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Manuel Cardoso, SICAD – Deputy General - Director:

“Foi também um evento que apelou à adoção de 
escolhas responsáveis! Ou pelo menos acertadas!”

Parece legítimo afirmar que a Lisbon Addictions, ao final 
da segunda edição, já conquistou o epíteto de maior confe-
rência mundial na área dos comportamentos aditivos e das 
dependências…

Manuel Cardoso (MC) – Não fiz nenhum estudo sobre isso… 
Aliás, essa questão do maior ou mais pequeno será sempre rela-
tiva… Se fizer uma conferência sobre dependências, generica-
mente, nos EUA, no Brasil ou na China e der condições às pes-
soas para participarem, provavelmente, terá mais gente. Agora, a 
Lisbon Addictions não deixa de ser um grande evento, na medida 
em que teve um crescimento que duplicou, em termos de partici-
pantes, na segunda edição. Em termos de países, na primeira 
edição tivemos 58 e nesta tivemos 71, cobrindo todos os países 
da União Europeia, todas as regiões da OMS do mundo, que são 
sete, e todos os continentes. Portanto, nessa perspetiva, creio 
que foi um grande crescimento e por isso um grande evento. Mas, 
porque estamos a falar de uma conferência que congrega todo o 
tipo de dependências ou de comportamentos aditivos, porque es-

tamos a falar de multidisciplinaridade – não estamos a falar exclu-
sivamente para médicos ou para psicólogos mas para todos 
aqueles que podem, de algum modo, intervir – saberes de várias 
disciplinas e porque conseguimos fazer a integração também dos 
vários tipos de intervenção, muito daquilo que, na nossa política, 
conseguimos pôr em prática, então diria que este foi, é, um gran-
de evento. Refiro-me a uma política e a uma intervenção integra-
da no que concerne aos eixos de missão, por um lado, e por outro 
lado, a trabalhar de maneira a concorrerem para o mesmo objeti-
vo. Como exemplo, diria que temos uma fácil ligação entre a pre-
venção, nomeadamente a prevenção indicada e o tratamento, 
ponte que deve ser feita, tal como a que resulta da integração da 
intervenção entre o tratamento e a reinserção social. E, ao passo 
que em vários outros Estados, temos entidades estanques, em 
que cada uma desenvolve intervenções num eixo sem haver uma 
integração com as outras, em Portugal, todos estes eixos, incluin-
do ainda a redução de riscos e a minimização de danos, entram 
nessa perspetiva da intervenção integrada. Na Lisbon Addictions 
pomos os saberes a falar uns para e com os outros.

Confesso que gostaria de me focar apenas na Lisbon Ad-
dictions mas… ainda será mesmo assim em Portugal?

MC – Acho que, apesar de tudo, ainda é assim. Podemos, 
eventualmente, estar a funcionar menos bem mas, felizmente, a 
grande força do que foi um grande trabalho de equipa e quase de 
família, ainda se consegue manter… ainda que esteja a desgas-
tar-se com alguma rapidez, penso que tinha a suficiente consis-
tência para se manter hoje. Por outro lado, quando aqui nos con-
centramos em comportamentos aditivos e dependências, o foco é 
claramente na pessoa, no cidadão, e essa é outra característica 
que a nossa política tem há bastantes anos, a centralidade no ci-
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dadão e não no objeto da dependência ou do comportamento aditivo. Portanto, o que te-
mos conseguido e, de certo modo, a conferência também veio dar ao mundo, foi esta 
ideia da centralidade no cidadão, dos comportamentos aditivos e dependências, para 
além da toxicodependência, do alcoolismo ou do que se queira quando pensamos em 
cada uma das substâncias e da multidisciplinaridade. Creio que tudo isso torna a Lisbon 
Addictions uma grande conferência.

Em última análise, a finalidade deste tipo de realizações visará o bem-estar e a 
melhoria da saúde das pessoas… Em que medida esteve esse desígnio plasmado 
quando se concebeu o programa científico?

MC – Quando definimos as áreas para o programa, estamos sempre a pensar nisso. Esta 
conferência é organizada por quatro entidades: uma, fundamentalmente vocacionada para a 
pesquisa, monitorização e acompanhamento das políticas e do que se passa em cada um dos 
países e na Europa como um todo, tendo uma atenção especial ao que se passa no mundo 
(o Observatório tem essa função e, claramente, desempenha magistralmente esse papel) ou-
tra, é uma entidade de políticas públicas, “policy makers” mas também de implementação, o 
SICAD. Se calhar, sendo um pouco presunçoso, o facto de ter alguém à frente que é da saúde 
pública faz com que a orientação tenha sempre algo a ver com o que me pergunta… Em 
suma, duas entidades que congregam estas perspetivas da ciência para a política e o contrá-
rio traduzem o que conseguimos fazer na própria organização. E, depois, temos outras duas 
entidades, a ISAJE e a Addiction, que representam a disseminação do conhecimento. Nesse 
aspeto, temos na própria organização um conjunto de entidades que, tendo cada uma o seu 
know-how específico, acabam por se complementar e, quando vamos organizando o progra-
ma, tudo isso está presente. Mas vou dar-lhe um exemplo do que aconteceu nesta edição: em 
determinada altura do desenho do programa, mesmo antes de sabermos quantos seriam os 
abstracts submetidos, os seus conteúdos e a avaliação do Comité Científico, tínhamos pensa-
do num formato que contemplava uma dúzia de sessões temáticas para as quais pensámos 
convidar pessoas. Mas não o fizemos porque, quando fomos avaliar os abstracts, consegui-
mos ter nas submissões dos investigadores todas as respostas para o que pretendíamos, o 
que é fantástico. Aliás, esta conferência cresce baseada nos abstracts submetidos, nas pes-
soas que querem apresentar o seu trabalho de investigação mas, porque é importante fazer 
mover, não só o conhecimento, mas também trabalhar para o desenvolvimento político em 
saúde pública, pensámos em introduzir essas sessões temáticas, da mesma forma que fize-
mos acontecer o Twist, formação para jovens investigadores, para aprenderem com os mais 
velhos e virem beber conhecimento de todas as áreas. Vimos aqui várias experiências, vários 
desenhos políticos, várias investigações de base… a diversidade acaba por ser tão grande 
que resulta numa absoluta mais-valia e a grande queixa que espero ouvir desta conferência é 
que eram demasiadas sessões, de demasiada qualidade e as pessoas não conseguiam ir a 
todas…

E essas queixas poderão resultar dos portugueses que não conseguiram parti-
cipar com abstracts?

MC – mesmo em relação aos nacionais, devo dizer que o SICAD e, se quiser, o Go-
verno português, têm trabalhado fortemente, há vários anos, no sentido de fortalecer e 
enriquecer a investigação nacional nesta área. Nós participamos no ERANID, financia-
mos investigação por essa via e, pelo menos há 12 anos, tentamos que os investigadores 
nacionais se encontrem, tenham uma voz, possam juntar-se e apresentar propostas con-
juntas. E, já em 2015, quando pensámos na organização da conferência, tentámos fazer 
precisamente isso. Os preços da inscrição não podem ser diferentes e, mesmo assim, 
ainda andámos a fazer contas mas a ideia é que, para os investigadores nacionais que te-
nham abstracts aprovados e venham fazer a sua apresentação, a inscrição é gratuita, 
para eles e paga pelo SICAD. E a verdade é que, neste momento, está a suportar mais de 
200 das 1300 inscrições… Portanto, há mais de 200 portugueses aqui, o que qualifico 
como uma participação fantástica.

Mas não será verdade que, atualmente, em eventos como este, a presença constan-
te de organizações de cúpula que aglutinam investigadores de diversos países consti-
tui um reflexo de um monopólio que capta os financiamentos disponíveis no seio da 
União Europeia, dificultando o acesso aos mesmos por parte de entidades menos re-
presentadas ou até de investigadores que ajam de forma mais isolada?
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MC – Neste evento não, absolutamente! As entidades internacionais que estão con-

nosco podem ajudar, mas alguns dos projetos têm financiamento e os próprios financia-
ram a sua presença aqui. Entidades, como o COPOLAD, o RAHRA ou o ERANID fizeram-
-no. Outras, como a OMS, a Comissão Europeia, o Grupo Pompidou ou a UNODC, são, 
como outros partners, entidades de credibilidade científica a quem pedimos para, partici-
pando, credibilizarem o próprio evento. Portanto, ter aqui o logo da OMS não é pelos nos-
sos “lindos olhos” ou pela melhor relação que algum dos organizadores poderá ter, mas 
porque a entidade reconhece qualidade e merecimento ao evento e à organização. Não 
estão aqui propriamente para terem voz mas antes porque reconhecem credibilidade ao 
evento. Em relação à segunda parte da questão, naturalmente, em termos da Comissão 
Europeia, algumas das entidades aqui presentes têm financiamento… A própria Comis-
são é financiada pelos Estados… Nesse aspeto, apetece-me ser eu próprio polémico: o 
ERANID, que serve para que as entidades nacionais participem, não teve assim tanta 
adesão… E fizemos alguma pressão para que estivessem presentes, por se tratar de um 
projeto financiado pela Comissão, para que os Estados se organizassem e pudessem tra-
balhar em conjunto… O que o RAHRA fez foi exatamente isso. O problema da Comissão, 
nos últimos anos, é que tem favorecido pequenos investigadores que apenas trabalharam 
para eles próprios, ainda que os resultados sejam públicos e uma mais valia para o co-
nhecimento na área. E, relacionando com a sua anterior pergunta, se é para trabalhar 
com a saúde pública, no sentido de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, deve pri-
vilegiar-se a intervenção que tenha resultados efetivos nos comportamentos e na saúde 
das pessoas. A investigação é indispensável, mesmo a pura, mas o que eu próprio venho 
discutindo ao nível da Comissão tem a ver com os critérios para financiamento de proje-
tos… A título de exemplo: quando falamos de intervenções breves, a Comissão financiou 
pelo menos cinco projetos… Quantos estados-membros ou cidadãos beneficiam efetiva-
mente de intervenções breves? Sabe-se muito sobre como é mas, na prática, o que se 
faz? É necessário que a Comissão ajude os estados-membros, através do financiamento 
dos projetos a irem mais além na implementação de políticas. E daria como feliz exemplo 
o RAHRA, de que me orgulho muito: quando conseguimos, em primeiro lugar, criar um 
questionário comum em termos europeus para que os dados possam ser comparáveis. 
Contribuímos para que cada policy maker, cada entidade ou o próprio estado-membro, 
que pode ou pretende implementar políticas, tenha uma referência, em termos de dados 
base, para poder usar. Considerando os dados base, poderá dizer que vai melhorar em 
determinado domínio. Outro exemplo encontramos no CNAPA, em que os estados-mem-
bros reúnem para darem conta do que vão fazendo, estimulando-se a fazerem coisas no-
vas e diferentes… Se atentarmos ao que se passa, o orçamento do comissário da inves-
tigação é descomunal e não sei como será gasto, mas nada tem a ver com o outro dinhei-
ro que os programas da saúde e da justiça vão financiando… E esse tem que ser balan-
ceado, equilibrado entre a investigação mais pura, mais de base, eventualmente mais 
pequena, e a de equipas maiores, transnacionais, para que elas próprias criem um conhe-
cimento maior, também transnacional, que vá para além do que se passa em cada um es-
tados-membros. Na verdade este evento não tem grandes patrocinadores ou financiado-
res. O SICAD é, de longe o maior financiador. Não me parece que esteja propriamente a 
“roubar” aos pequenos…

No plano temático, o que destacaria neste evento?
MC – Como afirmei, temos as várias áreas representadas… Mais do que temas espe-

cíficos, diria que, no seu conjunto, todas as áreas acabam por ser extremamente impor-
tantes. Tivemos um cuidado suplementar para dedicar alguma atenção não só às novas 
substâncias psicoativas e ao que vai acontecendo, em especial nos países da América do 
Norte, em termos de “políticas”, nomeadamente às legalizações, procurando que fosse 
exposto o novo conhecimento que já existe sobre a matéria ou as suas áreas lacunares. 
Depois, tentámos que as várias áreas, nomeadamente a internet e o jogo, que têm estado 
menos em discussão, tivessem um pouco mais de representatividade.

Fazendo o paralelo com a área dos CAD, com 14 sessões a decorrerem muitas 
vezes em simultâneo, foi preciso fazer-se muitas escolhas responsáveis…

MC – (risos) Sem dúvida! Foi também um evento que apelou à adoção de escolhas 
responsáveis! Ou pelo menos acertadas!


