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Cuidar de pessoas com comportamentos aditivos e dependências, 
promover a inclusão familiar, social e laboral, Intervir na prevenção, trata-
mento, reinserção, redução de riscos e minimização de danos, aplicando 
os valores da competência, e no respeito integral pela dignidade humana, 
foi o motivo que nos levou a visitar e a conhecer o Centro de Solidarieda-
de de Braga Projecto Homem e falar com os responsáveis desta institui-
ção.

 
Como descreveria o papel desempenhado pela Comunidade 

terapêutica Projeto Homem no Fórum das Nações Unidas sobre 
as dependências?

Nós pertencemos à Associação Espanhola do Projeto Homem, como 
membro convidado, e é já a segunda vez que aquela entidade organiza 
um evento como este no Fórum das Nações Unidas. Até ao presente, 
nunca tinha participado qualquer comunidade portuguesa e, este ano, 
coube-nos estar presentes enquanto representante português neste 
evento que engloba comunidades do mundo inteiro e integramos uma 
comitiva que apresentou um estudo sobre a eficácia das comunidades 
terapêuticas.

Em que medida estaremos perante mais uma referência por-
tuguesa na área dos CAD?

No que respeita ao nosso modelo, estou convencido que sim. Consi-
dero-o uma excelente referência.

Que importância assume hoje a evidência científica para o 
tratamento desta doença?

Faz toda a diferença… Esta mudança de paradigma entre o que se 
praticava antigamente, o fazer o bem, o voluntarismo e a crença que isto 
chegava para se perspetivar a doença e o que se pratica hoje, quer em 

termos de profissionalismo, quer em termos de abordagem do problema 
faz toda a diferença. E a própria evolução do problema, não só da depen-
dência mas de todo o contexto associado também nos obriga cada vez 
mais a estarmos preparados para darmos respostas eficazes aos nossos 
utentes. E dou um exemplo muito simples: principalmente na população 
alcoólica, vamos constatando uma forte degradação em termos cogniti-
vos, pelo que sentimos a necessidade de criar um programa de estimula-
ção cognitiva… Mas sabemos que não bastaria fazê-lo por fazer… Quise-
mos saber se o que fazemos tem, de facto, impacto, medi-lo e procurar 
saber se serve os interesses dos nossos utentes. Iniciámos esse traba-
lho com um grupo experimental, fizemos avaliações iniciais, faremos 
avaliações finais, ou seja, há aqui todo um trabalho de verificação cientí-
fica ou de evidência que comprova que aquilo que dizemos que fazemos, 
fazemos de facto e que os resultados que dizemos que temos, temos de 
facto. Mas temos igualmente uma área de investigação, desenvolvimen-
to e inovação, numa parceria com a Universidade Católica, que se enqua-
dra precisamente nesse âmbito.

Até pela tradição pessoal e profissional, nós, académicos, estamos 
muito centrados na evidência. E esta não é apenas uma forma de de-
monstrar que aquilo que fazemos tem efeito. Esse é ponto de partida 
mas quem trabalha numa instituição social, ainda por cima convenciona-
da, tem que ter a preocupação de devolver para a sociedade aquilo que 
esta investe nela. O facto de o Projeto Homem ter escolhido como tema 
as práticas baseadas na evidência é um sinal de um critério ou de uma 
marca que é definidora da própria estratégia do Projeto Homem. Não é 
apenas uma instituição que pretende fazer o bem mas que o faz com 
uma consciência o mais plena possível de que as suas práticas e estraté-
gias têm um suporte teórico, racional e empírico. Que depois testamos, 
de forma a devolver para a sociedade aquilo que esta, o Estado, as famí-
lias e os utentes apostam na comunidade. Tendo isto por base, o que se 
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pretende é que a equipa – há aqui um pequeno grupo que está investido 
na investigação, desenvolvimento e inovação – utilize esse conhecimen-
to que vem da investigação e da ciência, se forme e desenvolva enquanto 
pessoa e profissional para colocar essas práticas ao serviço da comuni-
dade.

É o que estão a fazer, por exemplo, na abordagem à depen-
dência do jogo?

Temos vindo a desenvolver contactos com especialistas internacio-
nais na área do jogo e temos duas psicólogas que estão a fazer o seu de-
senvolvimento formativo e profissional para, numa resposta diferente, 
mais em ambulatório, podermos vir a desenvolver uma intervenção foca-
da no jogo. Obviamente, utilizando os princípios humanistas, cognitivo-
-comportamentais, mediante protocolos e guiões mais ou menos estabe-
lecidos e disseminados na comunidade científica, o que nos permitirá 
sair destas dependências habituais com que trabalhamos, com substân-
cias, para essas novas dependências que estão na moda, que têm carac-
terísticas muito particulares a que devemos dar atenção. E já temos algu-
ma procura relacionada com situações em que o jogo passou a assumir 
um papel decisivo na vida das pessoas.

Como perspetivam a situação atual dos consumos abusivos e 
dependências em Portugal?

Na perspetiva de quem está na primeira linha e enquanto coordena-
dora da equipa de rua, verificamos uma certa tendência de mudança rela-
tivamente ao que tínhamos como paradigma clássico da pessoa depen-
dente de heroína, que claramente baixou… E baixou não apenas no que 
vemos no dia-a-dia na rua mas igualmente no que se repercute na comu-
nidade terapêutica. Relativamente ao álcool, houve um aumento expo-
nencial, inclusivamente na rua, em que praticamente metade da nossa 
população tem problemas severos relacionados com o álcool. E, pelo me-
nos ao nível da redução de danos, as próprias respostas ainda não estão 
suficientemente adaptadas e dirigidas a esta população. Na comunidade 
terapêutica, acaba também por se refletir esta tendência porque temos 
uma procura elevada desta população. Estas são as mudanças mais evi-
dentes, que constatamos no dia-a-dia na prática e que vão sendo corro-
boradas pelos relatórios anuais do SICAD. Noa mais novos – porque te-
mos também essa resposta em Famalicão ao nível da prevenção – há 
uma tendência para alguns consumos mais precoces, sobretudo de ál-
cool e canábis.

Em que medida estiveram essas mudanças na base de uma 
maior aposta, por parte da instituição, na procura do conheci-
mento científico e do saber técnico, para melhor consolidar as 
suas respostas?

Sim, sem dúvida… O nosso modelo de intervenção de há dez anos 
atrás não garantiria hoje sucesso. O perfil típico heroinómano que tínha-
mos há 10 ou 15 anos atrás nada tem a ver em termos de adesão com o 

que caracteriza a população que hoje temos, muito mais difícil de captar 
e motivar. E tudo isto obrigou a que reformulássemos a nossa aborda-
gem e que procurássemos novos conhecimentos.

É o doente alcoólico ou a família alcoólica que está em cau-
sa?

Se calhar, é o país alcoólico… 10 por cento da nossa população tem 
problemas ligados ao álcool… Se calhar, é o país produtor de álcool, é a 
economia que depende do álcool, é todo o país com problemas ligados 
ao álcool, que podem não ser de dependência nem de abuso mas temos 
toda uma estrutura social ligada ao álcool e com muita legitimação do 
próprio consumo. Creio que despertámos tarde para a questão do álcool 
como um problema na área das dependências… Recordo que, há uns 
anos atrás, havia pessoas que pretendiam tratar-se na nossa comunida-
de porque tinham problemas ligados ao álcool e o Estado não deixava… 
Não era permitido.

Falamos numa doença crónica, de um consumo culturalmen-
te tolerado… e o tratamento, é fácil?

Nenhum tratamento de dependências é fácil e, no caso do álcool, não 
é seguramente mais fácil. Apresenta, por vezes, algumas limitações que 
têm a ver com essa dimensão cultural e, se no percurso terapêutico do 
tratamento de outras dependências existe uma fase em que os utentes 
começam a ir a casa e a ter maior autonomia, em que temos sempre a in-
tolerância dos outros face ao consumo e em que pedimos que procurem 
evitar o contacto com outras pessoas que consomem, no caso do álcool 
é praticamente impossível pensar que evitarão esses contactos. E embo-
ra façamos um trabalho muito intenso com as famílias, a verdade é que 
muitas não aderem com facilidade. Nós temos um técnico a trabalhar em 
exclusivo com as famílias, que faz grupos de auto-ajuda, seminários in-
formativos e acompanhamento individual e estamos a desenvolver um 
programa de formação para as famílias da comunidade para que possam 
compreender melhor esta temática e acompanhar os seus familiares.

O Projeto Homem apresenta ainda uma característica distin-
tiva ao nível do estabelecimento de parcerias… Tem parcerias 
com instituições da saúde, tem parceiros locais, entre os quais 
autarquias, parceiros internacionais e uma muito especial, a Uni-
versidade Católica…

Recordo-me de uma sessão paralela em Viena, em que o Alexis, do 
EMCDDA, dizia que talvez estivéssemos no tempo de deixarmos de olhar 
para as instituições enquanto competidoras entre si para obterem finan-
ciamento e passarmos a vê-las enquanto parceiros numa problemática 
que é, efetivamente, crónica e sistémica e que exige o melhor de cada 
um, sendo que o melhor de cada um nunca será suficiente para resolver 
o problema… Portanto, não destacaria nenhuma parceira ou protocolo 
em particular por ordem de importância. No caso da relação com a Uni-
versidade Católica, que tem este ano o lema A Ciência ao Serviço do Bem 
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Comum, traduz uma vontade que é certamente mútua, e que nos benefi-
cia em termos de atualização, de contacto e de acesso a recursos e que, 
para a Universidade, é também uma oportunidade viva e estimulante de 
estar perto da realidade, dos técnicos e dos utentes, traduzindo uma es-
pécie de laboratório para que a instituição desafie as suas práticas e o 
conhecimento científico que vai sendo produzido.

Entretanto, vêm aí novas instalações…
As novas instalações, que se pretende que alberguem três respos-

tas… Nós abordamos esta questão das parcerias numa perspetiva muito 
prática: antes de fazermos algo, falamos com toda a gente que trabalha 
na área. Não criamos uma resposta apenas porque achamos que deve 
ser criada e como achamos que deve ser criada. Elejo como exemplo o 
centro de desenvolvimento juvenil, um projeto para o futuro em que esta-
mos já a trabalhar que decorre de conversas que tivemos com a Ser +, 
com o CRI, com a DICAD, com a Segurança Social, com outras comunida-
des… Fizemos mais de 20 reuniões de trabalho como primeiro passo para 
criar esta nova resposta… Este novo edifício acolherá também um centro 
de dia, em moldes completamente diferentes dos antigos e enquanto res-
posta para pessoas que, apesar de terem problemas ligados a substân-
cias lícitas ou ilícitas, têm a sua vida mais ou menos estruturada e para 
quem não se preconizam benefícios numa entrada em comunidade tera-
pêutica. Então, o centro de dia funcionará como um apoio extra a estas 
pessoas, que lá poderão passar algum tempo, tendo alguns grupos tera-
pêuticos e acompanhamento individual de forma mais condensada. A 
própria componente do jogo terá também aí um acompanhamento… Te-
remos ainda uma resposta de reinserção social que, historicamente, ser-
via apenas para os nossos utentes e que passa a sê-lo para quem preci-
sar de reinserção social, incluindo pessoas que estão em meio prisional e 
toda a comunidade envolvente. Também criaremos uma comunidade ex-
clusiva de longa duração destinada a pessoas com características muito 
específicas e que carecem de um acompanhamento muito diferente do 
que é assegurado pelos programas tradicionais. Sabemos que existe um 
grupo da população que já não tem condições de reinserção e que nem 
encontram respostas em lares nem têm condições para serem integra-

dos no mercado de trabalho nem retaguarda familiar e, para esses, tere-
mos este novo tipo de resposta, relativamente à qual temos igualmente a 
Universidade Católica como parceira. Por último, a resposta de consultas 
externas, igualmente destinada a pessoas que tenham algum problema 
relacionado com dependências mas que ainda não estarão motivadas ou 
não precisarão de um tratamento em comunidade terapêutica.

Projecto 
“Mais Vale Prevenir”

O “Mais Vale Prevenir” é um projecto 
de prevenção do uso/abuso de substân-
cias psicoativas que tem como princi-
pais objectivos evitar, diminuir ou retar-
dar a idade de inicio dos consumos.

É um projeto estruturado que, de 
uma forma multi-sistémica, pretende 
melhorar a formação integral das crian-
ças e dos jovens que participam neste 
programa.

Intervém em meio escolar, pois é na 
escola que os jovens passam a maior 
parte do seu dia, mas não se limita a 
este contexto.

Está desenhado para que através 
das suas acções, de uma forma lúdica e 
dinâmica, possa contribuir para o de-
senvolvimento pessoal de cada criança 
e jovem aumentando as suas compe-
tências pessoais e relacionais.

Este projecto é co-financiado pelo 
SICAD - Min. da Saúde, e conta com a 
parceria de várias entidades de Vila 
Nova de Famalicão.

Projecto 
“Fénix”

O Projeto “Fénix” enquadra-se no eixo 
da reinserção e afirma-se como um proje-
to de desenvolvimento pessoal e inserção 
social de pessoas consumidoras de subs-
tâncias psicoativas, cujo grau de depen-
dência não comprometa a sua emprega-
bilidade.

Este projeto, tendo em vista a satis-
fação de objetivos intermédios, como a 
diminuição dos consumos, a redução de 
comportamentos de risco, a melhoria da 
saúde física e psicológica, promove, 
concomitantemente, ações de sensibili-
zação dirigidas aos sistemas sociais, 
sobre a importância da qualificação for-
mativa e do acesso ao trabalho da po-
pulação alvo, ao mesmo tempo que coo-
pera na promoção de uma cultura soli-
dária junto da comunidade em geral e 
no incremento da economia social, jun-
to das organizações.

Desde 2008, foram acompanhadas 
mais de 450 pessoas com comportamen-
tos aditivos e dependências e famílias

Projecto 
“Projectando Vida”

“Projectando Vida” é um projeto de Re-
dução de Riscos e Minimização de Danos, 
dirigido a consumidores problemáticos de 
drogas no concelho de Vila Nova de Fama-
licão, que visa diminuir, atenuar ou limitar 
os efeitos negativos relacionados com os 
consumos de substânicas psicoativas 
nos seus utilizadores e na comunidade 
que integram. O projeto tem à disposição 
uma unidade fixa, adequada para os aten-
dimentos sociais, psicológicos e jurídicos 
e uma unidade móvel. Através de um tra-
balho de proximidade, a equipa de rua dis-
ponibiliza cuidados de saúde, apoio juridi-
co, apoio psicossocial, encaminhamento e 
acompanhamento para outros serviços no 
domínio social e da saude, ações de troca 
de seringas e agulhas de calibre 25g, troca 
de folhas de alumínio, disponibilização de 
preservativos e distribuição de uma refei-
ção. Este projeto deu continuidade ao tra-
balho anteriormente desenvolvido em par-
ceria com o Município de Vila Nova de Fa-
malicão. 


