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Em última análise, um evento como a Lisbon Addictions serve para promover a 
saúde pública e a adoção de estilos de vida saudáveis… Pergunto-lhe se essa preo-
cupação esteve presente aquando da conceção do programa.

Alexis Goosdeel (AG) – Sim, é o que estamos a fazer. E, falando no caso do Obser-
vatório, também é por isso que temos a nova Estratégia 2025… A nossa visão estratégica 
visa contribuir para uma Europa mais saudável e mais segura, através de decisões e 
ações melhor informadas. Nesse âmbito, elegemos duas componentes: uma de saúde 
pública e outra de segurança. 

A propósito da saúde pública, temos três prioridades até ao final de 2020: a primeira, 
é contribuir para facilitar o acesso dos consumidores de drogas ao testing e tratamento 
para a Hepatite C e HIV. Sobretudo no campo da Hepatite C, como apresentámos no nos-
so relatório de julho do ano passado e no Relatório Europeu sobre Drogas de 2017, esta-
mos perante um problema de diagnóstico muito tardio. Então, desde logo, devemos con-
tribuir para facilitar e aumentar o acesso dos utilizadores ao teste e tratamento. Quanto ao 
tratamento, também nos deparamos com o problema do preço… 

A segunda prioridade é contribuir para a diminuição dos casos de morte relacionados 
com o consumo de drogas e, nesse âmbito, em particular mas não em exclusivo, organi-
zaremos no próximo ano uma reunião técnica para produzir uma lista de critérios mínimos 
de boas práticas relativamente às salas de consumo protegido. Atualmente, temos 80 sa-
las na Europa e, se tivermos em conta os novos projetos em preparação, no final do pró-
ximo ano deveremos ter mais de 100. Com a vantagem de usufruirmos atualmente de 
uma cooperação científica com a Suíça, a partir da qual trataremos de incorporar os da-
dos do sistema de avaliação das salas que têm em funcionamento. Aqui, a ideia não se 
trata propriamente de produzir já diretrizes europeias, porque ainda se trata de um serviço 
em desenvolvimento, que ainda não recolhe unanimidade. Visando ainda atingir esse ob-
jetivo da diminuição dos casos de morte, procuraremos oferecer mais informação e difun-
dir melhor o uso de naloxona/naltrexona. 

A terceira prioridade, talvez mais difícil de alcançar, é facilitar a transferência do conheci-
mento das boas práticas no campo da prevenção, da teoria e do nosso website, para a prática 
nos estados-membros. Considero mais difícil de perseguir este objetivo porque, embora exis-
tam hoje mais dados e conhecimentos sobre metodologias de prevenção que estão a produzir 
resultados ou que, pelo menos, não estão a ter influência negativa mas esta informação, que 
fica disponível a nível europeu, não é sempre utilizada na maioria dos países. Para ilustrar, 
atualmente, apenas um país da União Europeia tem um sistema de certificação obrigatório 
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para todos os programas de prevenção. Portanto, vamos tratar de desenvolver cooperações 
com outros organismos. Também desenhámos um modelo de capacitação e formação, pen-
sado na perspetiva de que não temos que ser nós a fazê-lo mas sim em disseminar determi-
nados módulos e em apoiar os países. Em suma, são estas as três prioridades, o que não sig-
nifica que fiquemos por aqui em termos de trabalho.

O Alexis trabalha nesta área há vários anos, já viajou por todo o mundo, partici-
pou em congressos em todos os continentes… Será legítimo afirmar-se que a Lis-
bon Addictions é hoje a grande conferência mundial nesta área?

AG – Sim! Mas Eu diria que ainda não é uma conferência mundial mas tornar-se-á a 
conferência mais importante sobre este tema no mundo. Creio que o valor acrescentado 
desta conferência reside no seu carácter multidisciplinar, no facto de ser uma conferência 
europeia inserida numa perspetiva mundial ou internacional e, obviamente, de ter espe-
cialistas de mais de 70 países. É uma riqueza incrível, sobretudo porque, como comentei 
na sessão de abertura, estamos perante realidades distintas entre várias zonas geográfi-
cas e, por outro lado, a Europa, sem ter essa ambição desde o início, tornou-se a primeira 
e única região do mundo a implementar um sistema de monitorização harmonizado, que 
funciona e que existe e que entrega, a cada ano, a tempo e horas relatórios, dados, infor-
mação e análises. Por outro lado, também temos algo único no mundo, que é a aborda-
gem equilibrada entre a redução da oferta e a redução da procura e o enfoque desde a 
perspetiva da saúde pública.  Na Europa, temos o privilégio de o fazer há já 20 anos e 
Portugal é um país que dá claramente o exemplo a esse nível.

Que balanço faz desta conferência?
AG – Duplicámos o número de participantes, triplicámos a oferta de apresentações, 

cujo nível, sobretudo dos key notes mas também em geral, é muito elevado. Tivemos aqui 
um elemento novo, cuja continuidade apoiaremos na próxima edição, que foi o projeto de 
formação e capacitação de jovens profissionais, algo que raramente acontece e que po-
derá contribuir decisivamente para um objetivo que ontem frisei: “Make addictions great 
again”… Constatamos que, em muitos países, trabalhar nesta área é duro e não é muito 
gratificante…

…É o que está a acontecer em Portugal, como reclamam muitos profissionais…
AG – Portugal é um país que tem investido muito e, em comparação com outros paí-

ses, o contexto português é estimulante para trabalhar nas adições.

Mas não estão a surgir pessoas novas e muitas têm saído…
AG – Sim, mas esse é um problema geral dos países, o envelhecimento dos quadros 

e dos responsáveis. Obviamente, existe muita gente com experiência e que desenvolve o 
seu trabalho, que não é ocupado por outros até que se reforme… Mas o que queria dizer 
é que existem muitos países onde esta não parece, para um jovem profissional, uma área 
de trabalho muito estimulante. Também sabemos que estamos perante pacientes difíceis 
e, se houver a impressão de que não há dinheiro para esta área nem apoio do Estado, 
nem a possibilidade de se ter um trabalho estável ou perspetivas de carreira, claro que 
não será muito estimulante para, aos 25 anos de idade, alguém decidir começar a traba-
lhar nesta área. E acho que esta conferência, já na primeira edição mas sobretudo neste 
ano, com este componente Twist, de capacitação de jovens profissionais, mostra o cami-
nho.

Entre outras missões, o Observatório revela e analisa tendências de consumos… 
Será legítimo afirmar-se que a heroína está “adormecida”?

AG – Adormecida não… Está estabilizada mas há que manter o alerta e atenção, até 
porque ainda é a droga que causa mais danos de saúde pública. Há uma pequena dimi-
nuição do uso de heroína mas A situação dos EUA, por exemplo, apesar de muito diferen-
te, mostra que ninguém pode sentir-se ao abrigo de uma nova epidemia. E há que registar 
o aumento das mortes por overdose observadas ao longo dos últimos três anos, na maio-
ria dos casos por uso de heroína, muitas vezes combinada com o uso de benzodiazepi-
nas ou fentanis, perigo que está a emergir e que merece a nossa atenção e monitoriza-
ção.


