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Entrevista com Sofia Fernandes, Vereadora da Câmara Municipal de Famalicão:

“O que me move é contribuir para que 
o futuro dos que vêm seja melhor do 
que o nosso passado”
Partindo do diagnóstico social do município, quais são os princi-
pais problemas que afetam Famalicão?
Temos alguns problemas sociais identificados que, como é óbvio, nos 
preocupam e refletem basicamente a realidade do restante país. Por-
que vivemos no Vale do Ave, já nos deparámos com uma taxa de de-
semprego bastante elevada sobretudo na década de final da década 
de 90 do ano passado com a cris dos têxteis, mas que foi reduzida ao 
longo dos anos, graças ao forte tecido empresarial local que garante 
muita oferta de emprego e que tem mantido desde essa altura a nossa 
taxa de desemprego sempre abaixo da média nacional. Esta proble-
mática resultou  e resulta sempre na emergência de outros proble-

mas, nomeadamente o abuso 
de álcool e dro-

gas. E a par destes surgem problemas familiares, divórcios e algumas 
famílias completamente destruturadas, que exigem um acompanha-
mento muito próximo desde a infância praticamente até à terceira ida-
de. E há  outras problemáticas, como o abandono escolar, no âmbito 
do qual temos feito um bom trabalho, ao ponto de ser atualmente re-
sidual… Relativamente a situações de insuficiências de ordem finan-
ceira, temos lojas sociais que são bastante procuradas, temos um tra-
balho muito significativo levado a cabo pelos presidentes de junta; as-
sociações e outras entidades… Mas reitero que, particularmente no 
final da década de 90 e início de 2000, este foi um concelho bastante 
fustigado pelo desemprego, o que resultou numa grande crise social e 
em diversos problemas no seio das famílias.

É isso que resulta na designação deste município como inclusi-
vo?
Claro que sim. Tentamos respeitar todos e só dessa forma obteremos 
a desejada inclusão total. Quer ao nível das escolas, das duas facul-
dades existentes em Famalicão, quer ao nível do trabalho que realiza-
mos dentro de portas, com os nossos colaboradores e com as suas 
famílias, procuramos respeitar todos enquanto pessoas e com todos 
os problemas que a sociedade tem, no sentido de termos esse conce-
lho inclusivo, ajudando-os a ultrapassar carências.

O município de Famalicão tem algum plano municipal de saúde?
Sim, temos um Plano Local de Saúde desenvolvido pelo ACES, do 
qual somos cooperantes e estamos atualmente a trabalhar num Plano 
Municipal de Saúde. Andámos a visitar outros exemplos e a recolher 
boas práticas que possamos adaptar ou replicar no nosso. Já temos 
uma equipa formada, que já anda no terreno, procurando e analisan-
do problemáticas que ainda vamos a tempo de solucionar.

O que levou o município a definir uma visão estratégica a longo 
prazo, com horizonte 2025?
Como é sabido, temos um presidente de câmara jovem, que gosta de 
conversar e de ouvir as pessoas. Ouve os jovens, os adultos e os se-

niores… é uma pessoa muito acessível. E este plano estratégico 
surge exatamente nessa linha: ouvir o que a população pensa 

e quer de Famalicão, perceber as mudanças verificadas na 
última década no território e o que esperam no futuro. E 

isso traz-nos algumas directrizes em diver-
sas áreas, desde a empresarial, à social, à 
educação, aos jovens, à saúde, à mobilida-
de … No fundo é uma ferramenta que nos 
permite ir de encontro ao que a comunidade 
precisa para o futuro.

Nesse domínio, a autarquia possui um la-
boratório de inovação social… Em que 
consiste?
Nas nossas freguesias temos as Comissões 
Sociais Inter-Freguesias (CSIF) e, nesse 
âmbito, procedemos a várias delegações de 
competências junto dos presidentes de junta 
e demais membros das CSIF. Atendendo às 



21

especificidades de cada freguesia, definimos áreas que pretendemos 
trabalhar, sendo que a social é muito abrangente em todo o concelho, 
e as CSIF trabalham-nas no terreno com o nosso apoio.

O que está a fazer a autarquia de Famalicão relativamente aos 
problemas relacionados com os comportamentos aditivos e de-
pendências, particularmente na área do álcool?
Relativamente a essa problemática, temos vários projetos desenvolvi-
dos em parceria, desde a escola à comunidade em geral, com o Pro-
jeto Homem - Mais Vale Prevenir, entre outros projetos que temos 
com o ACES, na prevenção do consumo de álcool e drogas. Temos 
uma equipa de psicólogas que apoia estes projetos no eixo da preven-
ção. Depois, temos o GAICAD – Gabinete Avaliação e Intervenção em 
Comportamentos Aditivos e Dependências, dedicado à sinalização, 
ao acompanhamento, encaminhamento e reinserção, quer haja ou 
não internamento. Mais uma vez, os senhores presidentes de junta, 
os núcleos de profilaxia ligados à Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitá-
ria são parceiros fundamentais nesse processo de acompanhamento 
e de reintegração. Verificámos que tínhamos todas as respostas mas 
faltava um elo de articulação. E este GAICAD surge com essa função, 
gerido pelo pelouro da saúde pública. Recebemos a pessoa, informa-
mo-la acerca das várias respostas que tem na comunidade e procede-
mos a toda a articulação necessária com os diversos parceiros. Tri-
mestralmente, fazemos uma avaliação intermédia e, anualmente, fa-
zemos um encontro e uma avaliação com todos os parceiros.

As famílias têm consciência destes problemas relacionados com 
os comportamentos aditivos e abuso e dependência de substân-
cias?
Algumas não. Algumas estão completamente no escuro. Quando o 
gabinete surgiu, fizemos o acompanhamento de um jovem que, entre-
tanto, já fez tratamento e continua a ser acompanhado no âmbito da 
reinserção e cujos pais, quando se aperceberam, já estava a “bater 
mesmo no fundo”… Falo de um jovem com tudo para ter sucesso na 
vida… e os pais sem se aperceberam da dependência daquele filho … 
E isto revela outro problema da sociedade: vivemos de forma tão rápi-
da que, muitas vezes, quando nos apercebemos de problemas que 
afetam os nossos entes mais próximos, já é demasiado tarde…
Num município que apresenta uma variedade de contextos signi-
ficativa, em que medida são os problemas idênticos entre fregue-
sias?
Existem zonas mais problemáticas do que outras… Curiosamente, na 
cidade, onde temos uma população mais jovem, há uma maior inci-
dência de problemas relacionados com drogas e alguns casos de de-
pendência de internet; e temos outros casos, entre pessoas mais ve-
lhas, com dependência do jogo. Nas freguesias limítrofes, temos al-
guns casos de dependência alcoólica, sobretudo em faixas etárias 
acima dos 50 anos. Diria que todas as freguesias rondam os mesmos 
problemas mas em faixas etárias diferentes e com maiores prevalên-
cias de abuso consoante o contexto territorial. Notam-se mais nas fre-

guesias mais urbanas os problemas relacionados com a internet e as 
drogas sintéticas…

Estes problemas são discutidos no seio da Rede Social?
Sim, na Rede Social e no Conselho da Comunidade, que por via de ter 
o pelouro da saúde pública presido e em que temos intervenientes 
como: ACES, Hospital, Segurança Social, Centro de Emprego, CPCJ, 
Associação de Utentes, Assembleia Municipal, o representante das 
Instituições de Solidariedade Social, 

Que papel assumem as freguesias em todos estes contextos?
O papel das juntas de freguesia é fundamental, desde logo porque 
são o primeiro elo de ligação à pessoa, à escola, aos pais, à criança, 
ao jovem, ao idoso… Muitas vezes, os casos chegam-nos por infor-
mação dos presidentes de junta e a nossa resposta é invariavelmente 
imediata.

O que leva uma jovem vereadora a “abdicar do sofá” para se de-
dicar à resolução de tantos problemas?
O nosso trabalho não é fácil mas faço-o com muito gosto. Sempre 
olhei para Famalicão como a minha terra e sempre elegi como objeti-
vo ficar aqui para o resto da minha vida. O que me move é o amor que 
tenho por esta terra e por estas gentes e que o futuro dos que vêm 
seja melhor do que o nosso passado. Tudo o que puder fazer para que 
a nossa comunidade, desde a mais jovem à mais idosa, possa viver 
confortavelmente na terra onde nasceu, farei com todo o gosto. É ób-
vio que nem todos os dias correm bem mas, muitas vezes, ver um sor-
riso que traduz a satisfação de um famalicense que viu o seu pequeno 
problema ser resolvido dá-me uma satisfação enorme.

O que faltará cumprir do programa eleitoral que apresentaram à 
população?
Estamos a cumprir integralmente com o que nos comprometemos com 
os famalicenses. Estamos ainda na primeira metade do mandato e por 
isso faltam algumas coisas, nomeadamente na área da Juventude, pois é 
uma área que se encontra em permanente ebulição. Mas tendo em conta 
o calendário do mandato e da nossa programação é já seguro afirmar 
que, uma vez mais, não vamos falhar com os famalicenses.

Gabinete de Avaliação e 
Intervenção de Comportamentos 
Aditivos e Dependências (GAICAD)
O Gabinete de Avaliação e Intervenção de Comportamentos Aditi-
vos e Dependências (GAICAD), é um organismo que atua no âmbi-
to da saúde mental, especificamente na área dos comportamentos 
aditivos e dependências. Promovida pela Câmara Municipal de 
Vila Nova de Famalicão, a estrutura conta com a colaboração da 
Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária, Lipac, do Centro de Solida-
riedade de Braga / Projeto Homem, do Centro de Respostas Inte-
gradas de Braga, da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave, 
do Centro Hospitalar Médio Ave e da Cooperativa de Ensino Supe-
rior Politécnico e Universitário – Cespu
O GAICAD tem como missão a valorização da comunidade na res-
posta aos comportamentos aditivos e dependências. Os objetivos 
principais assentam assim no apoio à comunidade no desenvolvi-
mento de competências para atuar no âmbito dos comportamentos 
de dependência, através do acompanhamento dos Núcleos de 
Profilaxia existentes e do apoio à criação de novos núcleos. Além 
disso, o gabinete irá promover também o desenvolvimento de 
ações de formação e informação dirigidas aos vários atores e inter-
ventores comunitários, atuando ao nível da prevenção, da avalia-
ção e diagnóstico para posterior encaminhamento para o trata-
mento e acompanhamento na reintegração socioprofissional.


