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Eis a proposta do Governo para os CAD:

SICAD redimensiona cérebro 
e tentáculos

Por requerimentos do PCP, PSD e BE, o Se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde, bem como 
o Ministro da Saúde, estiveram presentes numa 
audição da Comissão da Saúde da Assembleia da 
República onde, finalmente, se começaram a de-
senhar os contornos da futura (ou futuras) estrutu-
ra organizacional em CAD. Fernando Araújo, que 
tutela esta área dos CAD, adiantou que a proposta 
que o Governo preconiza para esta área, ainda 
sujeita a discussão entre parceiros, pretende man-
ter a base tradicional humanista, pragmática e 
centrada no cidadão do bem sucedido modelo 
português, bem como a integração de respostas 
ou a continuidade da aposta nas CDT. Basica-
mente, o que o Governo propõe é a criação de um 
ACES exclusivamente dedicado aos CAD, um re-
forço de competências de gestão, normativas, de 
implementação de políticas e de monitorização da 
intervenção local para o SICAD Por outro lado, 
destaque para o enfoque especial na proximidade 
entre o SICAD e as equipas de intervenção local, 
autarquias e ONG… e a exigência de que seja o 
SICAD a garantir a implementação das redes de 
referenciação, dos protocolos e de toda uma abor-
dagem em CAD de forma harmonizada no país. 
Para os atuais coordenadores de Unidades de In-
tervenção Local, fica a promessa da criação de 
um cargo de dirigente, acompanhado por um re-
forço da autonomia e de recursos e ainda por um 
reforço da compensação financeira pelo cargo 
exercido… Fernando Araújo anunciou ainda a in-
tenção de reforçar a coordenação nacional e de 
monitorização destas políticas públicas e, para 
esse fim, “será criada uma comissão nacional de 
intervenção em comportamentos aditivos, que in-
clui não só o SICAD como as DICAD, coordenada 
e dirigida pelo Diretor-Geral do SICAD e que terá, 
não apenas a capacidade mas até a obrigação, de 
poder intervir, discutir, quer em termos regionais, 
quer em termos locais, a forma como as políticas 
em CAD estão a ser implementadas. Vamos dar-
-lhe a força que não tinha no passado, de chegar 
aos profissionais e às pessoas”, prometeu.

O Governo propõe ainda a criação de cinco 
agrupamentos de unidades de intervenção lo-
cal, um por cada ARS, dotados de autonomia 
administrativa, “semelhantes aos ACES para os 
cuidados primários, que garantam à população 
do seu âmbito territorial, de forma articulada, a 
intervenção na prevenção, na RRMD, no trata-
mento e na reinserção dos utentes”, revelou 
Fernando Araújo, que adiantou ainda que esses 
agrupamentos “deverão ser dirigidos por um di-

retor executivo, acompanhado por um conselho 
clínico de saúde, por sua vez constituído por 
profissionais representativos de diversas áreas 
que intervêm em CAD, e dotado de capacidade 
governativa, do ponto de vista clínico e de saú-
de e respeitando as orientações técnico-norma-
tivas do SICAD”.

O Secretário Adjunto e da Saúde concluiu a 
sua longa preleção, afirmando que “fixar o mo-
delo tal como era há 20 anos, era matá-lo… E 
se queremos que continue a ser um modelo de 
inovação, de liderança internacional e que res-
ponda às necessidades das pessoas, temos 
que adaptá-lo a estes novos desafios e que pre-
pará-lo para o futuro. É isso que pretendemos, 
independentemente da forma como esteja orga-
nizado. Que o único objetivo seja não deixar 
ninguém para trás…”

Dependências registou, na íntegra, a inter-
venção de Fernando Araújo…

Fernando Araújo, Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde

Fará no próximo ano 20 anos que a estraté-
gia sobre drogas em Portugal foi aprovada, pro-
pondo na altura a descriminalização de todas as 
drogas. Nestes 20 anos, Portugal soube ousar, 
soube fazer de forma diferente e teve bons re-
sultados. E quando falamos com outras entida-
des, visitamos ou somos visitados por outros 
países, mais até do que a descriminalização em 
si, do ponto de vista puramente legal, o modelo 
baseia-se no facto de olhar para este processo 
pela perspetiva da saúde, muito mais do que 
pelas medidas punitivas ou pela perspetiva do 
Ministério da Justiça. Foi olhar para este modelo 
de forma compreensiva, integrando a preven-
ção, o tratamento, a reintegração social e a re-
dução de danos. Mas foi, acima de tudo, assen-
te em três grandes princípios: o humanismo, 
que faz toda a diferença quando comparado 
com outros países, a centralidade no utente e o 
pragmatismo que temos que ter nesta área. Isso 
fez com que, nestes 20 anos, tivéssemos resul-
tados de que todos nos podemos orgulhar.

Entretanto, questionámos a organização dos 
serviços e procurámos perceber se as alterações 
que foram feitas há cinco anos atrás eram ade-
quadas ou se, por outro lado, tinham posto em 
causa a operacionalidade do sistema. Para o fa-
zermos de forma ponderada e bem justificada, o 

Governo nomeou um grupo de trabalho alargado, 
com a responsabilidade de fazer essa análise e 
avaliação e uma eventual proposta de medidas de 
correcção que fizesse sentido. Esse grupo de tra-
balho enviou-nos um relatório que, apesar de con-
templar propostas interessantes, necessitava ain-
da, na nossa opinião, de ser clarificado, de apro-
fundar a discussão, de ouvir os profissionais e de 
ponderar o custo benefício dos diversos cenários 
que poderiam ser equacionados. Portanto, pedi-
mos ao grupo que fizesse o aprofundamento des-
sa análise. O grupo de trabalho entregou, já este 
ano, a nova proposta, que estivemos a analisar e 
a ponderar nomeadamente face aos resultados 
que temos obtido… No início deste ano, o SICAD 
apresentou a esta Assembleia os resultados dos 
últimos anos e recordo que temos tido resultados 
favoráveis, não devido à ação do Ministério da 
Saúde mas dos profissionais, nomeadamente em 
três ou quatro indicadores que conhecem mas 
que vale a pena sublinhar: o número de novas in-
feções por VIH/Sida nos indivíduos com CAD, 
cuja taxa de incidência foi apenas de 1,5%, a mais 
baixa desde sempre no país; o número de mortes 
por overdose continuou a descer, revelando-se 

Maior capacidade de gestão, responsabilidades políticas e de implementação e monitorização, escudadas no terreno por cinco Agrupamentos de 
Unidades de Intervenção Local, à semelhança dos atuais ACES são bases da proposta do Governo…

“Fixar o modelo 
tal como há 
20 anos era  

matá-lo”

“O objetivo é não 
deixar ninguém 

para trás”
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Portugal, também a este nível, como um exemplo 
a nível internacional; as metas, do ponto de vista 
dos indicadores para os consumos entre os mais 
jovens, quer a perceção de risco dos consumos, 
quer o retardar do início do consumo, também fo-
ram evoluindo positivamente relativamente ao 
passado; o próprio relatório do SICAD evidenciou 
no caso do álcool a perceção de menor facilidade 
de acesso em idades mais jovens, o retardar do 
início do consumo, importantes ganhos ao nível 
da mortalidade, morbilidade, internamento ou aci-
dentes de viação por excesso de álcool. É verda-
de que, em termos de resultados, os indicadores 
que o SICAD apresentou são positivos. Mas tam-
bém é verdade que, quando se fala com os profis-
sionais – é muito importante ir aos locais e falar 
com as pessoas, oportunidade que tive – percebe-
mos que estes resultados têm sido conseguidos 
muito à custa do trabalho sacrificado, voluntário e 
generoso dos profissionais no terreno, que apon-
tavam duas grandes lacunas neste processo: a 
primeira é que havia falta de ligação entre o SI-
CAD e as DICAD, isto é, as ARS acabavam por 
ser um obstáculo a essa ligação e havia dificulda-
de em haver discussão e implementação das nor-
mas nacionais, a própria rede de referenciação 
em si não foi implementada no terreno como pre-
tendíamos e era necessário ultrapassar esse obs-
táculo; a segunda área que focavam era que as 
DICAD tinham uma ausência de autonomia e uma 
enorme dificuldade de gestão. Recordo que existe 
apenas um dirigente nas DICAD que, no Norte, 
por exemplo, têm mais de 300 profissionais, o que 
sucede igualmente em Lisboa, não têm um corpo 
de apoio à gestão nem um corpo clínico de deci-
são, os próprios coordenadores técnicos das Uni-
dades de Intervenção Local não eram considera-
dos dirigentes nem tinham capacidade de impo-
rem as suas medidas, não eram reconhecidos 

pelo trabalho efetuado do ponto de vista da remu-
neração e estavam esgotados perante o enorme 
esforço que tinham feito. Portanto, era necessário 
mudar este sistema… Por outro lado, também nos 
referem de forma insistente que os desafios, do 
ponto de vista do SICAD, mudaram. Se, no passa-
do, tínhamos uma população muito jovem, com 
CAD até mais ligados à área endovenosa mas do 
ponto de vista da saúde com menos problemas, 
neste momento temos uma população mais idosa, 
com problemas de saúde comuns aos de pessoas 
idosas mas agravados pelos comportamentos de 
dependência, que precisam seguramente do 
apoio das unidades dos cuidados de saúde, que 
precisam de estar muito próximos das equipas de 
saúde familiar e dos hospitais… Temos novos de-
safios como a questão do género, particularmente 
do sexo feminino, a questão da canábis nos gru-
pos mais jovens, a questão das NSP e distribuição 
através da internet, o abuso de álcool, nomeada-

mente em mulheres com mais idade e a necessi-
dade de as estruturas dos cuidados de saúde pri-
mários identificarem esses casos e procederem a 
uma abordagem inicial, a questão das respostas 
para a Hepatite C: é importante que consigamos 
trazer estes indivíduos infetados e trata-los… Ha-
via aqui um conjunto de novos desafios, a que po-
deremos acrescentar o consumo de medicamen-
tos com e sem receita médica, especialmente nas 
idades mais jovens, os comportamentos aditivos 
sem substância, que têm crescido… A prevenção 
para os jovens tem que ser uma prioridade, tal 
como a implementação da rede de referenciação 
e a integração do sistema de informação.

Na prática, tínhamos duas questões base 
que devíamos ponderar: uma do ponto de vista 
organizacional – falta de autonomia, dificulda-
des de gestão nas DICAD e falta de ligação no-
meadamente com o SICAD; e outra do ponto de 
vista do conteúdo funcional, face a novos desa-
fios que se colocam, que exigem novas filoso-
fias.

Como também percebemos a partir do ter-
reno, os mais jovens não gostam particularmen-
te de recorrer às estruturas tradicionais sob 
pena de serem conotados com os “antigos” 
comportamentos, “mais pesados” e complexos. 
Isso obrigava-nos a adquirir uma capacidade di-
ferente de fazer, que não teria que passar ne-
cessariamente pelo retorno à verticalidade do 
anterior modelo, mais ágil e adequado aos con-
sumidores mais clássicos… Tínhamos pois que 
ter uma capacidade de fazer e as propostas vi-
nham no sentido de prosseguir a integração a 
articulação com os cuidados de saúde, dando-
-lhe simultaneamente um carácter de mais auto-
nomia face à sua especialidade. 

Neste momento, está terminado o draft da 
proposta do novo modelo de organização e 
estamos a falar de um novo decreto-lei e de 
uma alteração ao existente. Já iniciámos a 
discussão desse novo modelo com o SICAD e 
queremos agora alargar às ARS, às DICAD, 
às ONG e às autarquias, de modo que esse 
novo modelo seja o mais consequente e ade-
quado a esse fim. Queremos conjugar aqui 
quatro abordagens: primeira, manter o carác-
ter do modelo português e os princípios en-
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quanto modelo humanista, pragmático e cen-
trado no interesse das pessoas; segunda, tor-
nar o sistema mais eficaz, mais competente e 
que responsa aos novos desafios; terceira, 
motivar os profissionais com uma estratégia 
adequada. Eles têm que saber para onde se 
vai e temos que responder a uma das críticas 
que mais se ouviam, a indefinição; quarta, 
centrar este modelo nos reais interesses das 
pessoas e não tanto nas corporações, defen-
dendo o real interesse público. 

Portanto, pressupunha dar mais autonomia, 
capacidade de intervenção e sobretudo um re-
forço da gestão das próprias DICAD e dar mais 
capacidade de decisão ao SICAD, mais capaci-
dade de implementação das redes de referen-
ciação, dos protocolos, de toda a abordagem 
que devemos ter de forma harmonizada no 
país.

Em função das propostas que o grupo de 
trabalho nos trouxe, optámos por uma terceira 
via que, basicamente, reúne, na nossa opi-
nião, as vantagens das duas alternativas que 
haviam sido colocadas pelo grupo de traba-
lho. Trata-se de um sistema de organização 
que consideramos em matriz: de um lado ten-
ta integrar os cuidados de saúde em geral 
prestados ao cidadão, nos cuidados de saúde 
primários, hospitalares e continuados mas, 
por outro, tenta, de forma vertical, integrar os 
protocolos e as abordagens, que sejam feitos 
de forma discutida e fluída.

Esta proposta de modelo pressupõe, natural-
mente, a existência de um organismo nacional, 
garante da implementação destas políticas e práti-
cas de intervenção, que define a estratégia, a for-
ma de intervenção, a forma de organização e que 
tem capacidade de chegar a estruturas regionais 
e locais para a sua implementação.

É uma abordagem que mantém e continua 
a insistir no modelo de respostas integradas, 
operacionalizado com equipas interdisciplina-
res, que é uma das bases do nosso modelo, 
que continua a investir nas CDT, também uma 
das marcas de água do nosso modelo, que 
garante a especificidade desta área, que tenta 
reforçar a coordenação a nível regional e lo-
cal, que tenta garantir uma maior acessibilida-
de dos utentes e dos familiares, desenvolver a 
questão da proximidade e também ter uma 
maior intervenção das autarquias e das ONG. 
Quando falamos com as pessoas, sentimos 
que as autarquias podem e devem ter uma 
atuação mais firme nesta área, fruto não só da 
sua capacidade, fruto até da descentralização 
que está a acontecer, das novas competên-

cias e responsabilidades, quer em saúde, 
quer noutras áreas; e das próprias ONG, que 
também deviam ter um papel mais profícuo 
nesta área porque conhecem muito bem o ter-
reno, trabalham-no e deveriam ser ouvidos e 
ter uma palavra nesta questão.

Portanto, as propostas do Governo vão no 
sentido de, por um lado, reforçar a questão da 
coordenação nacional e de monitorização 
destas políticas públicas e, para esse fim, 
será criada uma comissão nacional de inter-
venção em comportamentos aditivos, que in-
clui não só o SICAD como as DICAD, coorde-
nada e dirigida pelo Diretor-Geral do SICAD e 
que terá, não apenas a capacidade mas até a 
obrigação, de poder intervir, discutir, quer em 
termos regionais, quer em termos locais, a 
forma como as políticas em CAD estão a ser 
implementadas. Vamos dar-lhe a força que 
não tinha no passado, de chegar aos profis-
sionais e às pessoas.

E vamos propor a criação de cinco agrupa-
mentos de unidades de intervenção local, uma 
por cada ARS, serviços desconcentrados, com 
autonomia administrativa, semelhantes aos 
ACES para os cuidados primários, com a mes-
ma relevância e dignidade, que garantam à po-
pulação do seu âmbito territorial, de forma arti-
culada, a intervenção na prevenção, na RRMD, 
no tratamento e na reinserção dos utentes.

Nas Unidades de Intervenção Local, como 
os CRI, as UD, as CT ou as UA, vamos ter 
coordenadores que sejam dirigentes. No ter-
reno, deparámo-nos com queixas que aponta-
vam que os responsáveis por essas unidades 
não tinham nem capacidade de impor as polí-
ticas internamente, nem eram, do ponto de 
vista da remuneração, beneficiados pela reali-
zação desse exigente trabalho. Vamos dar-lhe 
outra capacidade para intervirem, dirigirem e, 
naturalmente, ressarci-los pelo exercício des-
sa função.

Pretendemos que os agrupamentos sejam 
dirigidos por um diretor executivo, que seja 
acompanhado por um conselho clínico de saú-

de. É necessário que esse conselho clínico de 
saúde, composto por várias profissões, tenha a 
capacidade de governar, do ponto de vista clíni-
co e de saúde e respeitando as orientações téc-
nico-normativas do SICAD.

Que seja criado um conselho da comuni-
dade, também neste agrupamento, composto 
não só por profissionais da saúde mas igual-
mente da educação, da Segurança Social, 
das autarquias e das ONG, com um papel fun-
damental, quer no planeamento, quer na mo-
nitorização dos indicadores.

Que estes serviços tenham unidades de 
apoio à gestão, como sucede nos ACES, que 
apoiem as unidades, o diretor executivo e o con-
selho clínico. Queremos reforçar as estruturas 
de gestão e, consequentemente a capacidade 
de gestão destas unidades.

Celebrar contratos programa entre estes 
agrupamentos, entre as unidades de intervenção 
local, com as ARS e com o SICAD, de modo a per-
ceber se as prioridades, os objetivos, as metas, os 
indicadores e o modo de atribuição de recursos 
são adequados e realizados numa perspetiva pú-
blica, escrutinável pelo SICAD e pelas ARS.

Por último, gostaria de sublinhar o estupen-
do trabalho realizado nestas últimas duas déca-
das pelos profissionais de saúde e pelos volun-
tários das ONG que todos os dias dão uma im-
pressionante generosidade a esta área, uma 
marca que também nos distingue de outros paí-
ses, e dizer-vos que, na nossa visão, defender o 
modelo português é, por um lado, manter os 
princípios de base em que foi construído e es-
ses não iremos abandonar. Mas também adap-
tá-los às novas necessidades de organização e 
dos utentes. Fixar o modelo tal como há 20 anos 
era matá-lo. E se queremos que continue a ser 
um modelo de inovação, de liderança interna-
cional e que responda às necessidades das 
pessoas, temos que adaptá-lo a estes novos 
desafios e que prepará-lo para o futuro. É isso 
que pretendemos, independentemente da forma 
como esteja organizado. Que o único objetivo 
seja não deixar ninguém para trás…”


