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O espaço da Ciência, na Quinta da Atalaia, voltou a apresentar-se ao 
público para mais uma edição da Festa do Avante, este ano abordando o 
tema Adições e Dependências, sob diversos ângulos e através de uma 
programação diversificada, com uma programação dirigida a todas as ida-
des. No ano em que a Estratégia Nacional de Combate à Droga e às Toxi-
codependências celebra 20 anos, foram várias as áreas abordadas pela 
exposição, como o álcool, o tabaco, a canábis ou mesmo os antibióticos. 
Este ano, o espaço contou com a colaboração do SICAD. Como sempre, 
a elaboração e construção do espaço responde a critérios de rigor, sendo 
os seus conteúdos completamente originais, mesmo que produzidos 
com a colaboração de diversas instituições. Todos os elementos visuais 
e textuais são criados de raiz e os conteúdos das exposições, ao mesmo 
tempo que apresentam um grande rigor, são mostrados numa linguagem 
acessível para que todos os visitantes os possam perceber na íntegra.

O Espaço Ciência também é um espaço de aprendizagem para toda a 
família e contou com uma secção dedicada às crianças e com vários su-
portes visuais de vídeo espalhados pelo espaço e com debates participa-
dos por oradores especialistas em várias áreas.

No âmbito desta iniciativa, Dependências entrevistou Carla Cruz, de-
putada do Partido Comunista Português…

O PCP trouxe este ano para debate, na Festa do Avante, o tema Adi-
ções e Dependências… Em que medida esteve esta opção ligada ao 
recrudescimento verificado, nos últimos tempos, ao nível dos con-
sumos e problemáticas associadas?
Carla Cruz (CC) – Tem sobretudo a ver com o facto de considerar-

mos este tema muito importante. E é importante falar do mesmo tal e 
qual é; o que é ter comportamentos aditivos, o que significa ter depen-
dências, o significado e repercussões na saúde, o nível pessoal, social e 
familiar e, por outro lado, perceber que a Administração Central terá que 
retomar nas suas mãos aquele que foi um desígnio nacional muito im-
portante, tomado há 20 anos. Estamos no ano em que se comemoram 20 
anos da Estratégia Nacional e, se é verdade que tivemos ganhos ao nível 
da saúde pelo facto de termos uma estratégia pensada e articulada, em 
que havia equipas dedicadas e exclusivas, por força de opções políticas 
de PSD e CDS – fim do IDT e integração nas ARS - e que o PS e o seu Go-
verno, ao longo destes quatro anos, apesar de sucessivas promessas de 
resolução, constatamos que não houve vontade política para resolver 
esta questão. E os dados que têm sido tornados públicos são de alerta. 
Para nós é muito claro por que isto está a acontecer. Ou seja, é uma das 
consequências dessas opções políticas, mas, também do não reforço 
das equipas. 

Entrevista com Carla Cruz, deputada do PCP

Festa do Avante dedica espaço  
a “Adições e Dependências”

“Insisto, não tem 
havido vontade 
política para se 

criar essa estrutura 
nem para dotar as 
existentes com os 
meios necessários 

para atacar os 
problemas”
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Fala-se em 20 anos de uma estratégia que, de efectiva, não parece 
ter tido mais do que 12…
CC – De facto, costumamos comemorar os números redondos mas, 

efectivamente, o que podemos dizer é que houve um sério desinvestimento 
nesta área, que foi uma opção política, inicialmente do PSD e CDS, que des-
mantelaram uma estrutura que era central na implementação dessa estraté-
gia. E esse desmembramento e essa fragmentação da resposta foram con-
tinuadas pelo Governo actual, do PS, apesar de todas as promessas e até de 
uma norma que saiu no Orçamento de Estado que previa a avaliação das 
consequências da decisão tomada pelo governo anterior e fazer todas as di-
ligências para recuperar uma estrutura. Quando o PCP defende a recupera-
ção de uma estrutura, não pede uma estrutura tal e qual a que existia, mas 
que as várias vertentes estejam efectivamente articuladas e que se refor-
cem as equipas. Ao longo destes anos, e desde a extinção do IDT, a integra-
ção nas ARS e a criação das Dicad, assistimos à saída de profissionais, à 
não contratação de profissionais e a uma perda efectiva de conhecimento 
que era fundamental para a implementação desta estratégia. Até por estes 
20 anos e pelos dados que têm sido divulgados, é preciso perceber que é ne-
cessário voltar a olhar para esta problemática e dotá-la dos meios necessá-
rios, financeiros e humanos, para que não andemos para trás. Temos que ter 
estratégias de prevenção, dissuasão, redução de riscos e minimização de 
danos, tratamento e reinserção social. Não é admissível que haja tempos de 
espera para o início do tratamento, é necessário investir em estratégias de 
reabilitação e de reinserção e, obviamente, fazer tudo o que é necessário no 
eixo da redução de riscos e minimização de danos.

É autora de muitas interpelações e recomendações a um Governo 
que não tem cumprido a este nível, apesar das promessas que enu-
merou… Encara este comportamento como um desrespeito com a 
Assembleia da república?
CC – É efectivamente porque, como disse, o Governo apenas cumpriu 

parcialmente uma recomendação da Assembleia da República, nomeada-
mente uma norma orçamental, que tinha duas vertentes: a primeira, a avalia-
ção, e foi criado um grupo de trabalho, que produziu um relatório inicial que 
não foi conclusivo,  e foi dito que se iria continuar a trabalhar para se encon-
trar uma solução, mas, até ao momento desconhece-se decisões.  Mas para 
nós era muito claro: as consequências estavam visíveis, estavam espelha-
das e os próprios profissionais alertaram logo aquando da decisão do PSD/
CDS PP. Depois, a realidade mostrou a fragmentação, as dificuldades de arti-
culação e de seguimento; a outra parte da norma consistia em criar-se a es-
trutura, mais precisamente, em 2017, o Governo  enceta as diligências ne-
cessárias à criação, no âmbito da administração pública, de uma entidade 
dotada de autonomia administrativa e financeira que tenha como missão a 
coordenação, o planeamento, a investigação e a intervenção no combate à 
toxicodependência, ao alcoolismo e a outras dependências, integrando as 
vertentes da prevenção, da dissuasão, da redução de riscos e minimização 
de danos, do tratamento e da reinserção social. E o Governo do PS disse por 
diversas vezes que ia montar, reunir e cumprir… estamos quase no final da 

legislatura e essa realidade não aconteceu porque, efectivamente, não hou-
ve vontade política. Além do mais, há outras resoluções que foram apresen-
tadas, nomeadamente continuar estudos sobre as consequências ou sobre 
os avanços científicos que têm sido produzidos e, uma vez mais, assistimos 
que não tem sido feito o investimento necessário. Acima de tudo, insisto, 
não tem havido vontade política para se criar essa estrutura nem para dotar 
as existentes com os meios necessários para atacar os problemas.

Assistimos a uma adesão muito significativa a esta exposição e saímos 
com sensação de que muita gente não tem a percepção correta do risco 
que os CAD representam para as pessoas, famílias e sociedade…
CC – Também continua a existir isso… Aliás, diria que temos vindo a 

assistir a uma desvalorização completa dos riscos, designadamente do 
uso da canábis. Isso é muito claro! E essa diminuição da percepção exige 
de facto medidas e creio que o PCP, ao fazer estes debates e exposição 
na sua Festa do Avante, também contribui para essa necessidade de co-
nhecer e reconhecer que existem riscos que são sérios, que não podem 
ser desvalorizados nem minimizados nem ridicularizados. Essa minimi-
zação da percepção do risco é real e carece de um grande envolvimento 
das estruturas do Ministério da Saúde, em articulação com a educação, 
com o ensino superior… é preciso que haja um trabalho multidisciplinar e 
de rede para que essa percepção do risco se torne mais clara.

O que espera de uma festa como esta?
CC – Creio que esta festa fala por si só: é uma festa de afirmação, 

não só política do PCP e do seu projeto de sociedade, mas é uma festa 
que trata temas de uma enorme diversidade. Estamos aqui a falar de um 
tema que tem a importância que tem mas que é depois acompanhado 
por outras questões políticas e sociais… É uma Festa que também mos-
tra a riqueza que o nosso país tem: temos aqui a gastronomia, o artesa-
nato, a música popular, o movimento associativo… um pouco do que re-
presenta o projecto político do PCP para a sociedade portuguesa.


