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Proposta surgiu do BE e PCP e levou estruturas públicas e privadas à Comissão Parlamentar de Saúde:

Assembleia da República ouviu 
os profissionais em CAD

Emídio Abrantes, representante  
do Grupo de Aveiro

Em que resultou, na vossa perspetiva, 
esta audiência parlamentar?
Emídio Abrantes (EA) – Na nossa pers-

petiva, resultou em pontos favoráveis… O pri-
meiro dos quais é o reconhecimento geral, 
unânime, por parte da Comissão Parlamentar 
de Saúde e dos deputados representados, de 
que houve um fracasso resultante do proces-
so de integração dos antigos serviços do IDT 
nas ARS. Este será para nós o ponto mais sig-
nificativo. Ouvir o senhor deputado do PSD 
reconhecer que poderão ter existido falhas e 
que está disponível para reavaliar e colocar-
-se ao nosso lado, voltando atrás se necessá-
rio, nas medidas que tomaram… isso foi um 
avanço muito grande. Outro avanço que tam-
bém constatámos prendeu-se com o facto de 
a Dra. Almeida Santos, deputada do PS, ter 
afirmado ser favorável a um serviço nacional 
na gestão do processo das dependências. E 
disse ainda outra coisa, que também conside-
ramos favorável: que iria exigir ao ministério 
da saúde e ao Governo que se tomasse uma 
decisão ainda nesta legislatura. Elencaria ain-
da outro ponto favorável: o facto de, a seguir à 
nossa audição, nos terem comunicado que o 
Secretário de Estado e o Diretor Geral do SI-
CAD iriam ser ouvidos na próxima semana e 
estariam a preparar-se também com base 
neste trabalho. Isso é para nós revelador de 
algum interesse, manifestamente por parte da 
Comissão Parlamentar, que apreciámos…

Este será o culminar de um trabalho de-
senvolvido pelo Grupo de Aveiro durante 
meses, o que mudou entretanto e quais 
continuam a ser as vossas preocupa-
ções?
EA – O Grupo de Aveiro preparou-se em 

novembro de 2015 e formalizou-se em janeiro 
de 2016… tem tido momentos de evolução no 
seio do seu processo na análise da realidade 
dos serviços mas há algo que todos partilha-
mos: a noção da necessidade de manter um 

serviço especializado na área das dependên-
cias. Há em comum a necessidade de se cria-
rem melhores condições e mais autonomias 
para que os serviços possam ser capazes de 
responder aos novos desafios e aos desafios 
atuais. Neste momento, o que importa é recu-
perar o pouco que ainda sobra do modelo por-
tuguês, um modelo integrado, coerente e con-
gruente, que seja desenvolvido em harmonia 
com uma estratégia nacional.

Que principais consequências será legí-
timo atribuir a esse desmantelamento do 
modelo, dos serviços e das suas respos-
tas?
EA – A maior consequência prende-se 

com a fragmentação das respostas e a iniqui-
dade que se verifica no processo de tratamen-
to dos utentes. Basta verificarmos que um in-
divíduo que queira ir para uma comunidade 
terapêutica tem um procedimento diferente 
em função da sua região. A acessibilidade ao 
tratamento é diferenciada porque os recursos 
são também diferentes de região para re-

gião… Há regiões com capacidades para alo-
carem mais recursos, o que privilegiou uma 
outra atitude e outro olhar, mais atento, sobre 
a problemática das dependências. Estas assi-
metrias que constatámos derivam do proces-
so de transição dos serviços para as estrutu-
ras das ARS, o que potencia que cada uma 
avance a velocidades diferentes.

Falam de uma dinâmica funcional bicé-
fala dos serviços inoperante. Quer expli-
car?
EA – Quando se fala na questão da bice-

falia dos serviços, fala-se sobretudo na com-
ponente clinica, da intervenção comunitária e 
da organização. Ao nível da dimensão dos re-
cursos humanos, aprovisionamento e equipa-
mentos a articulação é efetuada com as res-
petivas ARS. No âmbito técnico-operativo-
-normativo, as orientações emanam do SI-
CAD. 

Há obviamente um problema no processo 
de comunicação entre as estruturas que coo-
peram entre si, embora constatamos que há 

No dia 24 de abril, decorreu na Assembleia da República uma audição pública a um conjunto de entidades interventoras no âmbito das dependências. A 
iniciativa surgiu a partir de um requerimento do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e elegeu como tema a estratégia de redução de 

riscos e minimização de danos e os problemas inerentes à atual estrutura orgânica de prevenção, tratamento e redução de riscos associados a 
dependências. Dependência recolheu depoimentos de alguns dos participantes.
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um esforço mútuo para otimizar as relações 
no entanto no seu quotidiano e no terreno a 
realidade é outra.  

A propósito do PORI, como poderá um 
serviço desintegrado executar um plano 
nacional de respostas integradas?
EA – Pois… Esse é um dos problemas 

discutido na Assembleia da República, onde 
também estiveram representados as ONG 
que intervêm no âmbito da Redução de Ris-
cos e Minimização de Danos que estão cada 
vez mais enfraquecidos. Um dos aspetos que 
salientámos foi que, se o serviço público esti-
ver enfraquecido e incoerente do ponto de vis-
ta da operacionalidade, naturalmente, os nos-
sos parceiros ficarão ainda mais enfraqueci-
dos. Há quanto tempo não é feito um diagnós-
tico do território? Para não criarmos soluções 
avulsas, precisávamos de saber como está 
hoje o país em matéria de CAD… Até para 
não corrermos o risco de reconduzirmos eter-
namente projetos sem que haja uma profunda 
atualização dos seus diagnósticos, o que gera 
grandes injustiças… 

Com o actual sistema assistiu-se a uma 
acentuada fragilização das parcerias?
EA – Não haverá seguramente nenhum 

CRI do país que não se tenha esforçado para 
manter ou potenciar as parcerias com os ato-
res sociais nos seus territórios… Para criar 
pontes com as suas estruturas parceiras, para 
manter esta dinâmica de trabalho integrada, a 
coerência da intervenção… Só que isto é um 
processo muito efémera… se não houver uma 
estratégia comum….Nem o SICAD nem a 
ARS é capaz de corresponder às expectativas 
das instituições quando se submetem a con-
cursos e quando tentam intervir na área dos 
CAD. E também não somos capazes de res-
ponder ao que é expectável pelos cidadãos, 
no que toca a investimentos públicos.

A rede de referenciação é uma excelente 
ferramenta de trabalho, mas ao que jul-
gamos saber não está operacional. Pode 
explicar?
EA – A rede de referenciação não foi cui-

dada por nenhum dos parceiros e, assim, não 
pôde ser dinamizada. Não o tendo sido, não 
existe. É apenas um documento bonito, muito 
bem construído por um conjunto de parceiros, 
que não deveria destinar-se à embelezar as 
prateleiras ou as gavetas …

Sabemos que a vossa principal reivindi-
cação é a construção de um Serviço Na-
cional em CAD, é o regresso integral ao 
antigo IDT?
EA – Dentro do Grupo de Aveiro ninguém 

é saudosista do IDT. E não há qualquer inten-
ção de reconstruir qualquer IDT. Na reta final 
do IDT, já havia muitas coisas que precisavam 
de mudança… Neste momento, há que cons-
truir um processo novo, um serviço novo. E 
colocamo-nos à disposição para o construir-

mos em conjunto. Até pedimos a revisão da 
Lei 30/2000, o que poderia resultar numa 
oportunidade de reintegração das cinco áreas 
de missão no seio da área das dependên-
cias… Em suma, não pretendemos reconstruir 
mas sim construir. Mas partimos também do 
pressuposto das evidências dos últimos seis 
anos de integração nas ARS. Nós considera-
mos importante que haja um serviço nacional 
porque as ARS funcionam a velocidades dife-
rentes. No seu seio, existem diferentes siste-
mas de saúde… Temos ULS, ACES com 
maiores ou menores dimensões, com mais ou 
menos USF, cada uma a funcionar de forma 
completamente diferente, algumas das quais 
concentrando algum egocentrismo… As ARS 
não estavam nem estão preparadas para re-
ceberem um serviço tão complexo como o 
nosso… Que representa ter um serviço clini-
co, intervir na comunidade, internamentos, 
produzir trabalho na área da reinserção… 
Sendo verdade que nunca tentaram emperrar 
a máquina nem complicar este trabalho, tam-
bém é verdade que, ao longo destes últimos 
seis anos, nunca a ARS tentou promover uma 
reunião pelo menos anual com os coordena-
dores dos ACES e os das DICAD para discuti-
rem uma estratégia e um plano de saúde nes-
ta área dos CAD…

Em que medida contribuirão esses fac-
tores para o recrudescimento de consu-
mos problemáticos em diversos territó-
rios, nomeadamente de Lisboa e Porto?
EA – Não sei se haverá uma relação dire-

ta com a organização ou estrutura dos servi-
ços. Há três anos que constatámos que, nos 
EUA ou na Europa, o consumo endovenoso 
de novas substancias psicoativas se encon-
trava em crescimento… Agora, se me pergun-
ta se temos capacidade para responder atual-
mente aos problemas, com a mesma eficácia 
e qualidade que tínhamos à época… confesso 
que não. A título de exemplo, se quiser marcar 

hoje uma consulta de psiquiatria na ET de 
Aveiro, só a terá em novembro… Estamos a 
falar de seis meses de espera…

E isso nunca aconteceu?
EA – Não. O que evidencia que os serviços 

públicos têm que ser reforçados… O que hoje 
acontece nas ET é calamitoso e extremamente 
preocupante. Existem ET que não têm um médi-
co afeto… O CRI da Guarda tem apenas um 
médico. A ET de Gouveia não tem médico. O 
CRI de Castelo Branco, a ET da Covilhã vai ficar 
sem médico, o CRI de Leiria a ET de Pombal e 
Marinha Grande, só para citar alguns exemplos. 
E tudo isso resulta, novamente, das tais diferen-
tes velocidades da saúde. Estamos a falar num 
território, como o da Guarda e de Castelo Bran-
co, que funciona com ULS, que têm um procedi-
mento e estrutura de organização diferente. E, 
hoje, uma ARS vê-se na impossibilidade legal 
de financiar uma ULS, na procura de ultrapas-
sar algo que, até há bem pouco tempo, era pos-
sível ultrapassar… 

A pergunta a fazer: é como pode haver ET 
sem médicos, num serviço clinico?

Jorge Barbosa, Coordenador 
do CRI Porto Oriental

“O meu apelo vai no sentido de respeitarem 
os profissionais que intervêm em CAD. Quando, 
há 25 anos, nos pediram para intervirmos nesta 
área, em aproximadamente duas décadas, mini-
mizámos o primeiro problema do país. E é tam-
bém por isso que, em nome dos profissionais 
com quem trabalho e que tanto contribuíram 
para que o modelo fosse reconhecido interna-
cionalmente, apelo ao respeito e à dignidade. 
Periodicamente, mesmo no Porto, mesmo num 
CRI de periferia, somos visitados por delega-
ções internacionais. Ainda este último ano, fo-
mos visitados por uma delegação do Governo 
da Roménia, por uma televisão italiana, pelo 
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Governo Angolano e por uma delegação de um 
estado federado do Brasil… Por outro lado, tam-
bém é importante que o Governo tome deci-
sões. É necessária uma decisão o mais rapida-
mente possível. Não é aceitável estarmos des-
de 2015 à espera. Já em 2015, o Dr. Leal da 
Costa tinha pedido um relatório e já tinha toma-
do decisões que, em algumas dimensões, não 
são muito diferentes destas que estão a con-
cluir-se em dois relatórios… Sr. Secretário de 
Estado, tenha coragem política e tome deci-
sões. Teve tempo em junho para tomar uma de-
cisão mas ficou à espera até dezembro… A to-
dos os órgãos de comunicação o Sr. Ministro da 
Saúde disse que, até o final do primeiro trimes-
tre, teria a decisão tomada. Disse-o no Hospital 
de Gaia e todos ouvimos mas não obtivemos 
ainda resposta. Perante vocês, que o questio-
naram na Assembleia da República, numa Co-
missão Parlamentar de Saúde, o Sr. Ministro 
afirmou que decidiria no final de junho. Nós, pro-
fissionais, temos dúvidas. Não estamos com ca-
pacidade nem motivação e não conseguimos 
caminhar mais. Necessitamos de um novo pla-
no estratégico na intervenção em CAD que seja 
capaz de responder às atuais necessidades, 
que são muitas. Não são apenas os heroinóma-
nos envelhecidos nem os alcoólicos… A condi-
ção de género também é muito importante nes-
ta área, em que as mulheres nos procuram cada 
vez mais, assim como os jovens consumidores 
de canábis e as novas adições, particularmente 
a do ecrã, através do jogo patológico, realida-
des relativamente às quais não temos capacida-
de de resposta no Norte. Não conseguimos 
abrir consultas de jovens, o nosso coordenador 
regional já falou na eminência de encerramento 
de alguns serviços, eu próprio estou a ponderar 
também o serviço no meu CRI por escassez de 
recursos… Os jovens são a prioridade, a pre-
venção é a prioridade e não há nenhuma priori-
dade na agenda política para os jovens em Por-
tugal. É tempo de tomarem decisões. Tomem 
decisões, nós não aguentamos mais!”

Marília Costa, representante da Rede R3

“Estamos aqui a falar de pessoas e de 
direitos… De direitos de pessoas por quem 
intervimos e de direitos de pessoas que tra-
balham nestas áreas. Por isso, a Rede R3 
tem vindo a reunir com todos os grupos par-
lamentares, no sentido de advogar e mos-
trar o quanto se torna urgente redefinirmos 
o enquadramento jurídico dos programas de 
respostas integradas no que respeita à área 
da redução de riscos. Primeiro, porque con-
tinuamos a funcionar numa lógica de projeto 
e se pensarmos que a maioria das equipas 
de rua funciona há mais de dez anos, nos 
mesmos territórios, com as mesmas entida-
des promotoras, constatamos que já deixá-
mos de ser projetos piloto… Há muito tempo 
que já passámos a ser validados pelas vá-
rias redes sociais onde trabalhamos e, por-
tanto, impõe-se acabar com esta precarie-
dade e instabilidade e com um modelo de fi-
nanciamento de dois em dois anos. Colo-
quem-se no nosso lugar e vejam-se na 
eminência de terem que comunicar aos 

utentes que, ao fim de dois anos, não sa-
bem se poderão continuar a oferecer servi-
ços. Isto não me parece qualidade… Portan-
to, parece-nos essencial pensarmos numa 
lógica, não de parceria público-privada mas 
sim de parceria público-social. O modelo de 
financiamento 80-20 também nos parece 
algo que urge repensar… Se esta lógica 
de projeto já não faz sentido, também não 
fará sentido se recordarmos que as enti-
dades promotoras são ONG e IPSS, que 
não têm fins lucrativos, pedir-lhes que as-
sumam 20 por cento e ainda despesas não 
ilegíveis, o que por vezes chega a repre-
sentar um encargo na ordem dos 40 por 
cento para as instituições sociais que pro-
movem os projetos… Para além disso, 
gostaria de chamar a atenção para a sub-
-orçamentação, que já foi aqui menciona-
da para os restantes eixos mas que, na re-
dução de riscos, se torna gritante. Há 
equipas que não têm dinheiro suficiente 
para contratarem os seus técnicos. Fala-
mos de financiamentos que não garantem 
qualidade de intervenção e que, se conti-
nuam a produzir resultados, é porque de 
facto as entidades e equipas que promo-
vem estes serviços desenvolvem um esfor-
ço mais do que humano. Por fim, a urgência 
de pensarmos numa definição de critérios e 
objetivos na atribuição de financiamentos. 
Não existem grelhas nem se entende por 
que motivo um financiamento num território 
é de 40 mil euros e noutro ao lado é de 100 
mil, nem se entende se o que predomina é o 
número de utentes ou o tamanho do territó-
rio… Falamos em defesa dos direitos de ci-
dadania e de saúde das pessoas com as 
quais trabalhamos na rua, de estruturas que 
trabalham diariamente, de equipas que não 
têm como substituir técnicos quando os 
mesmos gozam férias, sendo obrigados a 
recorrer frequentemente a voluntários e es-
tagiários, com vencimentos muito abaixo 
dos praticados no sistema público… É ur-
gente, senhores deputados, olharem a redu-
ção de riscos com outra dignidade”.




