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Unidade de Alcoologia de Coimbra fecha em beleza II Ciclo Temático de Formação:

A substância das respostas 
na voz de João Goulão

No dia 21 de Novembro, a Unidade de Alcoologia de 
Coimbra acolheu a última conferência inserida no II Ciclo 
Temático de Formação em Alcoologia que aquela institui-
ção tem vindo a desenvolver ao longo do ano. A sessão 
foi dinamizada por  João Goulão, que desenvolveu a co-
municação “Dependências lícitas e ilícitas, com ou sem 
substâncias, e a substância das respostas aos problemas 
que colocam”. Esta sessão incidiu sobre a originalidade e 
a eficácia da resposta encontrada em Portugal para a pro-
blemática das adições.
Dependências associou-se ao evento e entrevistou João 
Goulão.

JOÃO GOULÃO

“A escolha 
do modelo 
a seguir 
dependerá de 
uma decisão 
política”

Perante uma plateia cheia de interessados, o que partilha-
rá nesta sessão?

João Goulão (JG) - Venho participar nestas conferências, ini-
ciativa da Unidade de Alcoologia de Coimbra que me parece intei-
ramente meritória e, não trazendo propriamente uma apresenta-
ção, gostaria de me disponibilizar para discutir com os profissio-
nais que aqui vão estar alguns aspetos das nossas políticas. E 
também me parece fazer algum sentido contar um pouco da histó-
ria, algo que tenho feito particularmente em contextos internacio-
nais, sobre como foi desenvolvido o dispositivo existente em Por-
tugal para dar resposta aos comportamentos aditivos, como che-
gámos a algumas medidas emblemáticas como a descriminaliza-
ção… Se calhar, faz sentido contar também aqui essa história a 
muitos profissionais que não a transportam já consigo. E gostava 
também de lançar à discussão outras questões que estão em 
cima da mesa. Embora não me furte a isso, tentarei evitar um pou-
co a discussão em torno da parte política e organizativa que, como 
sabe, está pendente de decisões que espero sejam tomadas a 
curto prazo mas gostaria de falar de algumas questões, também 
políticas, que estão em cima da mesa, como a legalização da ca-
nábis, relativamente à qual faz sentido auscultar e partilhar opi-

niões com profissionais do terreno. Mas será, acima de tudo, uma 
conversa próxima com estes profissionais, cujo convívio, a contra 
gosto, me vi privado nos últimos anos.

Porque estamos numa unidade de alcoologia e porque os 
indicadores resultantes do último inquérito aos consumos 
não se afiguram propriamente positivos, mas também porque 
muitos destes profissionais se queixam da escassez de re-
cursos e da não renovação das equipas, o futuro parece ser 
incerto…

JG – Sim, é incerto… Essa é uma constatação e, infelizmente, 
não tenho alternativas nem meios para oferecer reforços a essas 
equipas. Não queria também que isto se transformasse numa ses-
são de catarse porque, de facto, no modelo organizativo atual, o 
SICAD não tem nada a oferecer. Agora, talvez saia daqui um aler-
ta para quem pode voltar a olhar para estas questões, para perce-
ber que o dispositivo montado para enfrentar os comportamentos 
aditivos, seja das substâncias ilícitas, seja do álcool, está a ficar 
muito enfraquecido e, pedindo desculpa pelo plebeísmo, esse de-
sinvestimento ou falta de investimento poder-se-á pagar com lín-
gua de palmo daqui a uns anos. Portanto, é importante que haja 
um novo olhar, para além da questão organizativa porque também 
não tenho dúvidas de que, seja qual for o modelo organizativo a 
que cheguemos, no contexto atual, a escassez de meios será uma 
constante.

No último Lisbon Addictions, o Secretário de Estado da 
Saúde, Fernando Araújo, questionado pela Dependências 
acerca da indefinição que tinha resultado do relatório do gru-
po de trabalho, afirmou que confiava na sua capacidade de li-
derança para obter rapidamente um consenso…

JG – A verdade é que existem visões claramente distintas no 
seio do grupo de trabalho. Eu tenho uma e, embora seja o líder do 
grupo, não consigo forçar consensos. Penso que não haverá, de 
facto, um consenso, embora exista em coisas importantes, como 
a necessidade e conveniência de existir uma estrutura nacional 
coordenadora, responsável pela definição das políticas ou relati-
vamente à necessidade de existirem unidades dedicadas a esta 
temática. Mas o busílis da questão reside em duas palavras ape-
nas: integração versus articulação. Eu e alguns poucos elementos 
do grupo de trabalho somos favoráveis ao aprofundamento de 
uma articulação desta rede de serviços dedicados às dependên-
cias com o resto do SNS, outros defendem uma integração, que é 
algo que não entendo muito bem o que seja… Francamente, esta 
semântica tem mantido a incapacidade de chegarmos a uma posi-
ção consensual. Portanto, o que antecipo é que, mais uma vez, 
apresentaremos ao Sr. Secretário de Estado possibilidades alter-
nativas e, em última análise, a escolha do modelo a seguir depen-
derá de uma decisão política.


