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1º Fórum Noite Saudável das 
Cidades do Centro de Portugal
contou com 250 participantes

Violência, sinistralidade rodoviária, abuso de álcool, consumo de drogas 
ilícitas, contextos recreativos nocturnos foram áreas alvo debatidas no 1º 
Fórum Noite Saudável das Cidades do Centro de Portugal. Pensar a Preven-
ção foi o mote do evento, que decorreu nos dias 4 e 5 de abril, no Centro de 
Eventos da Fundação Bissaya Barreto e em que se apresentaram projetos a 
decorrer na região e se debateram as áreas-alvo do NSCCP na presença de 
vários especialistas nacionais e internacionais destas temáticas.

Foram mais de 250 os presentes neste Fórum que, direta ou indireta-
mente, contribuíram para um debate construtivo, permitindo refletir so-
bre o que se fez e faz a nível local e nacional sobre as áreas-alvo do pro-
jeto.

Dependências esteve presente no evento e recolheu depoimentos de 
alguns dos preletores…

Ana Abrunhosa,  
Presidente da CCDRC

Desde a ideia inicial que resultou no projeto à realização des-
te primeiro Fórum muito mudou… mas os comportamentos dos 
jovens não parecem ter mudado…

Ana Abrunhosa (AA): O desafio é e continua a ser muito grande! O pro-
jeto é de longo, longo prazo… Exige trabalhar em rede, capacitação, informa-
ção, trabalhar com os empresários… e não podemos desistir só porque con-
tinuamos a ter notícias más, até porque sabemos que as más notícias são 
invariavelmente as mediatizadas, portanto, a nossa esperança é que este 

projeto traga comportamentos responsáveis e transforme a nossa comuni-
dade numa comunidade mais resiliente. Penso que todos acreditamos e te-
mos que acreditar nisso. Vão existir sempre comportamentos de risco e es-
ses serão notícia mas espero que consigamos esses objetivos em torno de 
uma sociedade mais resiliente com o envolvimento de todos.

Esta parece ser uma ideia inovadora, particularmente no âm-
bito de uma CCDRC, ao centrar toda a atenção na pessoa e em 
particular no jovem… Isto traz-lhe algum dissabor?

AA: Não, pelo contrário. Traz-me muitas alegrias que possamos usar os 
fundos europeus num projeto onde a pessoa é o centro. Cada vez mais, mes-
mo nos projetos que envolvem obra, temos que ter esta abordagem porque 
as pessoas são o centro da nossa preocupação e intervenção. Todo o resto é 
um meio para chegar a um fim e, no caso deste projeto, isso consiste em per-
mitir às pessoas que possam divertir-se em contextos de segurança e de 
saúde, com responsabilidade. E todas as outras intervenções que a CCDRC 
apoia terão que ter como foco melhorar a qualidade de vida das pessoas, a 
sua formação, o seu acesso a serviços fundamentais… Portanto, as pessoas 
têm que estar no centro das nossas preocupações, políticas e projetos.

Neste projeto, as autarquias afiguram-se como parceiros in-
dispensáveis para a prossecução desses objetivos…

AA: As autarquias são atores absolutamente indispensáveis para tudo 
o que façamos. Quando falamos de Noites Saudáveis ou de outro projeto, 
não podemos esquecer que os mesmos serão aplicados num território. E, 
nos territórios, os atores fundamentais são as autarquias, que têm um gran-
de poder de mobilização, que têm um grande conhecimento do território, 
que têm uma grande proximidade ao território e às demais instituições e, 
como tal, qualquer projeto que não as envolva não é completo. Daí que veja 
com grande satisfação que 24 autarquias já aderiram ao projeto e, em mui-
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Fernando Mendes, IREFREA Portugal

Encontra alguma semelhança deste projeto com os anterio-
res planos municipais de prevenção?

Fernando Mendes (FM): Quando, há uns anos, implementámos os 
planos municipais, adiantámo-nos a um trabalho que considerávamos e 
foi importante fazer… Infelizmente, terminaram e, quando pensámos este 
projeto, considerámos que seria importante replicarmos o que havia de 
positivo nesses planos. Confesso que continuava com a ideia de que 
esta era a melhor abordagem possível: pegar nos municípios, dar-lhes 
empowerment e colocá-los a trabalhar connosco. Embora de uma forma 
mais abrangente e um pouco diferenciada, trata-se no fundo de retomar 
essa ideia inicial.

Este projeto é universal ou adequado às realidades específi-
cas de cada município?

FM: É um projeto em que tomamos em consideração as realidades 
de cada município. Cada um tem os seus problemas, aspetos mais nega-
tivos e outros mais positivos e o que fazemos é uma análise com o muni-
cípio, com o levantamento das necessidades e, a partir da partilha possí-
vel, construímos em conjunto uma intervenção. Nesse aspeto, responde-
mos um pouco prêt à porter…

Tendo em conta os contextos e áreas-alvo do projeto, não ha-
verá aqui o risco de se concluir precipitadamente que o mesmo 
limita a diversão dos jovens?

FM: Num ou outro caso pontual tem havido alguma resistência. Al-
gumas pessoas não terão ainda percebido que o nosso papel não passa 
por retirarmos o financiamento nem ocupar o espaço a ninguém mas, 
pelo contrário, trabalhar em conjunto. Eles já têm os seus projetos imple-
mentados, achamos que, se quiserem, podemos ajudar, podemos até am-
pliar os trabalhos que têm, oferecendo uma amplitude mais regional ou 
nacional. Creio que quando as pessoas entenderem que estamos aqui 
para trabalhar em conjunto e não para retirar espaço as coisas serão 
muito mais facilitadas.

Quando se fala em mudança de comportamentos por parte 
dos jovens, não será encontrar e oferecer alternativas o mais di-
fícil?

FM: É uma questão muito interessante… Acho que existem muitas 
alternativas, temo-las encontrado quer nos municípios em si, quer nas 
estruturas que estes vão gerindo e nas ONG e a questão está em fazer-
mos uma afinação no projeto para que o mesmo responda, de forma 
mais eficaz e adequada, às necessidades que as pessoas têm. Quando 
essas respostas não existem, pensamos em conjunto e dentro do que 
também temos para oferecer, que respostas poderão ser mais adequa-
das.

Quais são as principais características deste projeto?
FM: Este projeto já tem um referencial nos planos municipais, que 

consiste em, a partir do município, envolver toda a gente. Com o passar 
do tempo e à medida que fomos aprendendo, começámos também a in-
tegrar outras valências que não estavam previstas no primeiro. Estáva-
mos muito focados na questão da prevenção, nas escolas e associações 
de pais, ao passo que neste projeto já procurámos a integração de tudo 
isto por exemplo com o desporto ou a música e entrámos em áreas que 
não estavam antes definidas, como a questão da violência… Envolvemos 
cada vez mais outros agentes fundamentais, como as forças policiais, a 
restauração e outros que passam a ser parceiros efetivos e agentes de 
prevenção ao nosso lado. Depois, temos também os jovens, representa-
dos através do Conselho dos Jovens, estamos a construir o grupo Se-
mentes em cada município, constituído por grupos de jovens que vão ser 
formados e cujo trabalho consiste em disseminar não só o que é feito no 
seu município mas também intervir, divulgando as atividades previstas. 
Ao fazermos isto, estamos a capacitá-los, a dar-lhes força e a potenciar 
que transmitam a mensagem e sejam as nossas “orelhas” no terreno. Em 
suma, todos vão decidir…

tas dessas, o projeto já desenvolveu várias iniciativas previstas na candida-
tura ao Centro 2020 e que têm apoio para o efeito.

Este projeto é para os jovens ou por causa do que está mal no 
comportamento dos jovens?

AA: Este projeto é para os jovens, com os jovens e por causa dos jo-
vens. Eles são o nosso futuro. Ser jovem é ser irreverente, é ter comporta-
mentos de risco, é arriscar, é ser-se aventureiro e a nós cabe-nos ajudá-
-los a serem jovens, com um pouco mais de responsabilidade e organi-
zarmo-nos para lhes oferecer redes de segurança. Verificamos, por exem-
plo, que a maioria dos empreendimentos nocturnos não têm água para 
os jovens, não sabem para que número hão-de ligar quando um jovem se 
sente mal ou como o encaminhar rapidamente e, portanto, em termos de 
sociedade, temos que criar uma rede, organizarmo-nos para tornar esses 
ambientes mais seguros para os jovens.

Também se fala muito nos horários desses estabelecimentos 
de diversão noturna, sendo que muitos abrem à 1 ou 2 horas da 
madrugada e compete às autarquias regular horários…

AA: A verdade é que, no meu tempo, íamos para a discoteca às 11 da 
noite e os miúdos de hoje vão à 1 da manhã… Agora, penso que a solução 
não passa por proibir… Temos que responsabilizar os jovens, nomeadamen-
te com bons exemplos através dos seus pares, trabalhando na comunidade 
educativa e levando a que as outras instituições que estão no terreno traba-
lhem em rede. E quando os jovens são vítimas, que nos organizemos de 
modo a que, depois, a sociedade não os torne novamente vítimas, nomeada-
mente quando os volta a expor ou os sujeita a determinados processos. En-
quanto sociedade, temos primeiro que prevenir mas, quando os nossos jo-
vens são vítimas de alguma violência, organizarmo-nos para que não volte-
mos a vitimizar, que é o que fazemos muitas vezes.
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João Redondo, CHUC

Que balanço faz da realização deste 1º Fórum?
João Redondo (JR): A organização do próprio programa já reve-

lava a ideia de fundo: por um lado, fazer um balanço do que se fez até 
agora, por outro lado, reforçar laços entre as pessoas da região que 
estão associadas ao projeto, com vista a potenciar o cumprimento 
dos objetivos a que nos propusemos. Se há uma nota prévia que 
pode dar desde logo um indicador é a presença de mais de 200 pes-
soas… Depois, também há que sublinhar o interesse que as pessoas 
demonstraram através das questões que colocaram e da forma como 
nos abordaram… Estamos muito satisfeitos.

O projeto assume como desígnio a noite saudável mas 
também foi aqui muito referido o problema do dia…

JR: Não iria por aí… É preciso focar a nossa intervenção em ter-
mos globais, até porque estamos a falar em prevenção… O foco foi a 
noite mas os fatores de risco que encontrámos são sobreponíveis à 
história de vida das pessoas e, portanto, se começarmos a prevenir 
as coisas na noite, estaremos a prevenir o desenvolvimento sustentá-
vel e saudável das cidades. Falamos em comportamentos e atitudes 
saudáveis e é fundamental, por exemplo, este envolvimento das au-
tarquias, intervindo em silo e trabalhando nesta ideia de rede. A ideia 
de co-produção potencia que a comunidade passe a fazer parte da in-
tervenção da autarquia, o que, por outro lado, confere mais poder à 
autarquia.

No primeiro dia deste Fórum, foram organizadas diversas 
mesas temáticas e, hoje foram apresentadas várias propos-

tas de intervenção por um vasto conjunto de atores… São 
propostas para levar a sério?

JR: São propostas para apresentar às pessoas que são alvo do 
projeto e para refletir com elas possíveis configurações para a deter-
minação de uma estratégia com vista à sua implementação. Mas 
sempre depois de triadas pelas pessoas porque os cidadãos e os jo-
vens em especial têm que sentir que fazem parte da decisão. E, em 
relação aos jovens, se os pares não influenciarem pares, o que ire-
mos mudar? Penso que o Conselho de Jovens é o melhor exemplo 
disto. Face às ideias que estão a ser apresentadas, os jovens estão a 
discutir as melhores estratégias e nós também intervimos e reflecti-
mos em conjunto. Assim, acredito que seja possível mudar alguma 
coisa. Há aqui um conselho comunitário onde todos, ao longo do ci-
clo vital e de acordo com as especificidades, discutem o que foi apre-
sentado e, em função disso, iremos definir e redefinir as vezes que fo-
rem necessárias a estratégia.

Existe uma ideia comum mas os territórios são diferen-
tes…

JR: Existem realmente diferenças e teremos que adequar o que 
temos ao que faz a diferença nos territórios. Vamos encontrar locais 
onde teremos mais profissionais da saúde, do social, da educação ou 
das forças de segurança e, em função disso, iremos procurar adequar 
respostas. Nos meus dois projetos, da violência sexual e da sinistra-
lidade, estão representados os grandes grupos profissionais que re-
presentam também estes setores e procuraremos criar uma lingua-
gem que possa ser transversal e ajudar a passar a nossa mensagem.

De acordo com os dados aqui apresentados relativamente 
à sinistralidade rodoviária, registou-se um decréscimo de 
mais de 2 mil vítimas mortais para cerca de 500… Também é 
um reflexo do vosso trabalho?

JR: Nós estamos a começar agora enquanto projeto e, portanto, 
queremos dar continuidade ao que vem sendo feito. Daí que esteja-
mos a estabelecer um protocolo com a ANSR, precisamente para 
criar mais um elo nesta grande estratégia e darmos mais um contri-
buto. Em relação à sinistralidade, é fundamental refletir sobre aspe-
tos como o sono, por exemplo, que tem um sério impacto na qualida-
de de vida das pessoas…

Considera a indústria do álcool e a distribuição parceiros 
fundamentais?

JR: A ideia é que sejam parceiros na prevenção e na promoção 
da mudança; que as pessoas que bebem possam fazer melhores es-
colhas, que sejam mais adequadas à sua saúde. E os negócios têm 
que oferecer condições de segurança aos jovens: têm que oferecer 
água, açúcar, espaços seguros… é só isto que se pede.
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Diana Breda, Administradora 
Hospitalar, CHUC

Que balanço faz destes dois dias?
Diana Breda (DB): Começou bem e terminou ainda melhor… Fo-

ram dois dias de intensíssima discussão com muitas áreas da socie-
dade civil e essa é a maior riqueza deste projeto – não só a quantida-
de de intervenções (17 projetos) mas também de parcerias que já 
conseguimos fazer. A título de exemplo, esta última mesa foi dedica-
da às parcerias que temos com entidades nacionais, como a ANSR 
ou o Plano Nacional de Saúde Mental, mas também temos parcerias 
com entidades regionais e, claro, as câmaras municipais, que estive-
ram  qui presentes. Penso que conseguimos traduzir nas mesas toda 
essa riqueza, portanto, do nosso ponto de vista, o Fórum foi um su-
cesso.

Entre outros temas, discutiu-se aqui a questão do género 
e a violência e, entre a massiva plateia, destacaria uma signi-
ficativa presença de mulheres… Dever-se-á a algum motivo 
em particular?

DB: Creio que se deve ao facto de as pessoas em geral percebe-
rem que a questão do género é ainda uma questão; a problemática da 
violência na noite é também uma questão de género, não sendo a 
mesma coisa ser rapaz ou rapariga e sair à noite… E as pessoas aca-
bam por aderir, sendo natural que as profissionais mulheres tenham 
mais empatia com este tipo de questões. O que pretendemos é que 
as questões relacionadas com promoção da igualdade de género per-
passem em todos os projetos.

Não há jovens iguais, nem pais iguais nem territórios 
iguais… Como irão implementar este projeto em tantos e tão 
diferentes municípios?

DB: Aquando da candidatura do projeto, fizemos uma primeira 
avaliação e, agora, validámos essa avaliação através de uma metodo-
logia consistente e também com o grupo de avaliação, com cada 
uma das 24 autarquias, que nos transmitiram também as suas priori-
dades. De acordo com as nossas possibilidades, fizemos um match e 
sabemos hoje que projetos vamos oferecer a cada uma das autar-
quias.

E que alternativas irão oferecer aos jovens?
DB: O que pretendemos é que façam escolhas conscientes. 

Quando vão para as discotecas, se lhes apetecer, que bebam mas 
que pensem o que acontece quando bebem aquele copo a mais… Ou 
então, que decidam mesmo não beber e divertir-se na mesma. A ideia, 
tanto do projeto do desporto como o da música, é precisamente criar 
estas alternativas, que tenham outras coisas para fazer, que tenham 
outra opção mas uma opção consciente.

Que expectativas têm para este projeto piloto?
DB: No final, iremos avaliar o impacto… Temos um grupo de ava-

liação e vários consultores, nacionais e internacionais e os consulto-
res jovens, para nós muito importantes, que irão validar ou não deter-
minadas iniciativas. Depois de avaliar, tentaremos perceber se este 
projeto poderá, de alguma forma, contribuir para o estabelecimento 
de alguma política pública, nacional ou regional.
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Rui Ribeiro, Presidente da ANSR

Falou aqui em aspetos positivos de uma política da qual Por-
tugal pode orgulhar-se mas, entretanto, também o ouvimos fa-
lar numa banalização do acidente… Não haverá aqui uma certa 
contradição?

Rui Ribeiro (RR): Não… O que digo é que Portugal, nos últimos 22 
anos, passou de um cenário de 2100 vítimas mortais por ano em 1996 
para 512 VM em 2018. Neste aspeto, fomos dos países com mais suces-
so na Europa. No entanto, hoje em dia, quando se vê um acidente na te-
levisão, isso é banal para toda a gente. Mas não devia… 512 vítimas mor-
tais por ano equivalem a três aviões A320 que caem, e isso já não seria 
banal. Parece que as pessoas até consideram tolerável que esses núme-
ros ocorram na estrada ao longo de um ano… Todos temos que nos 
consciencializar, desde os condutores aos peões, passando pelos res-
ponsáveis da fiscalização e das estradas, que não é tolerável que pes-
soas percam vidas na estrada.

Também falou no erro humano… Será o erro ou a irresponsa-
bilidade que determina certos comportamentos na estrada?

RR: Existem as duas coisas. Sobre a irresponsabilidade humana, tra-
balhamos através da fiscalização, da prevenção, informação e sensibiliza-

ção e penalizações que advêm de certos comportamentos mas há algo que 
nunca conseguiremos fazer: inevitavelmente, somos seres humanos e ha-
veremos de errar. Mas não devíamos pagar com a vida o facto de nos dis-
trairmos por um segundo. Sobre este inevitável o erro humano, devemos 
continuar o processo de melhoria das infraestruturas rodoviárias que sejam 
mais tolerantes aos nossos erros. É disso um exemplo as faixas sonoras 
que nos alertam quando estamos a sair da estrada.

Pelos indicadores apresentados, percebemos que aumentou 
significativamente a presença de substâncias psicoativas nas 
vítimas mortais de acidentes na estrada…

RR: Ainda que não seja propriamente um orgulho termos passado 
em 15 anos de 40% para 30% de vítimas mortais nas estradas com ál-
cool no sangue, é uma evolução muito positiva… Ao contrário, em 10 
anos, duplicámos a percentagem de vítimas mortais nas quais estavam 
presentes substâncias psicotrópicas… É um alerta, temos que olhar com 
atenção para o que representam estes números e agir.

Assumiu recentemente a presidência da ANSR… que princi-
pais objetivos define para este exercício?

RR: Se tivesse que traçar um objetivo, pretendia que a ANSR não 
fosse conhecida por causa das multas mas antes como um parceiro e 
um amigo que vai ajudar os condutores a entrarem no seu carro e a che-
garem ao fim da viagem, para além de, obviamente, diminuir a  sinistrali-
dade nas nossas estradas.
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Paolo Stocco, Veneza-Itália

Na sua comunicação, apresentou-nos a história e a evolução 
das comunidades terapêuticas… E hoje, como é esse quadro?

Paolo Stocco (PS): Hoje, estamos perante um grande desafio, até 
porque mudaram os estilos de consumo. Já não temos apenas uma po-
pulação de heroinómanos, gente marginalizada e com infeções, como 
antes sucedia… Atualmente, os utentes da comunidade terapêutica 
apresentam muitas problemáticas e policonsumo. Então, os profissio-
nais têm que estar muito mais habilitados e as comunidades terapêuti-
cas têm que ser mais flexíveis, propondo programas individualizados. A 
pessoa tem que ser o verdadeiro centro da atenção e a comunidade te-
rapêutica e os seus profissionais têm que especializar-se nas problemá-
ticas destas pessoas.

Falou também na existência de mais de mil comunidades te-
rapêuticas na Europa…

PS: Sim, a determinada altura, havia em Itália quase 700… Atualmen-
te são menos mas existe ainda uma rede muito ampla, são centenas, e 
cada região italiana tem uma rede de comunidades terapêuticas involucra-
da na política de saúde pública. Existem muito poucos centros privados.

Ficou ainda na retina um indicador muito pouco comum: a 
existência de uma comunidade terapêutica onde residiam 
cerca de 7 mil utentes…

PS: Sim, falamos nos anos 90, os de maior êxito e com muitos 
apoios políticos, de uma estrutura que acolhia até 7 mil pessoas mas 
era uma espécie de aldeia e não apenas uma comunidade terapêuti-
ca…

Nessa altura, havia muitos apoios políticos para tratar a 
toxicodependência… e hoje, não há?

PS: Hoje não há. Quer a nível político, quer a nível mediático, 
não existe atenção para a toxicodependência. É um problema esque-
cido e que deu lugar a outras prioridades atuais, como os migrantes 
em Itália.

Isso significa que trabalharam bem e que a sociedade dei-
xou de ter esse problema?

PS: Não, antes pelo contrário. Creio que trabalhámos bem no 
sentido de melhorarmos as nossas práticas, de termos casos de su-
cesso e de termos como base uma metodologia de trabalho assente 
no profissionalismo e na diminuição dos tempos de internamento, 
que outrora se podia fixar em vários anos. Hoje, em tempos bem mais 
diminutos, fazemos psicoterapia, inserção social, laboral, formação…

Em que medida poderá a falta de apoio levar ao recrudes-
cimento do fenómeno?

PS: É um problema muito sério… Creio que deveríamos retomar 
a atenção por parte da política e dos media. Trata-se de um regresso 
e não de um progresso o que assistimos atualmente.

Poucas vezes se fala nos resultados do trabalho desen-
volvido no seio das comunidades terapêuticas… Porquê?

PS: Porque é difícil avaliar o trabalho que resulta numa mudan-
ça interior de uma pessoa, uma mudança no estilo de vida. Apenas se 
fazia avaliação sobre recaídas no consumo ou em delinquência mas 
entendemos que também a qualidade de vida da pessoa deve ser ava-
liada. E avaliar a qualidade de vida não é tão fácil metodologicamente 
mas é também um desafio para as comunidades terapêuticas e para 
os seus profissionais.


