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PCP, BE e PAN defendem organismo autónomo para as drogas:

Assembleia da República aprova 
recomendações que visam o reforço das 

políticas e recursos na área dos CAD

A criação de uma resposta pública especia-
lizada e eficaz de intervenção em CAD era o 
ponto central da proposta do PAN, que reco-
mendou ainda a reformulação das condições de 
atribuição de apoio financeiro pelo SICAD a en-
tidades promotoras de projectos de redução de 
riscos e minimização de danos. Também o PCP 
recomendou ao Governo a criação de uma enti-
dade com autonomia administrativa e financei-
ra, dotada da missão de coordenação, planea-
mento, investigação e intervenção no combate 
à toxicodependência, ao alcoolismo e a outras 
dependências, tal como sucedia, aliás, antes da 
extinção do IDT.

Os três partidos uniram-se na reclamação 
do reforço das respostas públicas e do investi-
mento para esta área, obtendo, relativamente 
ao princípio de recuperação de uma estratégia 
articulada e de integração entre todos os servi-
ços, a concordância do PS.

A visão humanista que resultou 
em referência mundial

A deputada socialista Elza Pais salientou o 
facto de o país ter sido reconhecido “uma refe-
rência mundial” face à “visão humanista” adota-
da relativamente ao fenómeno da toxicodepen-
dência. Moisés Ferreira, deputado do BE, aler-
tou para a necessidade de implementação das 
salas de consumo assistido e do “drug chec-
king”, propostas que parecem entretanto veta-
das a novos adiamentos…

PS, BE, PCP e PAN criticaram o anterior 
Governo de coligação PSD/CDS-PP, que op-
tou pela extinção do IDT, e o que resultaria no 
desmantelamento, desinvestimento e fragmen-
tação das respostas. André Silva, deputado do 
PAN, recordou que “em 2012, o IDT foi extin-
to como consequência da criação do SICAD, 
tendo gerado este novo modelo inúmeras críti-
cas e dado origem a uma fragmentação do mo-
delo de intervenção, com notórias assimetrias 
regionais, o que gerou uma situação de ingover-
nabilidade nesta área”.

Carla Cruz, deputada do PCP, propôs ao atual 
executivo a rápida recuperação da “entidade des-
truída por PSD/CDS e que o Governo do PS tarda 

em assumir”, bem como a “contratação de profis-
sionais, o apoio aos utentes nas deslocações e a 
recuperação de infraestruturas”, salientando que 
urge romper com a política de direita.

Em representação do PSD e num sentido 
antagónico, Laura Magalhães criticou as iniciati-
vas em causa por parte de partidos que apoiam 
o Governo do PS, recorrendo mesmo a uma 
afirmação irónica: “Que rica união de facto te-
mos aqui” e realçando que o atual modelo tem 
ainda muitas potencialidades por explorar.

Desde 2002, com a criação do IDT – o Institu-
to da Droga e da Toxicodependência IDT, Portugal 
passou a dispor de um único organismo responsá-
vel pelo desenvolvimento e implementação de 
uma estratégia integrada de combate à droga e à 
toxicodependência. Em 2007, o IDT viu alargadas 
as suas competências para a área da alcoologia, 
integrando os Centros Regionais de Alcoologia do 
Norte, Centro e Sul. Nesse ano, assumiu-se uma 
intervenção integrada para combater o consumo 
de substâncias psicoativas, nomeadamente atra-
vés da implementação do Plano Operacional de 
Respostas Integradas (PORI), assente em diag-
nósticos efetuados em determinados territórios, 
potenciando as sinergias disponíveis e adaptando 
as respostas aos contextos específicos. Competia 
ao IDT a coordenação e execução das políticas e 

estratégias de combate ao fenómeno das toxico-
dependências, nas vertentes da prevenção, trata-
mento, redução de riscos e reinserção social.

Do ponto de vista organizacional, o ex- IDT ar-
ticulava três níveis: central, regional e local. Ao ní-
vel central cabia a responsabilidade de definir as 
linhas de orientação técniconormativas para a 
prossecução e uniformização do modelo de inter-
venção a nível nacional” e a coordenação do “pro-
cesso de acompanhamento e avaliação, realizado 
a nível local e regional. Ao nível regional estavam 
adstritas funções de diagnóstico das necessida-
des e o acompanhamento dos vários programas a 
este nível, pelo que permitia em tempo real, a ade-
quação da estratégia de intervenção, fazendo face 
às necessidades específicas de cada região. 
Competia, ainda, às Delegações Regionais pro-
mover a articulação entre as várias intervenções 
da região, desenvolver ações em função das prio-
ridades e organizar o tratamento da informação, 
permitindo assim a elaboração de indicadores 
demudança e de impacto na população. Ao nível 
local, composto pelas Unidades Locais, competia 
o desenvolvimento da intervenção. Estas unida-
des foram, de igual modo, responsáveis pelo en-
volvimento e participação de várias entidades no 
processo de intervenção, ou seja, desde a preven-
ção até à reinserção social do toxicodependente. 

O Parlamento aprovou, no dia 23 de março, os projectos de resolução apresentados pelo BE, PCP e PAN para o reforço das políticas públicas na área 
dos comportamentos aditivos e dependências. Excetuando uma proposta do Bloco de Esquerda, que recomendava a constituição das salas de consumo 

assistido em conjunto com os municípios e outras entidades, bem como serviços de “drug checking”, rejeitada por PSD, CDS-PP, PCP e PEV, os demais 
eixos da resolução do BE foram aprovados, assim como os projectos do PAN e o do PCP.
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Em 2010, foi publicado um relatório de um es-
tudo sobre “O IDT visto pelas outras instituições”, 
da autoria de Luís Miguel Vieira e Áurea Celina 
Ferreira, e cujos resultados revelam um “reconhe-
cimento generalizado da relevância e utilidade da 
ação do IDT, nos vários níveis em que intervém”. 
Globalmente, as entidades consideram positiva a 
atuação do IDT (cerca de 70%), principalmente, a 
qualidade das respostas prestadas e a competên-
cia técnica das equipas do IDT. Pese embora es-
tes resultados, assim como a evolução positiva na 
redução de consumo de estupefacientes por via 
endovenosa, da incidência do HIV/SIDA nos con-
sumidores de drogas e do consumo nas popula-
ções mais jovens, o Governo PSD/ CDS decidiu 
desmantelar e procedeu à extinção do IDT, crian-
do o SICAD (Serviço de Intervenção nos Compor-
tamentos Aditivos e nas Dependências), equipara-
do a uma direção geral do Ministério da Saúde, 
com competências exclusivamente de planea-
mento e monitorização (ainda que alargadas a ou-
tros comportamentos aditivos e dependências), 
transferindo toda a vertente operacional para as 
Administrações Regionais de Saúde (ARS). 

Passados quase seis anos da implementação 
da decisão, estão bem à vista as consequências 
de tal decisão, as quais estão muito bem espelha-
das na “Declaração de Aveiro”. Na Declaração de 
Aveiro, é afirmado pelos subscritores (todos pro-
fissionais) que o que existiu foi uma “fragmenta-
ção das respostas por parte dos serviços, porven-
tura por via de uma avaliação deficitária da cultura 
organizacional, metodologias e de intervenção da 
instituição anterior [IDT], que conduziram a uma 
desmotivação de profissionais, com saídas e re-
colocação de pessoas qualificadas e experientes, 
a uma falta de uniformidade de atuação no todo 
nacional, e por isso mesmo dificultando a presta-
ção de melhores cuidados de saúde aos utentes.” 
No seguimento da Declaração de Aveiro, os pro-
fissionais elaboraram um documento Proposta de 
Rede para a Intervenção nos Comportamentos 
Aditivos e Dependências – no qual afirmam que “o 
insucesso do processo de integração nas A.R.S. e 
a progressiva destruição da Rede de Serviços do 
ex-I.D.T., está a desestruturar os cuidados às pes-
soas com C.A.D. [comportamentos aditivos e de-

pendência], seus familiares e comunidade em ge-
ral, com o espectro de preocupantes consequên-
cias para a saúde individual, para a saúde pública, 
para a segurança percecionada pelas popula-
ções, em resumo para a qualidade de vida na nos-
sa comunidade”. No que respeita à fragmentação 
do modelo de intervenção em CAD, o documento 
refere que se “assiste hoje a assimetrias regionais 
na prestação de cuidados aos doentes pela falta 
de um serviço nacional e vertical. Deixou de haver 
um padrão assistencial comum, uniforme e con-
sistente”. E, conclui “esta fragmentação e avalia-
ção deficitária quer da cultura organizacional quer 
das metodologias de intervenção observadas na 
instituição anterior, poderão ter conduzido a um 
elevado nível de desmotivação e saída de alguns 
profissionais qualificados e experientes, criando 
com isso um conjunto de dificuldades na presta-
ção de melhores cuidados de saúde aos doentes”. 

A saída de profissionais sem a sua substitui-
ção conduziu à redução das equipas e compro-
meteu seriamente a prestação de cuidados de 
saúde aos utentes. O facto de não haver renova-
ção de profissionais está a conduzir ao envelheci-
mento das equipas e corre-se o risco de a expe-
riência e conhecimento adquiridos ao longo de vá-
rios anos poderem perder-se. Em novembro de 
2017 o Coordenador Regional da DICAD (Divisão 

de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 
nas Dependências) e sua equipa, e os coordena-
dores técnicos dos CRI (Centro de Resposta Inte-
grada) do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila 
Real e Braga, apresentaram a demissão das suas 
funções, tendo alegado uma“ situação de ingover-
nabilidade” que está instalada desde que o ante-
rior Governo decidiu extinguir o IDT., I.P. Situação 
que tem, segundo aqueles profissionais, conse-
quências graves no funcionamento dos serviços, 
no acompanhamento dos utentes e na motivação 
dos profissionais.

Nos utentes as consequências traduzem-se 
no aumento dos tempos de espera, podendo a 
espera pela primeira consulta variar “entre os 
dois e os seis meses” dependendo dos servi-
ços. A que acresce a carência de profissionais, 
designadamente de médicos. Esta carência de 
profissionais compromete o acompanhamento 
dos utentes. Em dezembro, por falta de profis-
sionais de saúde, em concreto de assistentes 
operacionais, a Unidade de Alcoologia do Cen-
tro foi forçada a encerrar o internamento rea-
brindo em janeiro de 2018. Os problemas não 
se restringem à Unidade de Alcoologia do Cen-
tro, também as Unidades do Norte e de Lisboa 
estão confrontadas com dificuldades semelhan-
tes, registando-se um aumento do tempo de es-
pera para internamento em todas as unidades. 

A extinção do IDT levada a cabo pelo anterior 
governo não foi sustentada por nenhum estudo, 
nem foram ouvidas as entidades e os técnicos que 
intervêm no terreno todos os dias. Mais, o Gover-
no PSD/CDS-PP alterou uma estratégia de com-
bate à toxicodependência, que comprovou estar 
no caminho certo e que tem sido amplamente va-
lorizada a nível nacional e internacional, dando 
uma visibilidade muito positiva do país no exterior.

Foram estas considerações que levaram o 
Parlamento a aprovar, no dia 23 de Março, os 
projectos de resolução apresentados pelo PCP, 
BE, e PAN.

Dependências acompanhou a sessão de-
corrida na Assembleia da República, onde reco-
lheu depoimentos de deputados presentes na 
discussão, apresentando ainda os projetos de 
resolução do PCP, PAN e BE.  Que foram apro-
vados pela Assembleia.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO N.º 1430/XIII/3ª
A Assembleia da República, nos termos do 

n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, por inter-
médio do presente Projecto de Resolução, re-
comenda ao Governo que: 

1. Reformule as condições de atribuição 
de apoio financeiro pelo SICAD a entidades 
promotoras de projectos de redução de riscos 
e minimização de danos, no âmbito de progra-
mas previstas no Decreto-lei nº 183/2001, de 
21 de junho, nomeadamente no que concerne 
à duração do financiamento, permitindo este 
por períodos mais longos, invés dos actuais fi-
nanciamentos anuais ou plurianuais, impedin-
do a existência de longos hiatos temporais en-
tre o término dos projectos e a abertura de 
concurso público, obstando a que as equipas 
fiquem sem financiamento por períodos tem-
porais indefinidos e os territórios de interven-
ção sujeitos a serviços mínimos e, em muitos 
casos, assegurados por técnicos em regime 
de voluntariado. 

2. Proceda à alteração da Portaria n.º 
27/2013 de 24 de janeiro, assegurando o fi-
nanciamento a 100% dos serviços de redução 
de riscos e minimização de danos, prestados 
pelas equipas de proximidade.

PROJECTO DE RESOLUÇÃO N.º 1429/XIII/3ª
A Assembleia da República, nos termos do 

n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, por inter-
médio do presente Projecto de Resolução, reco-
menda ao Governo que proceda à criação de 
uma entidade especializada na intervenção em 
comportamentos aditivos e dependências, de 
âmbito nacional e verticalmente organizada, in-
tegrada no Ministério da Saúde, que seja res-
ponsável pela prevenção, tratamento, reinser-
ção, redução de riscos e minimização de danos 
e dissuasão, assegurando a existência de uma 
resposta pública mais eficaz e eficiente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º1431/XIII/3.ª
A Assembleia da República recomenda ao 

governo um modelo de intervenção na área das 
dependências com respostas mais integradas e 
articuladas, assim como uma aposta séria na re-
dução de riscos e minimização de danos

1. Promova, na área das dependências, um 
modelo que integre as vertentes da prevenção, 
da dissuasão, da redução de riscos, do trata-
mento e da reinserção e que permita uma articu-
lação entre a coordenação, o planeamento e a 
intervenção desenvolvida no terreno, impedindo 
a fragmentação de respostas;

2. Assegure os recursos financeiros e a con-
tratação de profissionais em nível suficiente, de 
forma a garantir uma resposta permanente e 
sem tempos de espera para tratamento;

3. Altere a Portaria n.º 27/2013, de 24 de 
janeiro, financiando em 100% os projetos de 
Redução de Riscos e Minimização de Danos e 
permitindo que estes tenham uma 

5. Promova um maior envolvimento das 
organizações da sociedade civil e de consumi-
dores na definição de políticas e programas.

“Propomos uma 
única entidade 
vertical para o 

combate a droga 
e toxicodepend-

ência”
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 1222/XIII/3.ª
A Assembleia da República recomenda 

ao Governo, nos termos do n.º 5 do artigo 
166.º da Constituição que:

1. Crie no plano da Administração Públi-
ca uma entidade, com quadro de autonomia 
administrativa e financeira, que tenha como 
missão a coordenação, o planeamento, a in-
vestigação e a intervenção no combate à to-
xicodependência, ao alcoolismo e a outras 
dependências, que integre as vertentes da 
prevenção, da dissuasão, da redução de ris-
cos e minimização de danos, do tratamento 
e da reinserção social; 

2. Faça um levantamento dos constran-
gimentos no acesso ao sistema de presta-
ção de cuidados, designadamente de even-
tuais listas de espera; 

3. Contrate os profissionais em falta nos 
Centros de Respostas Integradas e respeti-
vas equipas de prevenção, tratamento, redu-
ção de riscos e minimização de danos e de 
reinserção social, nas Unidades de Desabi-
tuação, nas Comunidades Terapêuticas, nas 
Unidades de Alcoologia e ainda nas Comis-
sões para a Dissuasão da Toxicodependên-
cia, para o desenvolvimento eficaz do mode-
lo integrado de intervenção; 

4. Adapte e amplie a rede pública de ser-
viços na área da toxicodependência, do al-
coolismo e outras dependências face às ne-
cessidades de cada região, priorizando a in-
tervenção de proximidade; 

5. Assuma as tarefas de licenciamento e 
acompanhamento de respostas dos setores 
social e privado, com a possibilidade de cele-
bração de contratos de convenção numa pers-
petiva de complementaridade, e que assegure 
a gestão do Plano Operacional de Respostas 
integradas. 

6. Proceda a um levantamento das ca-
rências em termos das infraestruturas onde 
estão a funcionar os Centros de Respostas 
Integradas e as Equipas de Tratamento e 
elabore um plano de realização das obras e 
intervenções necessárias, abrindo a possibi-
lidade de recurso aos fundos comunitários 
para a sua concretização. 

7. Enquanto a estrutura enunciada em 1 
não esteja em pleno funcionamento, o Gover-
no: 

7.1. mantem o atual estatuto de autono-
mia dos Centros de Respostas Integradas, 
das Unidades de Desabituação e das Unida-
des de Alcoologia; 

7.2. mantém as equipas de profissionais 
de saúde das estruturas na área da toxico-
dependência e alcoolismo dedicadas exclu-
sivamente à intervenção neste âmbito; 

7.3. reforça as equipas de rua no acom-
panhamento aos toxicodependentes; 

7.4. garante aos utentes o apoio para as 
deslocações para acederem aos cuidados 
de saúde nas unidades públicas de trata-
mento na área da toxicodependência e al-
coolismo;

“É preciso criar a 
entidade nacional 
responsável por 

todas as vertentes 
de intervenção”

“Definição 
das linhas 

estratégicas e 
operacionalização 

no terreno”

“Garantir uma 
resposta pública 
eficaz e coerente 

nesta área”



8

Elza Pais, deputada do PS

Na sua comunicação aos deputados da Assembleia da República, frisou o erro cras-
so que o anterior Governo cometeu ao desmantelar um serviço do SNS então de exce-
lência e devidamente integrado e articulado…

Elza Pais (EP) – Indiscutivelmente! Foi um erro crassíssimo e, como também disse, não é 
fácil recuperar no dia seguinte aquilo que se destrói… Há toda uma dinâmica que foi desman-
telada e o Governo anterior fê-lo sem consultar os profissionais, sem se fundamentar em qual-
quer estudo… foi uma leviandade o que fez, com prejuízos gravíssimos para a saúde e sem 
quaisquer ganhos orçamentais. O atual Governo, em 2017, criou um grupo de estudo que já 
produziu um relatório e apresenta três possibilidades, estando agora a debruçar-se sobre as 
propostas que lhe chegaram para tomar uma decisão com base em fundamentação, para não 
voltarmos a cometer erros. A política não se compadece com mais erros, daí também a respos-
ta estar a demorar mais algum tempo do que desejaríamos. A decisão que vier a ser tomada 
deve permitir retomar o que de melhor tinha a nossa estratégia.

Será reparável esse cenário de desfragmentação dos serviços e respostas?
EP – A verdade é que os danos produzidos foram muito significativos. Não sei se haverá 

alguns irreparáveis mas tenho a esperança que, com o PS no Governo e com o timbre que 
sempre colocou às políticas de droga e de toxicodependência a que depois se associaram to-
das as políticas no quadro de dependência, consigamos recuperar os danos e prejuízos causa-
dos pela anterior governação, no sentido de os combater e de recuperar o que de melhor a 
nossa estratégia tinha.

Também se referiu a um modelo que já foi considerado uma referência mundial, ci-
tando preocupações evidenciadas por personalidades como Fernando Henrique Cardo-
so… Estaremos a perder esse modelo?

EP – O futuro o dirá…Entendo que o que aconteceu na anterior governação foi uma ma-
chadada muito grande. Hoje, poderíamos estar já a discutir outras coisas, em vez de estarmos 
a pensar como iremos recuperar as nossas políticas. Hoje em dia, existem dossiers a nível 
mundial e alguns projetos já entraram no Parlamento, colocados por alguns partidos, como o 
consumo de canábis para uso terapêutico, mas existem outros modelos que se vão discutindo 
a nível mundial, o que não significa que não estejam também a ser discutidos pelos profissio-
nais destas áreas, mas que não têm a projeção pública que estas matérias devem ter e que ti-
veram na altura em que nós ousámos, de uma forma absolutamente inovadora e sem que nin-
guém discutisse esta perspetiva, avançar com este modelo, como fizemos em 2000. E foi um 
Governo do PS, também fundamentado numa consulta a um grupo de peritos, resultante da 
adoção de processos científicos e de avaliações credíveis, não obstante a existência de reco-
mendações internacionais que Portugal tinha que respeitar e cumprir, nomeadamente das Na-
ções Unidas. E criámos um modelo, ali no limiar do cumprimento das resoluções, porque des-
criminalizámos o consumo, o que ainda levantou algumas polémicas mesmo na lógica jurídica, 
mas conseguimos fazê-lo com pinças para que não deixássemos de cumprir as recomenda-
ções e começássemos a usar, como sucedeu, um modelo único, que é hoje uma referência 
mundial.

Entretanto, eram muitos mesmo os profissionais de CAD ansiosos face a esta vota-
ção de hoje…

EP – Nós votámos a favor de todos… Não é que o que está proposto não mereça ser mais 
aprofundado e discutido mas o princípio de recuperação de uma estratégia articulada e de in-
tegração entre todos os serviços, com o SNS, acrescentaria, é algo que de que não podemos 
abdicar. Portanto, o PS votou a favor de todos, justamente porque concorda com o princípio. 
Relativamente ao modelo da verticalidade, entendo que tem que ser apurado porque qualquer 
nova estrutura tem que ser muito articulada em rede com o SNS, o que não está a acontecer 
face às decisões de desmantelamento do anterior Governo de direita.

“O que se destrói 
em quatro anos 

leva muito tempo 
a reconstruir”

“Garantir articu-
lação e sustent-
abilidade dentro 

do SNS”

“Independentemente do modelo que vier a ser 
adoptado  deve ser garantido uma estratégia de 

intervenção integrada para impedir a segmentação 
de respostas como aconteceu”
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Carla Cruz, deputada do PCP

Finalmente, parece começar a fazer-se luz e alguma justiça relativamente ao erro come-
tido aquando da desfragmentação dos serviços de intervenção em CAD…

Carla Cruz  (CC) – Valorizamos muito esta votação do nosso projeto e iniciativa que pretende 
que o Governo recupere a entidade e o modelo integrado na intervenção em toxicodependência, 
alcoolismo e outras dependências. Desde o desmantelamento iniciado e conduzido pelo PSD e 
CDS-PP, que o PS tarda em pôr fim, que nos batemos por uma inversão do panorama atual e ago-
ra tudo faremos, nomeadamente pressionando o Governo para que tome nas suas mãos a deci-
são. E a decisão, neste momento, só pode passar pela criação dessa entidade.

Entretanto, o Governo tem argumentado com os dados resultantes do último relatório 
do SICAD…

CC – Os dados do SICAD são positivos mas não podemos descartar a realidade concreta, que 
nos mostra também aumentos dos tempos de espera para consultas e tratamentos, redução de 
profissionais da área sem que estejam a ser substituídos, o que acarreta sérias implicações no 
acompanhamento e na celeridade da resposta. Se, a longo prazo, nada for feito e se mantiver esta 
situação, os dados do SICAD podem ser exatamente contrários. Por outro lado, a avaliação que o 
PCP faz é que os resultados que o relatório do SICAD mostra são fruto do empenho que os profis-
sionais que ficaram nas DICAD, nos CRI e nas ET, em condições muito pouco dignas e pouco fun-
cionais. Recordo que, no ano passado, quando os coordenadores da DICAD do Porto se demiti-
ram, diziam que não tinham instrumentos humanos nem materiais à sua mão para concretizarem a 
resposta. Portanto, o que dizemos é que ainda não foi tão grave nem se reflete tanto o desmante-
lamento do PSD e CDS-PP fruto do empenho desses profissionais e, se o Governo do PS quer re-
cuperar aquele modelo humanista e integrado, com uma entidade responsável por todas as verten-
tes, isso está perfeitamente nas suas mãos. Da parte do PCP, tudo continuaremos a fazer para que 
esta resolução se concretize.

Na sua intervenção referiu a incoerência entre o que se diz e o que se faz… pode sinteti-
zar?

CC – Na verdade, o PCP vem desde há muito tempo alertando para a necessidade de inter-
venção de uma estratégia integrada, global e coerente das políticas públicas na área da toxicode-
pendência, alcoolismo e outras dependências e de uma entidade responsável pela coordenação e 
execução dessas políticas que permita responder de forma cabal nos domínios da prevenção, dis-
suasão, redução de riscos e minimização de danos, do tratamento e da reinserção social. E faze-
mo-lo conscientes porque acompanhamos os problemas que a entidade destruída por PSD/CDS, 
colocou em causa. Com esta resolução o que o PCP pretende é retomar a excelência das respos-
tas públicas na área da toxicodependência, alcoolismo e outras dependências que estavam a ser 
desenvolvidas pelos excelentes e dedicados profissionais da área.

Esta é a segunda recomendação apresentada ao governo pelo PCP. Vai a tempo de re-
verter a fragmentação das respostas?

CC – A proposta contempla a criação, no plano da administração pública, de uma entidade que 
tenha como missão a coordenação, o planeamento, a investigação e a intervenção no combate à 
toxicodependência, alcoolismo e outras dependências, contempla ainda a contratação de profissio-
nais, o apoio aos utentes para as deslocações para os tratamentos e a requalificação das infraes-
truturas onde funcionam os Centros de Respostas Integradas e as Equipas de Tratamento. Esta-
mos conscientes de que a criação desta entidade não se faz de um dia para outro, propomos que, 
enquanto ela não estiver em pleno funcionamento, o Governo mantenha o actual estatuto de auto-
nomia dos Centros de Respostas Integradas, das Unidades de Desabituação e das Unidades de 
Alcoologia. Mantenha as equipas de profissionais de saúde das estruturas na área da toxicodepen-
dência e alcoolismo dedicadas exclusivamente à intervenção neste âmbito e reforce as equipas de 
rua. Esta é uma proposta que visa combater a fragmentação das respostas e reforçar a estratégia 
integrada e global, assim como os direitos dos utentes e dos profissionais que, por decisão do go-
verno do PSD/CDS, foi completamente posta em causa.

Quer sintetizar algumas dessas consequências?
CC – Respondendo à sua questão, dir-lhe-ia que os resultados da extinção do IDT são por de-

mais evidentes e traduzem-se na falta de uniformização das respostas, falta de recursos humanos 
e técnicos e de uma resposta integrada em todo o território nacional, equipas reduzidas devido à 
saída de profissionais, sem que proceda à sua substituição, impossibilitando o acompanhamento 
dos utentes de forma adequada e próxima, o aumento das listas de espera, entre tantos outros pro-
blemas que a desintegração dos serviços originou. São estas as consequências da política de di-
reita. É com essa política que é preciso romper! É preciso criar uma entidade nacional responsável 
por todas as vertentes de intervenção e pelo planeamento, investigação, definição das linhas estra-
tégicas e operacionalização no terreno. É preciso dotá-la de recursos humanos, técnicos e finan-
ceiros. Só assim se pode garantir uma resposta pública eficaz e coerente nesta área.

“Com a decisão 
do PSD/CDS 
de extinguir o 
IDT-IP foram 

fragmentadas as 
respostas”

“Aumentaram as 
listas de espera”

“As equipas 
foram reduzidas”

“Detiorou-se a 
qualidade na 
intervenção”
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Galriça Neto, deputada do CDS-PP

“Debatemos hoje aspetos importantes em termos de política de toxicodependência e do álcool. 
No CDS, temos bem claro que as políticas que devem ser adotadas e estimuladas nesta área de-
vem ser multissectoriais, articuladas, integradas e de proximidade, com forte componente de redu-
ção de riscos e minimização de danos. São políticas que devem garantir o apoio correto, integral e 
de qualidade ao indivíduo e à sua família, com acesso garantido aos tratamentos para aqueles que 
deles verdadeiramente necessitam. Há um trabalho meritório desenvolvido, desde há anos, primei-
ro no IDT e depois no SICAD, por equipas empenhadas e de elevado profissionalismo, que não 
tem sido devidamente apoiado e garantido ultimamente, como prova o decréscimo de verbas alo-
cadas por este Governo ao SICAD.

Para nós, e reconhecendo desde logo que existem aspetos a melhorar e investimentos que 
este Governo tem que garantir, essa melhoria não passa por desmantelar organismos ou começar 
tudo de novo. Para nós, a solução passa por dar efetiva prioridade política e investir nestas estru-
turas, nomeadamente nas equipas de proximidade e de minimização de danos, que são hoje alvos 
de cortes no financiamento que comprometem o seu trabalho. Aliás, foi consciente desta realidade 
que o CDS propôs, em sede de Orçamento de Estado, nesta casa, o reforço de verbas e investi-
mento nestas equipas… E o que vimos suceder? A nossa proposta, nesta matéria, foi aqui chum-
bada por Bloco de Esquerda, PCP e PS por mero preconceito ideológico. E por isso nos surpreen-
de que venham hoje propor aquilo que antes o CDS aqui propôs e os senhores não viabilizaram.

Queria terminar dizendo que esta é indubitavelmente uma das áreas atingidas pela austerida-
de instalada no Ministério da Saúde que os senhores querem negar, que à segunda, quarta e sex-
ta acusam o Governo que apoiam e, à terça, quinta e sábado, viabilizam as suas ações. Se querem 
soluções para este problema, exijam ao Governo que os senhores apoiam soluções concretas, que 
passe das palavras aos actos, que tenha a audácia de investir e de dar condições a estas equipas 
que viram ultimamente o seu trabalho altamente prejudicado. O CDS sabe de que lado está, sabe 
que apoia as políticas corretas para a toxicodependência e o álcool”.

Laura Magalhães, deputada do PSD

“Discutimos hoje quatro iniciativas na área das dependências. A do PCP recomenda ao Gover-
no o reforço da capacidade das respostas públicas na área da toxicodependência e alcoolismo… 
Quem lê o projeto do PCP fica com a ideia de que não apoia o atual Governo… Para além das ha-
bituais críticas que faz aos anteriores governos, acusa o atual Governo de continuar a destruir a 
resposta pública na área das dependências. Que rica união de facto nós temos aqui! E queixam-se 
da falta de profissionais nos CRI? Sabem que, passados mais de dois anos, a união de facto é si-
milar a um casamento civil? Pois é, senhores deputados, os senhores também têm culpa na maté-
ria mas, onde surpreendem mais é quando fazem a procissão de fé sobre as virtudes do sector pri-
vado e social. Então agora recomendam a celebração de contratos com os sectores social e priva-
do numa perspetiva de complementaridade? É tanta a incoerência que não tardará muito a vermos 
aqui o PCP a celebrar o casamento religioso.

Relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, que novidades nos trazem? Para além da ha-
bitual falta de recursos financeiros e de profissionais, dizem que faltam meios mas, depois, apoia e 
aprova as políticas deste Governo que desinvestem no SNS. Nada de novo, vindo de um partido 
que trocou a sua coerência por migalhas no poder.

Já no que diz respeito ao PAN, apresentam-nos duas iniciativas: uma no sentido de criar uma 
nova entidade na área dos CAD e outra que pretende o reforço dos apoios financeiros às entidades 
promotoras dos projetos. Senhoras e senhores deputados, o PSD considera que, no modelo de 
tratamento das dependências, é importante assegurar que as pessoas sejam atendidas com quali-
dade, com eficácia e com rapidez. O atual modelo, onde ao SICAD compete o planeamento e 
acompanhamento e, às ARS, a componente operacional, ainda não viu exploradas todas as suas 
potencialidades. O PSD entende que o Governo deve, por um lado, melhorar e reforçar a articula-
ção entre as estruturas do SNS com os cuidados de saúde primários e hospitalares, ao invés de 
simplesmente reverter o atual modelo e, por outro lado, deve proporcionar condições para um 
maior e melhor envolvimento do SNS, integrando melhor as políticas, reforçando os programas e 
aprofundando a articulação das respostas. Para o PSD, o combate às dependências precisa de to-
dos. Precisa de todo o SNS. E os projetos que aqui hoje nos trazem não nos parecem responder a 
essas necessidades”.

“Reconhecemos o 
trabalho meritório destes 

profissionais”

“Para nós 
o combate 

as dependências 
precisa de todos”


