratamento, no apoio a estas 
pessoas construírem a sua vida sem a habitual centralidade 
do álcool. Sempre que julgamos necessário articulamos com 
o serviço de alcoologia do hospital. 

,PDJLQR�TXH��QR�H[HUFtFLR�GDV�VXDV�IXQo}HV��VH�GHSDUH�
FRP�RV�GLIHUHQWHV�GHVtJQLRV�SRU�SDUWH�GH�TXHP�SURFXUD�
R�iOFRRO�HQTXDQWR�SRWHQFLDGRU�GH�YiULRV�FRPSRUWDPHQ-
WRV�H�H[SUHVV}HV��SRVLWLYDV�RX�QHJDWLYDV���
(%�² O álcool tem um efeito desinibidor que, se calhar, vai 

fazer com que apareça aquilo que já lá está... Existem pessoas 
TXH�� DSyV� R� FRQVXPR�� SRGHP� ÀFDU� PDLV� GHSULPLGDV�� PRWLYR�
pelo qual poderão procurar no álcool uma espécie de ajuda, en-
quanto outras poderão tornar-se mais desinibidas e fazer res-
saltar a sua agressividade. É uma substância que, muitas ve-
zes, potencia que venham ao de cima coisas que as pessoas 
lutam para conter, resultando diferentes tipos de manifesta-
ções, consoante o que a pessoa esteja a viver e a debater-se 
internamente. 

���0DV�TXH�SRGH�JHUDU�WDPEpP�XPD�GRHQoD���
(%�² Começa por ser um comportamento, até socialmente 

aceite e que faz parte dos nossos costumes... Mas, repetido e 
associado a um padrão de abuso, faz com que a doença se vá 
instalando lentamente, sem a pessoa dar por isso. E um dia 
acaba efectivamente por estar doente no sentido em que existe 
uma série de efeitos, em último grau traduzidos numa depen-
dência física, mas também numa dependência psicológica, em 
que o álcool se vai tornando cada vez mais central na vida da 
pessoa, produzindo danos a vários níveis: desde os danos físi-
cos, aos danos nas relações com os outros, no desempenho 
SURÀVVLRQDO��QD�FDSDFLGDGH�GH�HVWDU�HP� IDPtOLD����1R� IXQGR��p�
uma doença que vai afectando todas as áreas da vida da pes-

“Álcool, jovens e festa”
“Nós vivemos numa cultura em que essa associação en-

tre contexto festivo e álcool é feita muito facilmente. Há um 
pouco a ideia de que não há festa sem álcool... Mas isso 
pode ser mudado e, curiosamente, existem até movimentos 
TXH�WrP�SDUWLGR�GRV�MRYHQV�HP�TXH�Mi�VH�LGHQWLÀFDP�D�SDUWLU�
da ideia de que se pode ser jovem, ter espírito de aventura e 
ser cool sem recorrer a substâncias. Um exemplo de como 
as coisas podem mudar é o tabaco: há alguns anos atrás 
gozava de melhor reputação entre os jovens do que actual-
mente. 

Prevenção
“A prevenção é um tema complexo e que precisa de ser 

investigado, no sentido de percebermos claramente o que 
resulta e o que não resulta. Na minha opinião, campanhas 
que colocam muito a tónica no ser “anti” podem não produ-
zir os resultados pretendidos. Por exemplo, ao chamar de-
masiado a atenção para os efeitos negativos do álcool, po-
deremos estar em simultâneo a apresentá-la como uma 
substância perigosa e excitante e a despertar o interesse.  
$FUHGLWR�PDLV�HP�FDPSDQKDV�TXH�QmR�VH�GHÀQDP�SHOD�QH-
gativa, ou seja, contra, mas pela positiva, que ajudem os jo-
vens a aspirarem por estilos de vida mais saudáveis, nos 
quais o álcool e outras substâncias não cabem ou  fazem 
menos sentido”.
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soa, que se vai tornando cada vez mais central, em que o indi-
víduo já não é capaz de parar o seu consumo e, nesse sentido, 
trata-se de uma doença capaz até de alterar a personalidade.

1R�HQWDQWR�p�SUHFLVR� UHFRQKHFHU�TXH�R�EHEHU�HVWi�DV-
VRFLDGR�DR�SUD]HU�� � (�SRU� LVVR�R� WUDWDPHQWR�SRGH�QmR�
VHU�VLPSOHV��1mR�EDVWD�WLUDU�R�iOFRRO��RX�VHMD��DMXGDU�DV�
SHVVRDV� D� GHL[DUHP�GH� EHEHU�� e� SUHFLVR� SHUFHEHUPRV�
R�TXH�LUHPRV�FRORFDU�QR�OXJDU�GR�iOFRRO��TXH�FRQVWLWXL�
SDUD�PXLWDV�SHVVRDV�D�~QLFD�IRQWH�GH�SUD]HU��e�SUHFLVR�
DMXGi�ODV�D�UHQXQFLDUHP�D�HVVD�IRQWH�GH�SUD]HU�PDV��HP�
VLPXOWkQHR�� D� FRQVWUXtUHP�RXWUDV���� (VVD�GRHQoD�� FKD-
PDGD�GHSHQGrQFLD�DOFRyOLFD��p�PXLWR�SUHVHQWH�QRV�VHP
�DEULJR"
(%�² O álcool assume-se como uma problemática muito im-

portante na população sem abrigo, de uma maneira geral... É 
talvez a mais importante em termos comparativos, sobrepondo-
se até à das drogas ilícitas. Mas, no seio dos sem-abrigo, exis-
tem dois tipos de relação com o álcool: encontramos pessoas 
para quem o alcoolismo é algo primário, porque chegam à rua 
em virtude do seu problema com o álcool. São normalmente 
pessoas com padrões de consumo muito precoces,  intensivos 
e que muitas vezes entram na vida adulta já com grande de-
pendência do álcool, o que vai minando muitas capacidades. 
Mas também existem pessoas sem abrigo em que o alcoolismo 
é secundário. Para quem vive na rua, o álcool também pode re-
presentar algumas funções positivas. É uma substância que 
aquece quando está frio, por vezes é uma espécie de substituto 

Para quem vive na rua, o álcool também pode representar algumas 
funções positivas. É uma substância que aquece quando está frio, 
por vezes é uma espécie de substituto do medicamento quando a 

pessoa sente dores ou maleitas... Assim, existem pessoas que, na rua, 
DFDEDP�SRU�LQWHQVLÀFDU�RV�VHXV�FRQVXPRV�SHOD�SUySULD�VLWXDomR�GH�

estarem sem abrigo. Mas sem dúvida que é uma problemática bastante 
importante no seio dos sem-abrigo, entre os quais encontramos 

pessoas com consumos e problemas de alcoolismo muito graves.

do medicamento quando a pessoa sente dores ou maleitas... 
$VVLP��H[LVWHP�SHVVRDV�TXH��QD�UXD��DFDEDP�SRU�LQWHQVLÀFDU�RV�
seus consumos pela própria situação de estarem sem abrigo. 
Mas sem dúvida que é uma problemática bastante importante 
no seio dos sem-abrigo, entre os quais encontramos pessoas 
com consumos e problemas de alcoolismo muito graves.

A crise e o futuro dos jovens
“É muito importante que os jovens possam manter es-

perança no futuro. Que olhem para a frente e acreditem que 
YDOH�D�SHQD�OXWDU�SHORV�VHXV�REMHFWLYRV�DFDGpPLFRV�H�SURÀV-
sionais. Um discurso em que, de repente, parece que não há 
futuro pode ser muito angustiante e aí o álcool poderá ser 
apelativo ou surgir como uma espécie de consolo. Quando 
se retira o futuro às pessoas e apenas se lhes apresentam 
cenário pessimistas, está a criar-se um espaço potencial 
para certas soluções como o álcool ou outras... Não tendo 
que existir necessariamente uma relação directa entre a cri-
se e o consumo, um olhar optimista relativamente ao futuro 
é, sem dúvida, mais protector do que um discurso que mina 
D�FRQÀDQoD�QR�IXWXURµ�

O contributo da Psicologia
“Cada vez mais, quem trabalha nestes campos está 

consciente que as problemáticas são complexas e que a in-
tervenção multidisciplinar é importante. Sem dúvida que a 
psicologia se assume como um campo útil, dado que procu-
ra compreender as motivações e os caminhos para a mu-
dança comportamental. Ao mesmo tempo que o vai fazen-
do, a psicologia vai desenvolvendo ferramentas e estraté-
gias para ajudar as pessoas, seja no domínio do alcoolismo, 
seja noutros eixos de intervenção. Mas este campo não é 
exclusivo da psicologia. Ao mesmo tempo que o psicólogo 
deve dar o seu contributo, também a psiquiatria, seja atra-
vés da medicação, do internamento ou outras intervenções, 
é importante. Assim como outras intervenções que visam 
os aspectos sociais e aumentar as possibilidades de inser-
omR� IDPLOLDU��SURÀVVLRQDO�H�FRPXQLWiULD��3UHFLVDPRV� WRGRV�
uns dos outros”.
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Conferência Internacional “Problemas Sociais Complexos”:

Modelos de Governação 
*OUFHSBEB�DPN�mOT�TPDJBJT

O Fórum envolve a participação da Fundação Calouste Gul-
benkian, Fundação Montepio, Santa Casa Misericórdia de Lis-
boa, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Braga, 
Instituto Padre António Vieira que assegura o secretariado exe-
cutivo do Forum Para a Governação Integrada, e tem o apoio 
institucional do Min. Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

)RUDP�GHÀQLGRV�FRPR�REMHWLYRV�PRELOL]DU�R�(VWDGR�H�D�VR-
ciedade civil para o desenvolvimento de modelos de governa-
ção integrada, baseados na cooperação / parceria, participação 
GRV�VWDNHKROGHUV��FRPXQLFDomR�HÀFD]�H�OLGHUDQoD�FRODERUDWLYD��
QRPHDGDPHQWH� LQÁXHQFLDQGR�DV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�SDUD�DOFDQ-
çar os objetivos Portugal 2020 (Crescimento inteligente, sus-
tentável e inclusivo); Suportar esta visão estratégica numa di-
QkPLFD�GH� LQRYDomR�VRFLDO�TXH�SULYLOHJLH�D�DQiOLVH�� UHÁH[mR�H�
ação sobre a solução de problemas sociais complexos (pobre-
]D��GHVHPSUHJR�«��FULDQGR�R�´)RUXP�GD�*RYHUQDomR� ,QWHJUD-
da”, que desenvolva um programa de eventos, de levantamento 
de boas práticas/benchmarking e de materiais e acções de for-
mação;  Articular e/ou apoiar/dar visibilidade a projetos piloto 
de governação integrada de base territorial, de foco temático ou 
GH� VHOHomR� GH� GHVWLQDWiULRV� HVSHFtÀFRV�� EHP� FRPR� LQVSLUDU�
WUDQVYHUVDOPHQWH�DV�SROtWLFDV�VHFWRULDLV�FRP�HVWH�SULQFtSLR�

3DUD� D� FRQFUHWL]DomR� GHVWHV� REMHFWLYRV�� R� )RUXP� GHÀQLX�
TXDWUR� HL[RV� GH� DFomR�� 2� (L[R� ,� FRQWHPSOD� D� UHDOL]DomR� GH�
(YHQWRV��FRQIHUrQFLDV��VHPLQiULRV��ZRUNVKRSV��GHVWLQDGRV�D�GL-
vulgar a temática, a gerar notoriedade e a envolver parceiros); 
R�(L[R�,,�DVVHQWD�QR�GRPtQLR�GD�LQYHVWLJDomR�DomR��SURMHWRV�GH�
LQYHVWLJDomR�DSOLFDGD�FRP�SRWHQFLDO� LPSDFWR�QDV�SROtWLFDV�S~-
blicas, revisão de literatura, benchmark nacional e internacio-
QDO���R�(L[R�,,,�SUHQGH�VH�FRP�D�)RUPDomR��IRUPDomR�DYDQoDGD�
H�SyV�JUDGXDGD��NLWV�GH�DSRLR��GLVSRQLELOL]DomR�GH�OLWHUDWXUD�GD�
HVSHFLDOLGDGH��� H� R� (L[R� ,9� p� FRQVWLWXtGR� SRU� SURMHWRV�SLOR-
to (acompanhamento de projetos em curso de governação inte-
grada)

Na sequência do seminário “Como fazer funcionar Go-

vernação integrada?”, um conjunto de instituições de-

cidiu constituir uma rede informal que visa contribuir 

para promoção de uma alteração da cultura organiza-

cional das instituições, evoluindo das soluções buro-

cráticas para modelos de governação integrada (Go-

W*OU
�RVF�QFSNJUBN�NBJPS�FmDÈDJB�F�FmDJÐODJB�OB�SFTP-

lução de problemas sociais complexos.

“Servir Portugal e os portugueses 
é o mote que mobiliza a equipa 

que se empenhou, a preparar este 
documento de trabalho”

“Uma oportunidade para 
desenvolver e incentivar a 

governação integrada”

“A governação integrada é um 
PHLR�SDUD�DWLQJLU�XP�ÀP��H�QmR�XP�

ÀP�HP�VL�PHVPRµ�

Proposta é da Universidade Católica de Lis-
boa: Formação avançada sobre governação inte-
grada

$�SULPHLUD�RSomR�HVSHFtÀFD�GH�IRUPDomR�DYDQoDGD�HP�
“Problemas sociais complexos e governação integrada” 
está a ser preparada pela Faculdade de Ciências Humanas, 
da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, com ar-
UDQTXH�SUHYLVWR�SDUD�2XWXEUR�GH������

(VWD�)DFXOGDGH�ODQoD�XPD�RIHUWD�IRFDGD�QDV�SHUVSHWLYDV�
e estratégias para a intervenção em problemas sociais com-
SOH[RV��FRP�XP�SURJUDPD�GH����KRUDV�GH�IRUPDomR��GXUDQWH�
GH]�GLDV��D�TXH�DFUHVFHP�WUrV�ZRUNVKRSV�WHPiWLFRV��7HPiWL-
cas como liderança, comunicação, Planeamento e Avalia-
ção em contexto de governação integrada, a que acresce a 
abordagem à Análise de Redes Sociais constitui o eixo des-
WD� IRUPDomR�� 6mR� SRWHQFLDLV� GHVWLQDWiULRV� GHVWD� IRUPDomR�
avançada quadros de serviços públicos, quer da adminis-
WUDomR�FHQWUDO��TXHU�GDV�DXWDUTXLDV��SURÀVVLRQDLV�GDV�,366��
GDV�0LVHULFyUGLDV�H�GDV�21*V�GD�iUHD�VRFLDO�
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GH�SULRULGDGHV��(VWDV�iUHDV�WHPiWLFDV�LPSOLFDP��SDUD�PHOKRU�
HILFiFLD�H�HILFLrQFLD��D�XWLOL]DomR�GH�PRGHORV�GH�JRYHUQDomR�
integrada, que necessitam ser desenvolvidos e apropriados. 
1R�FDVR�HVSHFtILFR�GD�$GPLQLVWUDomR�3~EOLFD��TXHVWmR�GH�QD-
WXUH]D� GLVWLQWD� GDV� UHVWDQWHV�� FRQVLGHURX�VH� VHU� QHFHVViULR�
dar particular atenção ao seu papel, que é central para o de-
senvolvimento de governação integrada.

Os 6+1 problemas sociais 
complexos do Forum GovInt
Os promotores do Forum GovInt decidiram estabelecer 

um lista de problemas sociais complexos prioritárias na sua 
DJHQGD��DVVLP�FRQVWLWXtGD��'HVHPSUHJR�MRYHP�QmR�TXDOLILFD-
do, desemprego longa duração, crianças e jovens em risco/
SHULJR�� WHUULWyULRV� YXOQHUiYHLV�� SREUH]D� H[WUHPD�H� VHP�DEUL-
JR�� LGRVRV� VROLWiULRV�� DGPLQLVWUDomR� S~EOLFD� 	� SUREOHPDV�
complexos. 

A opção por estas sete áreas decorre do foco das institui-
ções promotoras e da necessidade de estabelecer um roteiro 

Nos passados dias 11 e 12 de julho de 2014, teve lugar na 
)XQGDomR�&DORXVWH�*XOEHQNLDQ�D�&RQIHUrQFLD�,QWHUQDFLRQDO�´3UR-
EOHPDV�6RFLDLV�&RPSOH[RV��'HVDÀRV�H�5HVSRVWDVµ��RUJDQL]DGD�
pelo Forum Para a Governação Integrada.

$�FUHVFHQWH�GLYHUVLÀFDomR�GRV�SUREOHPDV�VRFLDLV��EHP�FRPR�
D�VXD�FRPSOH[LÀFDomR��FRORFD�QRYRV�GHVDÀRV�3UREOHPDV�VRFLDLV�
FRPSOH[RV��FRPR�R�GHVHPSUHJR��D�SREUH]D�H[WUHPD��D�H[FOXVmR�
social, os maus-tratos a crianças e jovens, o isolamento dos ido-
sos, territórios vulneráveis, ou, noutra esfera, a segurança nacio-
nal, as alterações climáticas, o cluster do mar ou a gestão das ci-
GDGHV��SHUVLVWHP�SHUDQWH�XPD�HYLGHQWH�GLÀFXOGDGH�GDV� LQVWLWXL-
o}HV�S~EOLFDV�H�SULYDGDV�VH�FRQFHUWDUHP�HP�WRUQR�GH�UHVSRVWDV�
sociais adequadas.

'XUDQWH�RV�GLDV�GD�FRQIHUrQFLD��DWUDYpV�GH�XP�SURJUDPD�ULFR�
em comunicações, painéis de intervenientes e oradores interna-
cionais convidados, procurou dar-se resposta  a um conjunto 
PXLWR�FRPSOLFDGR�GH�TXHVW}HV�H�GHVDÀRV�D�TXH�DV�VRFLHGDGHV�
tem de responder.

,VDEHO�0RWD�IDORX�GRV�´SUREOHPDV�VRFLDLV�FRPSOH[RV�QD�PHGL-
da em que correspondem a questões para as quais não há uma 
VROXomR�OLQHDU��TXHU�SHOD�LQFHUWH]D�QR�SUySULR�HQXQFLDGR�GR�SUR-

EOHPD��TXHU�SHOR�GHVDFRUGR�QD�GHÀQLomR�GDV�FDXVDV��RX�DLQGD�
SHOD�LQH[LVWrQFLD�GH�XPD�VROXomR�FODUD��H[HTXtYHO�H�WHVWDGD�

(VWHV�SUREOHPDV�HVWmR�PXLWR�HQUDL]DGRV�H�VmR�SURIXQGDPHQ-
te resistentes à abordagem tradicional de departamentos ou ser-
YLoRV��SRLV�DWUDYHVVDP�IURQWHLUDV�RUJDQL]DFLRQDLV��VHFWRULDLV��WHU-
ULWRULDLV�RX�SURÀVVLRQDLV��6mR��SRU�LVVR��DOYR�GH�GLIHUHQWHV�HQTXD-
dramentos,consoante a perspetiva dos atores que sobre eles se 
GHEUXoDP��(P�FRPXP��WrP�R�WUDoR�GD�LQWHUGHSHQGrQFLD�HQWUH�GL-
ferentes fatores.

Artur Santos Silva, falou na sessão de encerramento sobre 
RV�´WHPDV�FRPR�D�SREUH]D��R�DPELHQWH��D�VD~GH��D�KDELWDomR��D�
justiça social ou as migrações, convocam-nos para áreas em que 
D�GLPHQVmR�H�DV� UDPLÀFDo}HV�GRV�SUREOHPDV� WRUQDP�� WRGDV�DV�
respostas que são ensaiadas, mesmo que combinadas entre si, 
VHPSUH�LQVXÀFLHQWHV�H�IUDJPHQWDGDVµ�

7DO�FRPR�SXGHUDP�YHULÀFDU�DR�ORQJR�GR�GLD�GH�KRMH��HPERUD�
RV�SUREOHPDV�FRPSOH[RV�QmR�VHMDP�XPD�QRYLGDGH��QDV�~OWLPDV�
GpFDGDV�WrP�VLGR�GHVHQYROYLGDV�DOJXPDV�PHWRGRORJLDV�GH�LQWHU-
YHQomR�TXH�WrP�FRPR�REMHFWLYR��SUHFLVD�H�HVSHFLÀFDPHQWH��FRQ-
tribuir para os abordar e tratar de forma diferente.

Na diversidade das estratégias de acção, podemos encontrar 
alguns denominadores comuns que nos remetem para caracte-
UtVWLFDV�IXQGDPHQWDLV�SDUD�R�GHVHQYROYLPHQWR�GDV�QRVVDV�VRFLH-
dades: a solidariedade, o empreendedorismo e a inovação.

�1R�TXDGUR�GH�LQGHÀQLomR�H�LQFHUWH]D�HP�TXH�KRMH�VH�YLYH�VmR�
FDGD�YH]�PDLV�FRPSOH[DV�DV�VLWXDo}HV�SDUD�DV�TXDLV�p�XUJHQWH�HQ-
FRQWUDU�UHVSRVWDV�LQRYDGRUDV��$�FUHVFHQWH�HVFDVVH]�GH�UHFXUVRV�H[L-
JH��SRU�RXWUR�ODGR��TXH�VH�SURFXUHP�PRGHORV�PDLV�VXVWHQWDGRV�H�HÀ-
cientes de desenvolvimento. A complexidade actual de alguns fenó-
menos sociais obrigam-nos igualmente a encontrar novas aborda-
gens que promovam uma efectiva integração e coesão social. Mas, 
acima de todas estas questões, até porque assumem hoje contor-
nos dramáticos no cenário de crise em que vivemos, importa consi-
GHUDU�D� OXWD�FRQWUD�R�GHVHPSUHJR��D�SREUH]D�H�D�H[FOXVmR�VRFLDO�
como tema prioritário nas nossas sociedades”

1XP�PRPHQWR�GH�FULVH�SURIXQGD�²�ÀQDQFHLUD��HFRQyPL-
FD��VRFLDO�H��VREUHWXGR��GH�IDOWD�GH�kQLPR�²�p�LPSRUWDQWH��QD�
nossa perspetiva, as organizações da sociedade civil terem 
D�FRUDJHP�GH�UHFXVDU�ÀFDU�QD�FUtWLFD�LQFRQVHTXHQWH�RX��SLRU�
DLQGD��QR�GHVHVSHUR�SDUDOLVDGRU��,PSRUWD�ROKDU�SDUD�R�IXWXUR�
e encontrar novos caminhos e novas soluções que contra-
ULHP�HVWD�HVSLUDO�QHJDWLYD��3RU�PDLV�FRPSOH[RV�TXH�VHMDP�
RV�SUREOHPDV�TXH�HQIUHQWDPRV��VH�TXLVHUPRV�H�VRXEHUPRV��
VHUHPRV�FDSD]HV�GH�RV�UHVROYHU�RX�PLQLPL]DU�
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Cruz Vermelha de Braga organizou seminário:

Rotas e Desvios dos 
dependentes e sem-abrigo

Cristina Louro, vice-presidente da acção social, 
Cruz Vermelha Portuguesa

Que objectivos elegem ao colocarem no centro da discus-
são “rotas e desvios”?
Cristina Louro (CL) – Como é sabido, a Cruz Vermelha Portu-

guesa está integrada na Federação das Cruzes Vermelhas e do 
movimento. Como tal, temos bastantes linhas orientadoras a nível 
internacional. Uma delas é justamente salvar vidas e mudar menta-
OLGDGHV��3RGHPRV�DÀUPDU�TXH�HVWH�VHPLQiULR�VH�HQTXDGUD�QHVVD�OL-
QKD�GD�VDOYDU�YLGDV�QD�PHGLGD�HP�TXH�p�LVVR�TXH�IDUHPRV�VH�HIHF-
tivamente actuarmos na prevenção da toxicodependência, no trata-
mento ou na minimização de danos; e também na área dos sem
�DEULJR��SHVVRDV�FDGD�YH]�PDLV�MRYHQV��PXLWDV�GDV�TXDLV�IRUDP�RX�
são dependentes. Portanto, estes dois destinos, da toxicodepen-
GrQFLD�H�GRV�VHP�DEULJR�FUX]DP�VH�H�QyV�HQWHQGHPRV�TXH�HVWH�VH-
minário se reveste de especial importância, justamente para alertar 
DV�SHVVRDV�SDUD�R�TXH�VH�GHYH�ID]HU�H�SDUD�R�TXH�QmR�VH�GHYH�ID-
]HU��$V�SHVVRDV�WrP�TXH�HVWDU�FRQVFLHQWHV�TXH�WRGD�D�VRFLHGDGH�FL-
YLO��H�QmR�DSHQDV�RV�LQVWLWXWRV��WHP�DOJXPD�UHVSRQVDELOLGDGH�QR�TXH�
concerne à mudança de mentalidades e ao salvar vidas.

Toxicodependentes e sem-abrigo, dois públicos que apre-
sentam normalmente uma ruptura com as famílias... Por 
que não são estas chamadas a participar neste tipo de 
eventos?
&/�²�$�VXD�TXHVWmR�ID]�WRGR�R�VHQWLGR��$FKR�TXH�DV�IDPtOLDV�GH-

YLDP�VHU�PXLWR�PDLV�HQYROYLGDV��$�YHUGDGH�p�TXH��SHOR�TXH�FRQKH-
oR��RV�VHP�DEULJR��SRU�XP�FRQMXQWR�PXLWR�YDULDGR�GH�IDFWRUHV��UHMHL-
WDP�PXLWR�D�IDPtOLD��(IHFWLYDPHQWH��GHYHUtDPRV�WUDEDOKDU�PDLV�FRP�
DV�IDPtOLDV��DOJR�TXH�Mi�HVWDPRV�D�ID]HU�QR�PHLR�SULVLRQDO��DR�QtYHO�
GD�UHLQVHUomR�IDPLOLDU�H�HFRQyPLFD��$�SDUWH�GD�WDUGH�GHVWH�VHPLQi-
ULR��TXH�LQFOXL�R�KRXVLQJ�ÀUVW��HVWH�QRYR�PRGHOR�TXH�QmR�FRORFD�R�
VHP�DEULJR�HP�DORMDPHQWRV�FRP�PXLWDV�SHVVRDV�²�Ki�TXH�HQWHQGHU�
TXH��QRUPDOPHQWH��WUD]HP�PXLWRV�SUREOHPDV�TXH�QmR�TXHUHP�SDUWL-
lhar e este projecto contempla esse “luto”. Visa encontrar alojamen-
WRV�RQGH�SRVVDP�YLYHU�VR]LQKRV�SDUD� ID]HUHP�D�VXD�UHDELOLWDomR��
Fazendo eles essa reabilitação num meio onde pretendem estar, 
VyV��SRGHUmR�SRVWHULRUPHQWH�SDVVDU�D�RXWUD�IDVH�HP�TXH�Mi�TXHUH-
UmR�HQFRQWUDU�R�SDL��D�PmH��D�ÀOKD�TXH�DEDQGRQDUDP��HWF����0DV�WH-
PRV�TXH�GHL[i�ORV�ID]HU�HVWH�SHUFXUVR�TXH��PXLWDV�YH]HV��OHYD�PXL-
WRV�DQRV��-i�FRQWDFWHL�FRP�FDVRV�GH�SHVVRDV�TXH�FKHJDUDP�D�HVWDU�
���DQRV�QD�UXD�H�TXH��QHVWH�PRPHQWR��HVWmR�QXP�SHTXHQR�DSDUWD-
mento onde, pelo menos, têm a sua higiene e alimentação e podem 
estar sós.

Não lhe parece utópico, num período mercado pela crise e 
pela emigração, tentar reinserir pessoas que a sociedade 
já excluiu?
&/�²�3HOR�PHQRV�QD�&UX]�9HUPHOKD��WHPRV�TXH�DFUHGLWDU�VHP-

SUH��7UDWD�VH�GH�XP�GRV�QRVVRV�SULQFtSLRV� IXQGDPHQWDLV��TXH�DV-
VHQWD�QD�KXPDQLGDGH��$FUHGLWDPRV�TXH�WRGR�R�VHU�KXPDQR�WHP�SR-
WHQFLDOLGDGHV�H�QmR�SRGHPRV�H[FOXLU�QLQJXpP��(QWHQGR�D�TXHVWmR��
DFKR�TXH�GHYHPRV�LQYHVWLU�PXLWR�QRV�MRYHQV�²�D�&UX]�9HUPHOKD�LQ-
veste muito no voluntariado jovem – mas não podemos excluir ou-
WURV�TXH��UHDELOLWDGRV��SRGHUmR�LJXDOPHQWH�DMXGDU�D�VRFLHGDGH�D�WRU-
nar-se mais humana e produtiva.

A Delegação de Braga da Cruz Vermelha Portu-

guesa organizou, no passado dia 19 de Junho, o 

seminário Rotas e Desvios. O evento, que reuniu 

cerca de 40 pessoas no auditório da Biblioteca 

Lúcio Craveiro da Silva, serviu para debater as 

políticas de intervenção junto da população com 

comportamentos aditivos e dependências e da 

população sem abrigo. Dependências marcou 

presença no evento e entrevistou Cristina Louro, 

vice-presidente da acção social, Cruz Vermelha 

Portuguesa e Firmino Marques, vice-presidente 

da Câmara Municipal de Braga.
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Firmino Marques, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Braga

Fala-se aqui em rotas e desvios relativamente aos 
comportamentos aditivos. Numa região em que o ál-
cool adquire padrões culturais, que políticas ou pro-
gramas desenvolve a autarquia para atenuar o uso 
nocivo dessa substância?
)0�²�'LULD�TXH�RV�SURJUDPDV�VmR�DWp�GH�LQFLGrQFLD�QD-

FLRQDO�� GHILQLQGR� OLQKDV�JHUDLV�H�RULHQWDGRUDV��([LVWH�XPD�
FRQWLQJrQFLD� UHODWLYDPHQWH� j� SXEOLFLGDGH� H� QyV� GHIHQGH-
PRV�TXH�DV�ERDV�UHIHUrQFLDV�GDV�UHJL}HV�GHYHP�VHU�PD[L-
mizadas e não limitadas. O vinho, sendo consumido com 
PRGHUDomR�� p� XP� IDFWRU� GH� JUDQGH� LPSRUWkQFLD� SDUD� R�
país. O vinho verde em particular tem tido um contributo 
HQRUPtVVLPR�SDUD�DV�QRVVDV�H[SRUWDo}HV�H�p�XP�HOHPHQWR�
de capital importância para a economia regional e nacio-
QDO��$JRUD��WDPEpP�HQWHQGR�TXH�HVWH�VHPLQiULR�LQWURGX]LX�
LPSRUWDQWHV� IDFWRUHV�GH� UHIOH[mR�TXH�R�SDtV��QR�VHX� WRGR��
WDPEpP�Mi�WHP�DVVXPLGR��VREUHWXGR�QR�TXH�WRFD�j�TXHVWmR�
da sensibilização para um consumo moderado. Como em 
TXDOTXHU� RXWUD� VLWXDomR�� R� H[DJHUR� GR� FRQVXPR� RULJLQD�
GHVYLRV��TXH�QmR� LQWHUHVVDP�D�QLQJXpP�� ,QWHUHVVD� IRUPX-
lar rotas de objectivos no sentido de evitar danos. Todos 
VDEHPRV� TXH� VmR�PXLWR� PDLV� SURYHLWRVDV� DV� SROtWLFDV� GH�
SUHYHQomR�GR�TXH�DV�GH�WUDWDPHQWR�

Em que medida poderá a presença da Câmara Munici-
pal de Braga neste evento representar uma alteração 
de paradigma para uma intervenção mais concertada 
com a sociedade civil?
)0�²�'LULD�TXH�VH�SUHWHQGH�XPD�LQWHUYHQomR�PDLV�DFWL-

va. Seria deselegante e até injusto considerar a situação 
DQWHULRU� GH� WRGR� GHVOLJDGD� GDV� LQVWLWXLo}HV���� $JRUD� TXH�
H[LVWH��GH�IDFWR��XPD�PDLRU�SURDFWLYLGDGH�DR�QtYHO�GR�UHOD-
FLRQDPHQWR�� H[LVWH� H� p� DOJR� TXH� VH� VHQWH� GLDULDPHQWH�� e�
absolutamente indispensável a realização de parcerias de 
DFWXDomR�� VLVWHPDWL]DGDV�� TXH� HQYROYDP� R� PXQLFtSLR�� R�
JRYHUQR�H�DV�LQVWLWXLo}HV�TXH��QXP�SODQR�GH�KRUL]RQWDOLGD-
de, são muito importantes para dar respostas a todos os 
WLSR� GH� SUREOHPDV�� 4XHP� WHP� D� FRQVFLrQFLD� GH� TXH� HVWH�
deve ser um hábito de actuação deve estar presente, até 
SDUD�HVWLPXODU�H� LQFHQWLYDU�DV�PXLWDV� LQVWLWXLo}HV�H[LVWHQ-
WHV� HP� %UDJD�� TXH� QDV� PDLV� YDULDGDV� iUHDV� LQWHUYrP� GH�
IRUPD�PRGHODU�

“[…] os programas são até de 
LQFLGrQFLD�QDFLRQDO��GHÀQLQGR�

linhas gerais e orientadoras. Existe 
uma contingência relativamente 
à publicidade e nós defendemos 

que as boas referências das 
regiões devem ser maximizadas 
e não limitadas. O vinho, sendo 

consumido com moderação, é um 
factor de grande importância para 
o país. O vinho verde em particular 

tem tido um contributo enormíssimo 
para as nossas exportações e é um 

elemento de capital importância 
para a economia regional e 

nacional”
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Dia Mundial da Hepatite:

Epidemia Silenciosa

Quando falamos do tratamento da Hepatite C, estamos 
a falar de quê?
 O tratamento da hepatite C tem como objectivo a erradica-

ção do vírus (VHC) e, com isso, impedir a progressão da doen-
ça hepática. Assim, se o fígado ainda não estiver muito lesado, 
VH�QmR�H[LVWLU�FLUURVH�RX�ÀEURVH�JUDYH��SRGHUHPRV�PHVPR�IDODU�
de cura da doença. A terapêutica da hepatite C conheceu uma 
evolução notável desde a descoberta do vírus. no início utiliza-
va-se apenas interferão, em injecções trissemanais durante 24 
semanas, com taxas de cura inferiores a 10%. Sucessivamente 
aumentou-se o tempo de tratamento para as 48 semanas no 
genotipo 1, associou-se a ribavirina e passou a utilizar-se o in-
terferão peguilado (uma injecção semanal), conseguindo-se er-
radicar o vírus em cerca de 40 a 50% dos casos no genotipo 1, 
60 a 70% nos genotipos 3 e 4 e 80% no genotipo 2. A grande 
revolução no tratamento consistiu na introdução de fármacos 
HVSHFLÀFDPHQWH� GHVHQYROYLGRV� SDUD� LPSHGLU� D� UHSOLFDomR� GR�
VHC, primeiro os inibidores da protease (com designação ter-
minada em “previr”), que em associação a peginterferão e riba-
virina conseguiram erradicar o VHC genotipo 1 em cerca de 
70% dos casos. Entretanto, a introdução de inibidores da poli-
merase (designação terminada em “buvir”), sendo o primeiro o 
sofosbuvir, permitiu elevar a taxa de cura acima dos 90%, com 
terapêutica tripla durante apenas 12 semanas. A terapêutica 
sem interferão, associando inibidores da protease e da polime-
rase e ainda da NS5a (designação terminada em “asvir”), com 
e sem ribavirina, vai permitir a cura de mais de 95 dos doentes 
H�YDL�HVWHQGHU�D�VXD�HÀFiFLD�D�WRGRV�RV�JHQyWLSRV��FRP�WUDWD-
mentos de 12 semanas e, nalguns casos, menos ainda, sem 
efeitos secundários relevantes. 

O lado mau das novas terapêuticas é o seu custo imediato, 
que, pese embora o seu custo-efectividade (isto é, o seu bene-
fício e economia a longo prazo), está a impedir a sua utilização 
em larga escala e a obrigar a estabelecer prioridades e normas 
restritivas para a sua utilização.

Podemos considerar a Hepatite uma pandemia mun-
dial?
 A infecção pelo VHC atingirá cerca de 170 milhões de  indi-

víduos à escala mundial. Cerca de 70% dos infectados evolui SDUD�LQIHFomR�FUyQLFD���3RU�QmR�VHUHP�FDSD]HV�GH�HOLPLQDU�HV-
pontaneamente o vírus e destes mais de 20% irão um dia sofrer 
GH� FLUURVH��$OJXQV�GHOHV� FRPSOLFDQGR�VH� FRP�R�DSDUHFLPHQWR�
de carcinoma hepatocelular (principal tumor primitivo do fíga-
do). Assim, haverá mortalidade importante relacionada com a 
hepatite C. 

Estamos a falar de uma doença sub-diagnosticada?
 A hepatite C não causa qualquer sintoma na maioria dos in-

fectados. Geralmente quando surgem sintomas ou sinais clíni-

Armando Carvalho – Coordenador da Unidade Funcional de Doença 
Hepática do Serviço de Medicina Interna dos HUC

“A grande revolução no tratamento 
consistiu na introdução de 
IiUPDFRV�HVSHFLÀFDPHQWH�

desenvolvidos para impedir 
a replicação do VHC”

“A hepatite C é claramente 
um problema de saúde 

pública, uma vez que se trata 
duma doença transmissível 

e potencialmente grave”



19

FRV�� VmR� FDXVDGRV� SHODV� FRPSOLFDo}HV� GD� GRHQoD�� 3RU� RXWUR�
lado, trata-se duma doença que atingindo globalmente cerca de 
3% da população mundial e provavelmente cerca de 1% em 
3RUWXJDO��QmR�p�XPD�GRHQoD�WmR�FRQKHFLGD�H�DOYR�GH�WDQWRV�FXL-
dados como seria desejável.

Considera-se que estejam diagnosticados apenas cerca de 
����GRV�GRHQWHV��$SHVDU�GR�GLDJQyVWLFR�VHU�PXLWR�IiFLO��EDVWDQGR�
inicialmente a pesquisa dos anticorpos anti-VHC e nos casos posi-
tivos a determinação da carga viral e das provas hepáticas.

Quais são as razões que levam a considerar a Hepatite 
C uma epidemia silenciosa?
 O termo epidemia silenciosa resulta do facto da infecção 

ser, como vimos, geralmente assintomática e poder transmitir-
se de uma pessoa a outra através do contacto com sangue, o 
que acontece mais frequentemente pela partilha de objectos 
cortantes ou perfurastes contaminados e mais raramente por 
via sexual.

Podemos considerar a Hepatite C um problema de saú-
de pública?
A hepatite C é claramente um problema de saúde pública, 

uma vez que se trata duma doença transmissível e potencial-
PHQWH�JUDYH��DWLQJLQGR�HQWUH�QyV�FHUFD�GH�����PLO� LQGLYtGXRV��
geradora de costumo importante de recursos médicos, sobretu-
do pelas  complicações que tem, implicando tratamentos caros, 
que incluem a terapêutica do carcinoma hepatocelular e o 
transplante hepático.

Segundo os dados o VHC é mais mortal que o VIH/Sida, 
mas não representa a mesma preocupação. Porquê?
 No que respeita à mortalidade é importante distinguir o seu 

peso global e o risco individual. Na verdade, a SIDA é invaria-
velmente mortal, de forma mais ou menos rápida, se o doente 
não for tratado. A hepatite C mata mais tarde, em consequência 
GD�FLUURVH�H�VXDV�FRPSOLFDo}HV��R�TXH�Vy�DFRQWHFH�HP�FHUFD�GH�
20% dos doentes. Contudo, sendo a hepatite C mais frequente 
do que a SIDA, o número global de mortes é superior na infec-
ção pelo VHC do que no VIH, sendo que muitos dos doentes 
FRP�6,'$�YrP�D�PRUUHU�SRU�KHSDWLWH�&��3RU�LVVR��GHYHULD�KDYHU�
maior preocupação com a hepatite C, não sendo fácil de enten-

GHU�TXH�HP�3RUWXJDO�VH�JDVWH��Vy�HP�PHGLFDPHQWRV�����D����
vezes mais com a SIDA do que com a hepatite C.

Perante a gravidade da situação que papel deverá ter o 
Estado português no tratamento desta doença? 
�(P�3RUWXJDO�H[LVWH�XP�616�WHQGHQFLDOPHQWH�JUDWXLWR�H�XQL-

versal que tem sido capaz de assegurar quase tudo a quase to-
dos. O aumento dos custos da saúde tem motivado discussões 
VREUH�D�PHOKRU�JHVWmR�GRV�VHUYLoRV�GH�VD~GH��R�TXH�VLJQLÀFD�
DWULEXLU�RV�UHFXUVRV�GLVSRQtYHLV�FRP�HTXLGDGH��3RU�LVVR�p�GLItFLO�
entender a discriminação negativa de que estão a ser alvo os 
doentes com hepatite C. As autoridades de saúde deviam, ten-
GR� HP� FRQWD� D� HYLGrQFLD� FLHQWtÀFD� H� D� RSLQLmR� UHSHWLGDPHQWH�
expressa dos especialistas portugueses, estabelecer um plano 
nacional para a hepatite C, estabelecendo prioridades para o 
tratamento e negociando os melhores preços, de modo a poder 
tratar o maior número de doentes. Doutro modo, a doença con-
tinuará a evoluir, os casos graves irão aparecer em maior nú-
mero, consumindo recursos que poderiam ser poupados. Duas 
imagens são particularmente marcantes: não tratar um trans-
SODQWDGR�KHSiWLFR�FRP�KHSDWLWH�&��SRGH�VLJQLÀFDU�XP�UHWUDQV-
plante, economicamente e em termos de saúde, muito pior; não 
tratar a hepatite C no doente com SIDA, pode implicar a sua 
morte, depois de o Estado ter gasto no seu tratamento mais do 
que gastaria a tratar a doença hepática

“Não tratar um transplantado 
hepático com hepatite C, pode 
VLJQLÀFDU�XP�UHWUDQVSODQWH��

economicamente e em termos 
de saúde, muito pior”

“Em Portugal existe um 
SNS tendencialmente gratuito 

e universal que tem sido 
capaz de assegurar quase tudo 

a quase todos”

“As autoridades de saúde 
deviam, tendo em conta a 

HYLGrQFLD�FLHQWtÀFD�H�D�RSLQLmR�
repetidamente expressa dos 
especialistas portugueses”

“A terapêutica da hepatite C 
conheceu uma evolução notável 

desde a descoberta do vírus”

“A hepatite C não causa 
qualquer sintoma na maioria 

dos infectados”

Reforçar medidas de combate à Hepatite
A organização Mundial de Saúde (OMS) apelou em Ge-

nebra, ao reforço das medidas de combate à hepatite viral, 
doença que mata anualmente 1,4 milhões de pessoas. 
O alerta foi lançado por Stefan Wiktor, especialista da OMS, 
durante uma conferencia de imprensa a propósito do Dia 
Mundial da Hepatite, que se assinalou no dia 28 de Julho.
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Em 1969 por um acidente doméstico, fui vitima (sendo uma miúda de 4 anos) 

de uma grande queimadura. Recebi inúmeras transfusões de sangue. Conheci 
quem as doou pessoalmente. 

Vivi uma vida condicionada pelas cicatrizes, mas mesmo assim e talvez ironia 
GR�GHVWLQR�FRQKHFL�R�SDL�GR�PHX�ÀOKR����8P�ÀOKR�PXLWR�DPDGR�H�D�TXHP��HVSHUR��
QmR�PH�YHU�GHÀQKDU�

Sempre tive problemas que nunca foram valorizadas pelo então médico assis-
tente: cheguei a ser apelidada de hipocondríaca.

Envolvi-me em causas humanitárias e numa consulta rotineira (dores de cabe-
ça, mal estar geral, prurido, cansaço geral) a Dra. Teresa Xavier, recomendou uma 
bateria de testes. Estávamos em 1998. Resultado: encaminhamento para a unida-
de de hepatologia do H. Barreiro com a excelente Dra. Maria João Marrucho. Que-
UHP�VDEHU�R�UHVXOWDGR"�2�PHX�ÀOKR�H�R�PHX�PDULGR�IRUDP�FKDPDGRV�D�ID]HU�H[D-
mes complementares, pois eu tinha acusado Hepatite C.

Numa altura em que só os drogados, os que partilhavam seringas ou eventual-
mente os adúlteros ou homossexuais, disse o então marido, tinham hepatite.

$R�ÀOKR�H�DR�PDULGR��QHJDWLYR��2�PHX�ÀOKR�IRL�GRV�SULPHLURV�D�UHFHEHU�D�YDFL-
na da Hepatite pois nem anticorpos tinha.

Nesta altura ninguém se lembrou da causa. Eu entrei em depressão. O pouco 
que se sabia, o primeiro embate: 15 anos de ainda alguma qualidade de vida, de-
pois dependeria de muitos fatores.

A vida em casa tornou-se um inferno, eu menos tolerante menos assertiva, 
mais respondona, o marido começou a usar da força física, ameaças de … e eu saí 
GH�FDVD�DSHQDV�FRP�D�URXSD�YHVWLGD�H�DFRPSDQKDGD�GR�ÀOKR�GH����DQRV��'HYR�i�
minha irmã tudo, recebeu-me, deu-me teto e de comer, tornou-se uma verdadeira 
amiga. Ao mesmo tempo recebo indicação de internamento para biopsia. Respos-
WD�SRVLWLYD�SDUD�+HSDWLWH�&�JHQyWLSR��%��8P�GRV�PDLV�FKDWRV��PDV�IHOL]PHQWH�XPD�
carga viral ainda baixa. Caiu-me tudo aos pés! 

Deixei a vida rolar… até ao fundo do poço. Tentei o suicídio (medicamentoso). 
A família desapareceu. Os mais próximos nunca mais me falaram.

Até que …2006 em conversa com médica conhecida fui encaminhada para o 
Pulido Valente, Dra. Beatriz, uma médica fantástica, que após um ano de avalia-
ções psicológicas, físicas, bioquímicas, me fez entrar em um tratamento com ravi-
birina e interferon. Comichão, pele seca, muita prostração, muito ben-u-ron, 3 dias 
após o interferon andava com “um andar novo”, nem me aguentava de pé. Através 
de um site da SOS hepatites, um senhor dava-me conselhos: muito creme hidra-
tante, tome um comprimido antes da injeção, beba muita agua, mesmo sem fome: 
coma! 

1XQFD�GHL[HL�GH�WUDEDOKDU«�R�SLRU�IRL�TXDQGR�DR�ÀP�GH���PHVHV�GH�WUDWDPHQWR�
comei a ter alterações na visão: consulta na urgência de S. José: Máculas na reti-
na, plaquetas muito baixas, queriam internar-me, estava a cegar.

Dra. Beatriz manda suspender de imediato toda a medicação, durante 3 me-
ses, consultas semanais em oftalmologia (todos os clínicos vinham ver as seque-
las, pois era no momento o único caso conhecido) e felizmente pararam as le-
V}HV��3DURX�D�SRVVLELOLGDGH�GH�PH�PDQWHU�QR�SURJUDPD��ÀTXHL�GH�UDVWRV��'H�QRYR�
deprimida, “merda” para isto, pensei, as analises deram alterações na tiroide, mas 
D�FDUJD�YLUDO�WLQKD�ÀFDGR�PtQLPD��YDOKD�QRV�LVVR��

Deixei de vez as consultas. Para quê? Pensei eu? Aguardo pelo caminho nor-
mal da coisa: cirrose. 

Hoje, passados estes anos, luto pela inclusão e regresso a uma consulta da 
especialidade, quero viver com qualidade, espero e quero que o meu fígado não 
chegue ao limite.

FANY 	/PNF�mDUJDJP

Em março de 2011 através dumas 

análises de rotina descobri que era 
portadora do vírus da hepatite C. Co-
mecei o tratamento em outubro do 
mesmo ano. Foram 6 meses de luta, 
pois me caiu cabelo, pestanas, tinha 
muita febre, dores por todo o corpo, 
uma boa anemia sem contar com o 
psicológico (tomei antidepressivos) e 
com a tremenda irritação (que meu 
marido teve que aguentar)... Tive bai-
xa durante 1 mês e 10 dias. Tenho um 
patrão excelente pois me diminuiu a 
carga horária e nunca me descontou 1 
dia daqueles que lhe ligava aos pran-
tos a dizer que não conseguia ir. 
Quando fui à consulta após os 6 me-
ses qual não foi a minha surpresa (e a 
do meu médico) ao constatar que a 
carga viral ainda estava elevada... Ele 
resolveu esperar um tempo para repe-
tir o tratamento, visto que as mi-
nhas transaminases sempre estive-
UDP� QRUPDLV�� À]� HFRJUDÀDV� DEGRPL-
nais que detectaram um ligeiro au-
mento do fígado e 3 angiomas de 
pequenas dimensões. Há  6 meses 
DWUiV� IXL� DR� KRVSLWDO� ID]HU� R� ÀEHUV-
can e segundo a técnica estava tudo 
bem. Tenho consulta 22 de maio e não 
sei o que será decidido pelo meu mé-
dico... espero que eu consiga a chan-
ce de ser curada ( assim como aque-
les que como eu estão à espera de 
uma chance de viver um pouco mais). 
4XDQWR�j�IDPtOLD�ÀFDUDP��FRPR�p�QRU-
mal) preocupados  e acharam que eu 
escondia algo mais sério. Os meus 
amigos sempre me apoiaram ( e 
apoiam ).Tenho uma amiga de 72 anos 
que toda vez que via algo sobre a he-
patite C na comunicação social me li-
gava e liga.

 Meu marido tem sido um santo 
pois mesmo depois de 2 anos sem o 
tratamento a minha “irritabilidade” 
continua um bocado elevada... Não 
sei se esqueci de algo ou se falta al-
gum dado importante. Sei que o meu 
caso não é prioritário, que há pessoas 
a lutar contra o tempo, por isso se eu 
puder ajudar de alguma forma estou 
disponível. 

%JB�.VOEJBM�EB�)FQBUJUF�o�5FTUFNVOIPT�
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Serve a presente carta para dar conhecimento da minha situação de saúde e 
devido á qual me sinto em risco de vida.

Serve também de reclamação e pedido de ajuda para resolver urgentemente a 
minha condição.

Segundo opinião das duas hepatologistas que me seguem neste momento, a 
minha condição é estável mas pode descompensar a qualquer momento.

É essencial que faça um dos novos tratamentos o quanto antes, para poder al-
mejar mais alguns anos de vida com qualidade e capacidade para trabalhar, criar 
RV�PHXV�ÀOKRV�H�FXLGDU�GD�PLQKD�IDPtOLD��Mi�TXH�VRX�FDVDGR�H�SDL�GH���FULDQoDV��
com 2 e 7 anos e gostaria de as ver crescer.

 Neste momento a minha condição está nas vossas mãos e por esse motivo 
faço este apelo.

Sou  portador do HVC desde 1993/94, tendo começado a ser acompanhado em 
1997 pela Dra. Fátima Serejo, médica da especialidade no Hospital de Sta. Maria. 

O meu processo de Hepatologia foi transferido para o Hospital de Leiria em 
2001/02 onde passei a ser acompanhado pela Dra. Maria de Jesus Banza.

'HVGH�TXH�VRX�DFRPSDQKDGR�HP�/HLULD�À]�%LySVLD�KHSiWLFD�TXH�DQWHFHGHX�R�
meu primeiro tratamento de 48 semanas de Interferão Peguilado + Ribavirina. 

Desde esse ultimo tratamento que aguardo esperançosamente a saída de no-
YRV�IiUPDFRV��SDUD�XP�QRYR�WUDWDPHQWR�PHQRV�GRORURVR�H�PDLV�HÀFD]�SDUD�D�PL-
nha doença.

Tenho um FibroScan feito em Coimbra a 30/05/2013 com um resultado compa-
tível com F4(cirrose compensada)

Tenho conhecimento que já existe neste momento tratamentos para a minha 
GRHQoD�FRP�XPD�HÀFiFLD�FRPSURYDGD�GH���������

Embora tenha sido autorizado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), 
R�0LQLVWpULR�GD�VD~GH�H�,QIDUPHG�DWp�i�SUHVHQWH�GDWD�QDGD�À]HUDP�SDUD�IDFXOWDU�HV-
ses novos tratamentos, ou mesmo para  resolver esta situação

É nesse sentido que venho apelar para a resolução do meu caso e dos casos 
semelhantes ao meu com a mais brevidade possível .

Neste momento aguardo resolução do pedido de um dos novos medicamen-
tos no Hospital Egas Moniz pela Dra. Paula Peixe

Aguarda ordens da Administração do Hospital, INFARMED , Ministério da 
Saúde para que autorizem que me seja administrado.   Este  medicamento foi-
me pedido visto que os restantes medicamentos existentes têm uma taxa de 
sucesso quase nula no meu caso e devido estado avançado da doença talvez 
VHMD�QHVWH�PRPHQWR�D�81,&$�IRUPD�GH�WUDWDU�D�PLQKD�GRHQoD�

Sinceramente parece que esperam a morte de alguns dos pacientes mais gra-
ves para não terem de gastar tanto dinheiro!

Lamento informar mas quanto mais se adiar mais casos irão aparecer!
Sinto-me extremamente injustiçado nesta situação já que sou contribuinte e 

não falto ás minhas obrigações para com o estado, já o mesmo não se pode dizer 
do estado em relação a mim.

Acho injusto e muito pouco humano não facultar tratamentos que podem sal-
YDU�D�YLGD�GH�XPD�SHVVRD�GDQGR�GHVFXOSDV�GH�RUGHP�ÀQDQFHLUD��TXDQGR�YHMR�TXH�
os nossos governantes têm todo o tipo de ajudas e mordomias que considero ex-
cessivas.

Basicamente os nossos governantes não se privam de nada, e obrigam pes-
soas como eu e muitos outros a privar-se até da vida.

Dentro das minhas parcas possibilidades estou disposto a ir até ás ultimas 
consequências para que seja concedido o tratamento a quem precisa.

$3*45*/"�	/PNF�mDUJDJP


2�HVWDGR�Vy�UHÀOD�TXDQGR�WHP�N�

cumprir as obrigações com o dinhei-

ro dos cidadãos... mas ... E quando 

há negligência e os doentes sofrem 

horrores, discriminação até no seio 

da saúde, 

NGR� VH� VDEH� N� VH� HVWi� LQIHWDGR�

numa dádiva de sangue, e nos di-

]HP����0DWD�WH�Mi��SN�QmR�HVWiV�ORQJH�

GR�ÀP����(�DVVLP�QmR�SHJDV�D�PDLV�

ninguém... 

Tinha 23 anos... Sem drogas, su-

per calma, casada há 6 meses, super 

feliz...até esse minuto...perdi tudo...

menos o meu pilar...o meu marido... 

segurou-me o coração ... os amigos 

e tudo o resto não foi importante... 

6y� ÀFRX� TXHP� UHDOPHQWH� HUD������H�

ainda está!!!

 Perdem amigos, desfazem a fa-

mília, perdem o emprego, perguntam 

HP�FRQVXOWDV�NWRV�JDMRV�WLYHVWH��NWDV�

seringas usadas usaste? Ser expul-

sa de empurrão da sala de partos em 

pleno período expulsivo com um gri-

to da parteira tirem-me esta  infetada 

GDNL���µ

Tentam o suicídio por culpa  do e 

V�W�D�G�R�"�*RVWDYD�N�R�6U��OHDO��ERP�

PpGLFR�H�ERD�SHVVRD���H�N�R�6U��0D-

cedo, outra boa pessoa, Sr. George, 

outra excelente pessoa) me expli-

cassem.) E a resposta é “dentista”!!!

+RMH� VRX� HX� N� IDoR� D� VHOHomR� D�

NHP�IDODU�GR�DVVXQWR���

com o meu hepatologista, con-

cordo muito, muito, mas tbém dis-

cordo algumas vezes (lolll) , dou 

LGHLDV�H�SDOSLWHV���� SN�DR�ÀP�GD�PL-

nha ter a maioridade já a conheço 

bem, para a tratar por tu... ACHO K 

0(� 9$,� $%$1'21$5� '$.,� $� 816�

MESES... 

� � e� 80$� 'Ô9,'$� .� 7(1+2� +É�

LONG TIME  AGO!!! 

BOM DIA PESSOAS BONITAS!!!
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En los países de la Unión Europea el número de fallecimientos 

relacionados con la hepatitis ha superado en más de diez veces al 
de muertes causadas por VIH

Tiene menos fama, pero la infección causada por el virus de la 
hepatitis es más mortal que la del virus del sida (VIH) en los paí-
ses de la Unión Europea. Los datos, del Informe sobre la Carga 
Global de la Enfermedad 2010, presentados durante el Internatio-
nal Liver Congress, celebrado en Londres, muestran que en 2010 
el número de fallecimientos relacionados con el virus de la hepati-
tis superó en más de 10 veces al de muertes causadas por el VIH. 
El informe señala que los virus de la hepatitis C (VHC) y B (VHB ) 
causaron cerca de 90.000 muertes en 2010 en la Unión Europea, 
mientras que el VIH mató a 8.000 personas. Y de los dos, el más 
mortal es el VHC, con casi 57.000 muertes, frente a las 31.000 del 
VHB. Los datos de este informe, señaló Laurent Castera, de la 
Asociación Europea del Hígado, indican que aunque la epidemia 
del VIH «sigue siendo una de las principales prioridades, la morta-
lidad de la hepatitis en la UE obliga a darle preeminencia».

En concreto, el informe detalla que, a nivel mundial, las muer-
tes por hepatitis y por el VIH aumentaron entre 1990-2010 en 1,47 
millones de muertes por causa del VIH y 1,29 por el VHC y VHB. 
Sin embargo, mientras que las muertes relacionadas con el VIH 
en la UE se redujeron en más de la mitad después de 1990, en zo-
nas de Europa del Este la mortalidad ha aumentado considerable-
mente.

Enfermedad infradiagnosticada
Castera cree que se necesitan recursos adicionales para 

©SUHYHQLU��GHWHFWDU�\� WUDWDU� OD�KHSDWLWLV�%�\�&�FRQ�HO�ÀQ�GH�KDFHU�
frente a estos desequilibrios en las principales causas prevenibles 
de muerte humana». Porque no hay que olvidar que sólo en la 
Unión Europea, entre 7,3 y 8,8 millones de personas están infecta-
das con el VHC, el doble de los que había en 1997 y que de éstos 
una gran parte estaría sin diagnosticar.

Por eso, las nuevas directrices de la Asociación Europea 
del Hígado recomiendan ofrecer la prueba de detección del 
VHC a cualquier persona que forme parte de una población con 

una alta prevalencia de hepatitis, así como también a todos 
aquellas personas que hayan podido tener una exposición de 
riesgo a este virus. No hay que olvidar, apunta Rafael Esteban 
Mur, jefe del Servicio de Medicina Interna-Hepatología del Hos-
SLWDO�8QLYHUVLWDULR�9DOO�G·+HEURQ�GH�%DUFHORQD��TXH�©OD�KHSDWLWLV�
C sigue siendo un enfermedad infradiagnosticada, una situa-
ción que actualmente cobra mayor relevancia al disponer de 
tratamientos muy buenos capaces de curar a casi el 80-90% de 
los casos». En España, se calcula que hay 900.000 personas 
portadoras del VHC, aunque un porcentaje muy amplio, el 70%, 
desconoce que lo es.

Además de promover el diagnóstico de las personas portado-
ras del VHC, la Asociación Europea del Hígado reconoce el «cam-
bio de paradigma» que se ha producido con la llegada de los nue-
vos fármacos antivirales: sofosbuvir, simeprevir y daclatasavir. 
Disponibles ya en Europa (en España sólo están aprobados para 
su uso compasivo sofosbuvir y daclatasavir), estos nuevos fárma-

La hepatitis C es un 
problema de salud 
pública mundial. 

Epidemia silenciosa
–  Se calcula que hay entre 150 y 180 millones de perso-

nas con hepatitis C crónica
–  En Europa hay entre 7,3 y 8,8 millones de personas in-

fectadas por el VHC
–  En España habría 900.000 personas con hepatitis C
–  Cada año se infectan entre 3 y 4 millones de personas 

por el VHC
–  Existen seis variantes o genotipos del VHC.
–  En Europa y América del Norte el más frecuente es ge-

notipo 1.
–  El genotipo 1 es el más difícil de tratar
–  La infección por el VHC es la principal causa de enfer-

medad hepática crónica y de trasplante de hígado
–  En Europa, los costes clínicos totales para el trata-

miento de las complicaciones de la hepatitis C (carci-
noma hepatocelular, trasplante de hígado y cirrosis) 
por persona y año es de 13.690¤, 118.162¤ y 12.196¤, 
respectivamente.
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cos han demostrado alcanzar cifras de curación cercanas al 80-
90%, asegura Esteban Mur, que habla de «revolución total» en el 
tratamiento de la hepatitis C.

Lo mismo opina Jean-Michael Pawlotsky, director del Centro 
Nacional Francés de Hepatitis Viral. «Desde la publicación de las 
directrices de 2013 se ha producido un cambio de paradigma en el 
tratamiento de la hepatitis C de genotipo 1 con la llegada de estos 
nuevos tratamientos». Pawlotsky subraya que son efectivos «in-
cluso en aquellos pacientes en los que el tratamiento inicial había 
fracasado».

Terapia estándar
Sin embargo, el documento ha tenido en cuenta el escenario 

económico actual de los países de la Unión Europea y por ello re-
conoce que es posible que en algunos de ellos exista la necesidad 
de continuar utilizando la terapia estándar (interferón pegilado y ri-
bavirina), con o sin la primera generación de inhibidores de la pro-
teasa del VHC (telaprevir y boceprevir).

A pesar de ello, insisten en que estas pautas sólo se empleen 
en el tratamiento del genotipo 1 «siempre y cuando no haya dispo-

nible otros antivirales de nueva generación». Y, añade que el obje-
tivo es optimizar al máximo las pautas de tratamiento, por lo que 
UHFRPLHQGD� FRPELQDU� ORV� DQWLYLUDOHV� PiV� HÀFDFHV� GH� GLVWLQWDV�
compañías farmacéuticas.

La Asociación Europea del Hígado reconoce el cambio de pa-
radigma que se ha producido con la llegada de los nuevos fárma-
cos antivirales

En este sentido, algunas asociaciones de pacientes y ONG 
han denunciado que en España hay un número importante de pa-
cientes con infección por VHC que necesitan de forma urgente los 
nuevos antivirales, ya que la mayoría no han respondido a las te-
rapias disponibles, y no tienen acceso a ellos a través del progra-
ma de uso compasivo. Estos programas se establecen para poner 
a disposición fármacos aún no autorizados en nuestro país a pa-
cientes españoles para las cuales no quedan otras opciones tera-
péuticas disponibles.

Sin embargo, la realidad es que en algunos hospitales hay pa-
cientes que cumplen los requisitos para acogerse a este uso pero 
que no acceden a los medicamentos por problemas burocráticos y 
de coste. Si bien es cierto que son caros (un tratamiento de 12 se-

manas puede oscilar entre los 50.000 y 
�������HXURV��OR�FLHUWR�HV�TXH�VRQ�HÀFDFHV��
Para Estaban Mur, «el gasto hay que hacer-
lo ahora, y evitar las complicaciones de la 
enfermedad».

¢(O�ÀQ�GHO�9+&"
En un informe publicado en «Journal of 

Viral Hepatitis» se habla por vez primera de 
la posibilidad de eliminar la hepatitis C si las 
pruebas y los índices de tratamiento se in-
crementan. Usando nuevas técnicas de 
medición, médicos, estadísticos y epide-
miólogos de 15 países investigaron cómo 
aumentando el éxito del tratamiento –incor-
poración de la nueva generación de medi-
camentos antivirales- y el número de pa-
cientes tratados por año, podría reducirse 
hasta un 90 % la población infectada en 
������OR�TXH�VXSRQH�OD�GHÀQLFLyQ�FOtQLFD�GH�
la erradicación de una enfermedad. «La he-
patitis C es una enfermedad curable y esta 
investigación muestra que el tratamiento de 
únicamente el 10 % de la población diag-
nosticada por año puede conducir a la eli-
minación de la enfermedad en 2030», ase-
gura el profesor Graham Foster, Editor Jefe 
de la revista.

La hepatitis C es un problema de salud 
pública mundial. Las personas infectadas 
con hepatitis C pueden no experimentar 
síntomas durante 20-30 años, pero cuando 
aparecen los síntomas, el virus puede ha-
ber dado lugar a la aparición de complica-
FLRQHV�JUDYHV�FRPR�FLUURVLV�H�LQVXÀFLHQFLD�
hepática.

* Fonte: http://www.abc.es/salud/noti-
cias/20140526/abci-hepatitis-muerte-euro-
pa-201405230921.html

La Asociación Europea del Hígado 
reconoce el «cambio de paradigma» que 

se ha producido con la llegada de los 
nuevos fármacos antivirales.
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6 de julio de 2014:

Nace la Confederación de 
Alcohólicos, Adictos y Familiares 

en Rehabilitación de España
(O�FROHFWLYR�GHÀHQGH�OD�QHFHVLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�HQIHUPRV��ID-

PLOLDV�\�WpFQLFRV�HQ�HO�WUDWDPLHQWR�GH�OD�HQIHUPHGDG
8QDV�����SHUVRQDV�SURFHGHQWHV�GH�WRGR�HO�SDtV�VH�KDQ�UHXQL-

GR�GHVGH�HO�YLHUQHV�\�KDVWD�KR\�D�ODV���K�HQ�7ROHGR�SDUD�GHEDWLU�OD�
FUHDFLyQ�GH�XQD�QXHYD�FRQIHGHUDFLyQ�QDFLRQDO�TXH�HMHU]D�GH�SD-
UDJXDV�D�WRGDV�ODV�IHGHUDFLRQHV�UHJLRQDOHV�\�DVRFLDFLRQHV�ORFDOHV�
GH�DOFRKyOLFRV�X�RWUR�WLSR�GH�DGLFFLRQHV�GHO�SDtV�

7UDV�WUHV�GtDV�GH�PXFKR�WUDEDMR�FRQMXQWR�\�PXFKR�GHEDWH�HQ-
WUH�HO�S~EOLFR�DVLVWHQWH��VH�KD�FRQVHJXLGR�DOFDQ]DU�HO�REMHWLYR�TXH�
VH�EXVFDED��FUHDU�FRQ�XQD�MXQWD�JHVWRUD��OD�QXHYD�&RQIHGHUDFLyQ�
GH�$OFRKyOLFRV��$GLFWRV�\�)DPLOLDUHV�HQ�5HKDELOLWDFLyQ�GH�(VSDxD��
&$$5(�

'XUDQWH� ODV�PHVDV� UHGRQGDV� VH� KD� KDEODGR� GHVGH� ODV� WUHV�
SHUVSHFWLYDV�VREUH�HO�SDSHO�TXH�HMHUFHQ�ODV�DVRFLDFLRQHV���'H�HVWH�
PRGR��$QD�0DUtD�/ORUHQWH��SVLFyORJD�\�VH[yORJD�GH�OD�$VRFLDFLyQ�
$/$&��/LQDUHV��$QGDOXFtD��UHFRUGDED�TXH�´HO�REMHWLYR�GH�ODV�DVR-
FLDFLRQHV�HV�D\XGDU�\�RULHQWDU�D�OD�UHKDELOLWDFLyQ�GHO�HQIHUPR�DGLF-
WRµ��/RV�WpFQLFRV�YDQ�D�HVWDU�SUHVHQWHV�HQ�ODV�DVRFLDFLRQHV�FRPR�
DSR\R�FRQWLQXDGR��DXQTXH�ODV�GHFLVLRQHV�YDQ�D�VHU�WRPDGDV�SRU�
ORV�SURSLRV�HQIHUPRV�\�IDPLOLDUHV�

%DOGRPHUR�9LOODQXHYD�� HQIHUPR�DOFRKyOLFR�� GHVWDFDED�TXH�
HO�SDSHO�GH� OD�DVRFLDFLyQ�HV�HO�GH�FRQVHJXLU�TXH�HO�DOFRKyOLFR�
DOFDQFH�VX�REMHWLYR��´9R\�SDUD�GHMDU�GH�FRQVXPLU��3DUD�TXH�PH�
D\XGHQ�D�QR�UHFXUULU�D�ODV�GURJDV�FXDQGR�WHQJR�PDORV�PRPHQ-
WRV��<R�HQ�OD�DVRFLDFLyQ�KH�DSUHQGLGR�D�VRQUHtU�GH�QXHYR��D�WH-
QHU�EXHQ�KXPRU��(VWR\�PX\�RUJXOORVR�GH�SHUWHQHFHU�D�HVWH�PR-
YLPLHQWRµ�� 0XFKRV� GH� ORV� HQIHUPRV� UHKDELOLWDGRV� GHVWDFDURQ�
GHVGH� OD�PHVD�\�GHVGH�HO� S~EOLFR�TXH�HO� TXHUHU� SHUWHQHFHU� \�
D\XGDU�D�TXH�HVWH�PRYLPLHQWR�FUH]FD�D�QLYHO�QDFLRQDO�YLHQH�SRU�
XQD�YROXQWDG�SURSLD�GH�TXHUHU�GHYROYHU� OR�TXH�XQ�GtD�KLFLHURQ�
FRQ�HOORV��UHKDFHU�VXV�YLGDV�

/RV�IDPLOLDUHV�QR�SXHGHQ�TXHGDU�DSDUWDGRV�GH�OD�FRQIHGH-
UDFLyQ�SRUTXH�IRUPDQ�SDUWH�GHO�SURFHVR�GH�UHKDELOLWDFLyQ��6RQ�
HQ� PXFKDV� RFDVLRQHV� ORV� TXH� DFXGHQ� SRU� SULPHUD� YH]� D� ODV�
DVRFLDFLRQHV�HQ�EXVFD�GH�D\XGD�R�DFHUFDQ�DO�HQIHUPR�D�HVWDV��
'H�DKt�TXH�HO�QRPEUH�GH�ORV�IDPLOLDUHV�KD\D�VLGR�LQFOXLGR�HQ�HO�
SURSLR�QRPEUH�GH�OD�QXHYD�RUJDQL]DFLyQ�QDFLRQDO�\�VH�SODQWHH�
OD�SRVLELOLGDG�GH�TXH�IRUPHQ�SDUWH�GH�OD�MXQWD�GLUHFWLYD�Q�XQ�IX-
WXUR�

(Q�XQD�GH� ODV�P~OWLSOHV� LQWHUYHQFLRQHV�VH�KL]R� UHÁH[LRQDU�
WDPELpQ�DFHUFD�GH�OD�QHFHVLGDG�GH�FUHDU�XQD�PHMRU�FRPXQLFD-
FLyQ�LQWHUQD��HQWUH�HO�FROHFWLYR��\�H[WHUQD�GH�FDUD�D�LQFUHPHQWDU�
OD�SUHVHQFLD�GHO�FROHFWLYR�D�QLYHO�VRFLDO��HQ�PHGLRV�GH�FRPXQL-
FDFLyQ��LQWHUQHW�\�UHGHV�VRFLDOHV�

$KRUD�OD�MXQWD�JHVWRUD�HPSLH]D�\D�D�WUDEDMDU�SDUD�FUHDU�ORV�
HVWDWXWRV�\�OD�EDVH�GH�OD�QXHYD�RUJDQL]DFLyQ�QR�JXEHUQDPHQWDO�
D�QLYHO�QDFLRQDO��3RU�OR�TXH�HQ�ORV�SUy[LPRV�PHVHV�VH�LQIRUPDUi�
VREUH�ORV�QXHYRV�SDVRV�TXH�VH�YDQ�GDQGR�HQ�OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�
OD�FRQIHGHUDFLyQ�

www.adictosenrehabilitacion.es
Twitter: @AdictosRehab
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La revista InDependientes, presentada en Alcoi  
el 15 de noviembre del 2013, ha sido la ganadora en  
OD�FDWHJRUtD�GH�¶0HGLRV�GH�&RPXQLFDFLyQ�6RFLDO·� 

FRQ�XQ�SUHPLR�YDORUDGR�HQ������HXURV��TXH�GHEHUiQ� 
UHFRJHU�GH�OD�PDQR�GH�OD�5HLQD�6RItD�HQ�OD�=DU]XHOD�HQ�ORV�PHVHV�GH�

RFWXEUH�R�QRYLHPEUH�

/D�SHWUHUHQVH�/DXUD�,EixH]�\�OD�DOFR\DQD�0LUHLD�3DVFXDO�
VRQ�ODV�SURPRWRUDV�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�

(O�3UHPLR�5HLQD�6RItD�HV�OD�FDUD�S~EOLFD�GH�OD�)XQGDFLyQ�
SDUD�OD�DWHQFLyQ�D�ODV�WR[LFRPDQtDV�GH�OD�&UX]�5RMD��/D�)XQ-
GDFLyQ� ´FHQWUD�VXV�DFWLYLGDGHV�HQ�DTXHOODV� OtQHDV�GH�DFWXD-
FLyQ�TXH�FXEUDQ�XQ�HVSDFLR�GH�DSR\R�H�LPSXOVR�HQ�OD�DSHUWX-
UD�GH�QXHYDV�LQLFLDWLYDV�HQ�HO�VHFWRU�GH�ODV�WR[LFRPDQtDVµ��/D�
UHYLVWD� ,Q'HSHQGLHQWHV�� SUHVHQWDGD� HQ� $OFRL� HO� ��� GH� QR-
YLHPEUH� GHO� ������ KD� VLGR� OD� JDQDGRUD� HQ� OD� FDWHJRUtD� GH�
¶0HGLRV�GH�&RPXQLFDFLyQ�6RFLDO·�FRQ�XQ�SUHPLR�YDORUDGR�HQ�
�����HXURV��TXH�GHEHUiQ�UHFRJHU�GH�OD�PDQR�GH�OD�5HLQD�6R-
ItD�HQ�OD�=DU]XHOD�HQ�ORV�PHVHV�GH�RFWXEUH�R�QRYLHPEUH�

/D� UHYLVWD� ,Q'HSHQGLHQWHV� OOHYD�PiV�GH�GRV�DxRV�SRU� OD�
UHG��SULPHUR�HQ�IRUPDWR�EORJ�\�DKRUD�HQ�ZHE���RIUHFLHQGR�LQ-
IRUPDFLRQHV� VREUH� GURJRGHSHQGHQFLDV� \� DKRUD� WDPELpQ� VR-
EUH�DGLFFLRQHV�VRFLDOHV��'HVGH�VX� ODQ]DPLHQWR�FRPR�PHGLR�
GH� FRPXQLFDFLyQ� HQ� QRYLHPEUH� GHO� ������ ODV� SHULRGLVWDV� OL-
FHQFLDQGDV� SRU� OD�8QLYHUVLGDG�0LJXHO�+HUQiQGH]� GH�(OFKH��
/DXUD� ,EixH]� �GH� 3HWUHU�� \� 0LUHLD� 3DVFXDO� �GH� $OFRL��� KDQ�
DVLVWLGR�D�PXOWLWXG�GH�HYHQWRV��$�DOJXQRV�KDQ�DFXGLGR�SDUD�
GDU�D�FRQRFHU�OD�SXEOLFDFLyQ��)RUR�GH�HPSOHR�GH�3HULRGLVPR�
80+��&RQJUHVR�1DFLRQDO�GH� ,QIRUPDGRUHV�GH� OD�6DOXG��'H-
VD\XQRV�GH�$VKRND�HPSUHQGHGRUHV�VRFLDOHV��PLHQWUDV�TXH�D�
RWURV�PXFKRV� OR� KDQ� KHFKR� GHVGH� OD� QHFHVLGDG� GHO� WUDEDMR�
SHULRGtVWLFR�TXH�UHTXLHUH�,Q'HSHQGLHQWHV��-RUQDGDV�GH�6RFL-
GURJDOFRKRO��6\PSRVLXP�GH�2SLiFHRV��$VDPEOHD�GH�(XURFD-
UH�� HWF��� 'HVGH� HO� LQLFLR� VH� KDQ� FRPSURPHWLGR� FRQ� VHJXLU�
DSUHQGLHQGR�\�PHMRUDQGR� OD� UHYLVWD��SRU� OR�TXH�VH� LQVFULELH-
URQ�D�OD�0DUDWyQ�GH�&UHDFLyQ�GH�(PSUHVDV�GH�OD�8QLYHUVLGDG�
0LJXHO�+HUQiQGH]�GH�(OFKH��GRQGH�JDQDURQ� OD�SULPHUD� IDVH�
GHO� FRQFXUVR��7DPELpQ�KDQ�TXHGDGR� ILQDOLVWDV� HQ� HO�3UHPLR�
-yYHQHV�7DOHQWRV� GH� OD�&RPXQLGDG�9DOHQFLDQD�� HQ� ORV� 3UH-
PLRV� )XQGHXQ� \� HQ� OD� VHJXQGD� IDVH� GH� OD� 0DUDWyQ� GH� OD�
80+�

www.revistaindependientes.com

Nota de Prensa:

La Revista InDependientes gana 
el Premio Reina Sofía
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Aniversário do grupo familiar Al-Anon:

Esperança e Recuperação
…”Concedei-me a Serenidade, para aceitar as coisas que não 

SRVVR�PRGLÀFDU��&RUDJHP�SDUD�PRGLÀFDU� DTXHODV� TXH� SRVVR�� H�
Sabedoria para perceber a diferença”. Começava assim a reunião 
DEHUWD�D�IDPLOLDUHV�H�DPLJRV�GH�DOFRyOLFRV��QXPD�VDOD�UHSOHWD�GH�
SHVVRDV�� TXH� VH� À]HUDP� DFRPSDQKDU� SRU�PXLWDV� FULDQoDV� H� MR-
YHQV��SDUD�FRPHPRUDU�R�SULPHLUR�DQLYHUViULR�GR�JUXSR�IDPLOLDU�$O
�$QRQ�GH�9DODGDUHV��QR�6HPLQiULR�%RD�1RYD�²�9DODGDUHV�

´2�TXH�Yr�H�RXYH�DTXL��GHL[H�ÀFDU�TXDQGR�VDLU�GDTXL�µ��HUD�D�
IUDVH� TXH� VH� SRGLD� H[WUDLU� GD� OLWHUDWXUD� FRORFDGD� HP� FLPD� GD�
PHVD«$SHVDU�GH�DEHUWD�i�FRPXQLGDGH��D�FRQÀGHQFLDOLGDGH�GHYH�
VHU�PDQWLGD�H�SUHVHUYDGD��FRPR�IRUPD�GH�JDUDQWLU�D�ÀGHOLGDGH�GDV�
RSLQL}HV�H�WHVWHPXQKRV�GRV�SUHVHQWHV���FRQÀGHQFLDOLGDGH��

(VWD�p�D�~QLFD�IRUPD�GDV�SHVVRDV�VH�VHQWLUHP�OLYUHV�SDUD�IDOD-
UHP�GRV�VHXV�VHQWLPHQWRV��GL]HU�R�TXH�SHQVDP��VHP�TXH�SRVVDP�
ser recriminadas e apontadas por isso…É assim que funciona o 
$O�$QRQ���)DPLOLDUHV�H�$PLJRV�GH�'RHQWHV�$OFRyOLFRV���

8P�JUXSR�GH�$XWR�$MXGD��RUJDQL]DGR�SRU�SHVVRDV�TXH�SDVVD-
UDP�RX�SDVVDP�SHOR�PHVPR�SUREOHPD��FRP�YLVWD�D�HQFRQWUDU�UHV-
SRVWDV�H�VROXo}HV�SHOD�SDUWLOKD�GH�H[SHULHQFLDV�H�WURFD�GH� LQIRU-
PDomR��V�YH]HV�SDUHFH�GLItFLO�SHUFHEHU�D�TXHVWmR�GR�DQRQLPDWR��
PDV�HVWD�p�QD�YHUGDGH�D�´IRUPXODµ�RQGH�D�DMXGD�p�PDLV�DFWLYD�H�
WHP�PDLV�HÀFiFLD�QD� FRQIURQWDomR�GRV�SUREOHPDV� FRPXQV�� SUR-
SRUFLRQDQGR� DSRLR� FRUDJHP�� FRQÀDQoD�� DXWRHVWLPD� HVWDELOLGDGH�
HPRFLRQDO��SURPRYH�D� LQWHUFRPXQLFDomR�� UHGX]�R�VHQWLPHQWR�GH�
FXOSD�H�R�LVRODPHQWR�H�FRQWULEXL�SDUD�D�UHDELOLWDomR�IDPLOLDU�

2�JUXSR�IXQFLRQD�SRU�DWUDFomR��FRP�XP�PLVWR�H�GH�HVSHUDQoD��
WDO�FRPR�HVWi�SUHYLVWR�QD�OLWHUDWXUD�H�QR�SURJUDPD�GRV�GR]H�SDV-
VRV��GR]H� WUDGLo}HV�H�GR]H�FRQFHLWRV�GH�VHUYLoR�TXH�� ´UHOLJLRVD-
PHQWHµ��WHQWDP�DSOLFDU�jV�VXDV�YLGDV��´6y�SRU�KRMHµ�RX�´XP�GLD�GH�
FDGD�YH]µ��(VWD�p�D�IyUPXOD�TXH�DV�IDPtOLDV�HQFRQWUDP�SDUD�WURFDU�
H[SHULHQFLD�H�SDUWLOKDU�DMXGDV��$�OHLWXUD�H�D�RUDomR�GD�VHUHQLGDGH��

WUDQVPLWHP�XPD�IRUoD�HVSLULWXDO��TXH�PRWLYD�H�DMXGD�DV�IDPtOLDV�D�
YLYHUHP�FRQVLJR�PHVPDV�

´2�DOFRROLVPR�p�XPD�GRHQoD�TXH�GHVWUyL�WRGD�D�IDPtOLDµ��(VWD�
IRL� VHP�PDUJHP� SDUD� G~YLGDV� R� WyQLFR� GRV� YiULRV� WHVWHPXQKRV�
DSUHVHQWDGRV��$SHVDU�GH�GLIHUHQWHV�WRGDV�DV�KLVWyULDV�GH�YLGD�TXH�
RXYLPRV� WLQKDP�HP�FRPXP�R�PHVPR�SUREOHPD��DV�GLÀFXOGDGHV�
GH�YLYHU�FRP�XP�GRHQWH�DOFRyOLFR��QR�DWLYR���(�PXLWDV�GHVWDV�KLV-
WyULDV�VmR�GUDPiWLFDV��H�DSHVDU�GH�FKRFDU�R�PDLV�FRPXP�GRV�PRU-
WDLV��HODV�ID]HP�SDUWH�GH�TXDOTXHU�IDPtOLD�

Percebi, ao escutar cada uma das experiencias, um sentimen-
WR�GH�HPRo}HV�PXLWR�IRUWHV�SDUWLOKDGDV�SRU�WRGRV�RV�IDPLOLDUHV�SUH-
sentes, que sabiam da sua impotência perante uma doença que 
QmR�DIHFWD� DSHQDV�R� GRHQWH�PDV�p� WUDQVYHUVDO� D� WRGD�D� IDPtOLD�
�PHGR��YHUJRQKD��FXOSD��

(QWUH�RV�FRQYLGDGRV��YLDP�VH�DOJXQV�SURÀVVLRQDLV�GH�VD~GH��
XP�GHOHV�IH]�R�UHODWR�GR�SUREOHPD�GR�iOFRRO�FRPR�D�GURJD�PDLV�
consumida no mundo, apresentou dados e estudos recentes, que 
UHYHODYDP�RV�KiELWRV�GH�FRQVXPR�GH� MRYHQV�H� IDPtOLDV� LQWHLUDV��
)DORX�GD�GLÀFXOGDGH�GR�GRHQWH�UHFRQKHFHU�TXH�WHP�XP�SUREOHPD�
FRP�R�iOFRRO��TXH�DSHVDU�GH�SUHFLVDU�GH�DMXGD�QmR�D�SURFXUD��$�LOX-
VmR�H�QHJDomR�QD�QRVVD�VRFLHGDGH�QmR�WHP�VDELGR�UHVSRQGHU�D�
HVWH�WLSR�GH�SUREOHPD��DLQGD�H[LVWHP�PLWRV�H�FRQFHLWRV�GLItFHLV�GH�
XOWUDSDVVDU��SUHFRQFHLWRV�HQUDL]DGRV�QD�FXOWXUD�GR�iOFRRO�TXH�GLÀ-
FXOWDP�D�QRVVD�LQWHUYHQomR�SURÀVVLRQDO��)DORX�GH�FDVRV�GH�FULDQ-
oDV�H�MRYHQV��GH�IDPtOLDV�GHVHVWUXWXUDGDV��GH�XP�SUREOHPD�VRFLDO�
que teima em estar presente, e por isso é importante percebermos 
TXH�QmR�HVWDPRV�Vy�D�WUDWDU�R�GRHQWH�PDV�XPD�GRHQoD�TXH�LQFOXL�
D�IDPtOLD«

“A leitura e a oração da serenidade, transmitem uma força espiritual,
que motiva e ajuda as famílias a viverem consigo mesmas”
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Escola de Valbom – Semana saudável:

Estudantes apontaram a droga 
como um grave problema de 

delinquência e abandono escolar

´$�HVFROD�HQFRQWUD�VH�GLDQWH�GH�XP�QRYR�GHVDÀR�H��QHVWD�FLU-
FXQVWkQFLD��HGXFDU�SDUD�SUHYHQomR�SDUHFH�VHU�D�PHOKRU�DOWHUQDWL-
YD�SDUD�TXH�RV�MRYHQV�SRVVDP�HVWDU�LQIRUPDGRV�VREUH�RV�HIHLWRV�
GR�FRQVXPR�GH�GURJDV�HQWUH�HVWXGDQWHVµ��GLVVH�)HUQDQGR�0HQ-
GHV��3UHYHQLU�VLJQLÀFD�GLVSRU�GH�FRQKHFLPHQWRV�DQWHFLSDGRV��VLJ-
QLÀFD� FRPEDWHU� D� LJQRUkQFLD� H� GRWDU� RV� MRYHQV� GH� IHUUDPHQWDV�
SDUD��LPSHGLU�R�FRQVXPR��

+RMH�H[LVWHP�FRQKHFLPHQWRV�� TXH�DQWHV�QmR� WtQKDPRV��KRMH�
H[LVWH� HYLGrQFLD� FLHQWtÀFD�TXH�PRVWUD� FODUDPHQWH�TXH�RV�GDQRV�
FDXVDGRV�SHOR�XVR�H�DEXVR�GDV�GURJDV�SRGHP�VHU�LUUHYHUVtYHLV�H�
DWp�IDWDLV�SDUD�RV�MRYHQV�

+RMH�� H� SHJDQGR� QR� WtWXOR� GR� SURJUDPD� ´7X�'HFLGHVµ� R� TXH�
TXHUHV�GD�WXD�YLGD�H�GR�WHX�IXWXUR��SRUTXH�D�YRVVD�YLGD�QmR�p�IiFLO��
YLYHP�QXP�PHLR�HQYROYHQWH�PXLWDV�GDV�YH]HV�FRPSOLFDGR�FKHLR�
GH�LQÁXrQFLDV�VRFLDLV��GH�JUXSRV��TXH�SRGH�LQÁXHQFLDU�D�WRPDGD�
GH�GHFLVmR��

´2V�DPELHQWHV�FULDGRV�i�QRVVD�YROWD��D�SXEOLFLGDGH�R�PDUNH-
WLQJ��D�RIHUWD�GH�IHVWDV�QRFWXUQDV�WrP�FRQTXLVWDGR�QD�DFWXDOLGDGH��
XP�SURWDJRQLVPR�FUHVFHQWH�QD�YLGD�GRV�MRYHQV��GHWHUPLQDQGR�HV-
WLORV�GH�YLGD�H�OHJLWLPDQGR�FRPSRUWDPHQWRV�WLGRV�FRPR�QHFHVVi-
ULRV�SDUD�D�REWHQomR�GD�GLYHUVmR�H�GR�SUD]HU�LPHGLDWR��-XOJR�TXH�
SRGHPRV�LU�SDUD�DV�IHVWDV��GLYHUWLUPR�QRV�H�VHU�IHOL]HV�VHP�QHFHV-
VLGDGH�QHP��UHFXUVR�DR�XVR�GH�VXEVWkQFLDV�SVLFRDFWLYDVµ��

Os estudantes da Escola Marques Leitão, EB 2 e 3 e 

da Escola Secundária de Valbom, participaram num 

aceso debate centrado nos efeitos sobre o consumo 

das substâncias psicoactivas inserido nas ativida-

des da semana saudável, organizado pelo agrupa-

mento escolar. Com a presença de Fernando Men-

des e Sérgio Oliveira, que mais do que “debitar” os 

malefícios do consumo das substâncias, apelaram 

para que o encontro se transformasse numa tertúlia 

e troca de ideias entre ambas as gerações. O desa-

fio foi aceite e a participação dos estudantes reve-

lou um grande sentido de humor, conhecimento e 

responsabilidade…”Não entendo a seca que nos 

dão de matérias que em nada contribuem para o 

nosso futuro, porque não nos falam destas coisa”? 

“Porque é que não temos uma disciplina de preven-

ção das drogas”? “As drogas leves também fazem 

mal”? O tabaco também é uma droga”? “Eu conheço 

alguns amigos que fumam uns charros” Estas foram 

algumas das muitas questões colocadas pelos jo-

vens a que muitos dos presentes responderam…

Fernando Mendes apresentou um vídeo sobre o 

efeito de algumas substâncias, comentadas pelos 

estudantes, e falou  sobre o consumo de drogas que 

se tem expandido e constitui, hoje, uma ameaça à 

estabilidade das estruturas e valores econômicos, 

políticos, sociais e culturais das nações. O abuso 

de drogas entre jovens tem sido uma das questões 

que mais tem preocupado a nossa sociedade e todo 

o mundo.


