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Em entrevista a Dependências, Fernando Araújo, Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde, faz depender a rapidez da decisão quanto à futura orgânica do SICAD e conse-
quente enquadramento dos profissionais dos CRI da celeridade da apresentação de uma 
proposta por parte do grupo de trabalho que está a aprofundar o processo de alterações 
ao modelo organizacional do SICAD. Fernando Araújo garante mesmo que “se até ao final 
de novembro, pudermos ter uma proposta do grupo de trabalho”, irá “seguramente tentar, 
dentro do Governo, ter em dezembro uma solução e uma decisão para encarar já 2018 
com uma nova visão para os profissionais e para os utentes”. Pelo meio, o Secretário de 
Estado deixa rasgados elogios aos profissionais desta área, compreendendo os motivos 
que levaram “o Norte” a dizer não à continuidade do atual panorama mas esperando 
igualmente continuar a contar com os mesmos para “melhorar ainda o sucesso que temos 
tido nesta área”. Com um discurso que apela à superação de eventuais discordâncias no 
seio do grupo de trabalho em favor de uma solução que melhore as condições dos profis-
sionais desta área, Fernando Araújo deixa antever que, caso a unanimidade não seja to-
talmente alcançada, fará prevalecer a visão de João Goulão: “Tenho a certeza de que a 
liderança do Dr. João Goulão possibilitará encontrar o fio condutor que nos permitirá, no 
seio do Governo, tomar uma decisão e preparar tudo isto para que, nos próximos anos, 
tenhamos uma estrutura forte, dinâmica e que responda às necessidades dos utentes”.

Que reação lhe merece o recente pedido de demissão em bloco de todos os 
coordenadores dos CRI do Norte do país e do coordenador da DICAD da ARS Nor-
te?

Fernando Araújo (FA) – Diria que, acima de tudo, estamos neste momento a discutir 
o futuro do SICAD e encaro isso como uma posição dos profissionais, que acumulam al-
gum cansaço face a problemas que têm enfrentado ao longo dos últimos anos. Mas quero 
deixar uma palavra de alguma tranquilidade. Estamos a tentar encontrar uma fórmula e 
uma solução para, não só melhorar as condições do SICAD, das DICAD e de todas as 
pessoas que trabalham nesta área, como também dar aqui uma nova visão para o futuro. 
Portanto, encaro realmente isso como uma posição tranquila de pessoas que também 
pretendem, naturalmente, mostrar algum do seu desagrado mas deixo também uma nota 
de que estamos a encarar o futuro de uma forma positiva e, seguramente, encontrarão 
motivação, no novo enquadramento, para continuarem o excelente trabalho que têm feito.

Mas esse suposto novo enquadramento já está a demorar tempo demais e, en-
tretanto, continua a não surgir, ao contrário do que esperam os profissionais, uma 
nova solução orgânica para esta área…

Fernando Araújo, Portuguese Secretary of State Assistant and of Health, promete 
“mexidas” para breve na orgânica do SICAD e dos CRI:

Secretário de Estado antevê 
rápido regresso… ao futuro
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FA – As soluções complexas, como sucede neste caso, nem sempre são rápidas a 

encontrar… Mas vamos encontrar uma solução para os próximos anos e prefiro, even-
tualmente, demorar mais alguns meses – e, neste momento, já estamos numa fase final 
– a encontrar uma boa solução, que fique para os próximos anos, do que tomarmos deci-
sões muito rápidas que poderão ter uma viabilidade curta. Estou confiante que este grupo 
de trabalho, liderado pelo Dr. João Goulão, encontrará uma boa decisão, que o Governo 
irá apoiar, um enquadramento e uma dinamização que permitirá dar continuidade ao su-
cesso que temos tido nesta política de luta contra as drogas e as dependências.

O último grupo de trabalho produziu um relatório que se revelou inconclusivo 
quanto à desejada unanimidade em torno de uma proposta de solução para esta 
área… Em que medida poderemos estar perante um medir de forças por parte da 
saúde mental, que resultou num entrave face a essa unanimidade, evidente pelo 
menos entre os profissionais em CAD?

FA – Não vejo dessa forma… É necessário clarificar alguns aspetos que a primeira 
proposta estabelecia, o que foi pedido ao grupo de trabalho e ao Dr. João Goulão e acho 
que, no aprofundar dessas questões, encontraremos boas soluções. Não vejo isso como 
um medir de forças. Acho que devemos estar todos unidos dentro do SNS a favor de uma 
política que teve enormes ganhos em saúde - e esta conferência Lisbon Addictions 2017 
é um bom exemplo disso – e que queremos continuar a aprofundar e a melhorar no futuro. 
Perspetivo tudo isto como uma visão para o futuro, construtiva, eventualmente colocada 
com novos alicerces mas uma visão preparada para melhorar ainda mais o sucesso que 
temos tido nesta área. E os profissionais que temos no país são excelentes e é também 
muito a eles que o sucesso se deve.

Em que medida veria com bom grado o regresso a um modelo de organização 
vertical, como sucedia com o IDT?

FA – Vamos aguardar as decisões do grupo de trabalho… Não vale a pena estarmos 
a ultrapassá-las, senão esse grupo também não faria sentido… O grupo de trabalho é 
constituído por profissionais de várias áreas, o que resulta em diferentes visões, mas te-
nho a certeza de que a liderança do Dr. João Goulão possibilitará encontrar o fio condutor 
que nos permitirá, no seio do Governo, tomar uma decisão e preparar tudo isto para que, 
nos próximos anos, tenhamos uma estrutura forte, dinâmica e que responda às necessi-
dades dos utentes.

Quando espera ter essas conclusões do grupo de trabalho?
FA – Espero que, até ao final de novembro, tenhamos soluções. Gostava muito de to-

mar uma decisão até ao final do ano e, se até ao final de novembro, pudermos ter uma 
proposta do grupo de trabalho, irei seguramente tentar, dentro do Governo, ter em dezem-
bro uma solução e uma decisão para encarar já 2018 com uma nova visão para os profis-
sionais e para os utentes.

Como encara os mais recentes indicadores da situação portuguesa em matéria 
de CAD?

FA – Diria que temos ainda uma excelente posição… Neste evento, estão representa-
dos inúmeros países de todo o mundo e todos eles, como tenho tido a oportunidade de 
testemunhar em reuniões internacionais em que participo, olham para o caso português 
como um caso de sucesso. Com a lei da descriminalização, aprovada há cerca de 16 
anos, tivemos uma mudança de paradigma; a própria montagem de toda a organização 
facilitou esse processo e temos números que são verdadeiramente impressionantes. Se 
forem ver a taxa de novas infeções por VIH em indivíduos toxicodependentes, encontra-
rão em Portugal uma redução brutal, que não encontra paralelismo em nenhum outro país 
e que nos demonstra claramente que este é o caminho a seguir. Se forem ver, por exem-
plo, as mortes por overdose, temos igualmente resultados muito bons. Temos tido visitas 
ao SICAD de vários países estrangeiros, que procuram saber como foi possível fazermos 
este caminho… Estamos realmente a exportar este modelo e, portanto, temos nesta área 
uma história de sucesso para contar.


