
12
Modelo Português nos Palop:

INALUD visita  
Clinica do Outeiro

Uma delegação do INALUD, veio visitar o nosso País para co-
nhecer melhor o “Modelo Português” e a intervenção junto dos 
problemas dos comportamentos aditivos e das dependências.

Como desenvolver uma estratégia integrada de combate à 
droga e à toxicodependência, alicerçada na prevenção dos consu-
mos, no tratamento, redução de riscos e minimização de danos e 
reinserção social, foi o que Indira Santos procurou saber junto de 
Jorge Barbosa responsável pelo CRI- Centro de Respostas Inte-
gradas do Porto Oriental, que numa breve formação tentou apode-
rar o INALUD, para uma intervenção que tivesse em conta o meio 
envolvente, as suas estruturas, as autarquias e a sociedade civil. 
O Plano Operacional de Respostas Integradas, é uma resposta 
eficiente, equilibrada que tem por base o diagnóstico territorial dos 
problemas assegurando de uma forma eficaz e transversal o fun-
cionamento das respostas aos problemas que todos os dias vão 
surgindo, e são muitos, e cada vez mais complicados face às no-
vas substâncias e às dependências sem substancia o que exige 
de toda a equipa uma qualificação na abordagem do fenómeno 
tendo sempre presente a promoção e defesa dos direitos dos ci-
dadãos. “ Só desta forma poderemos atingir um elevado grau de 

satisfação do doente do seu bem-estar em matéria de prevenção 
da saúde e do consumo das drogas, só assim poderemos garantir 
um nível de adesão ao tratamento e uma cooperação com o doen-
te alicerçada numa resposta integrada e na confiança que ele 
sabe ter por parte da equipa que a partir daquele momento faz 
parte da sua recuperação” disse Jorge Barbosa. 

“O Modelo Português como é reconhecido tem princípios orienta-
dores e ideias base que assentam na centralidade do cidadão, mas 
não limita a sua intervenção aqui no CRI, ela vai muito mais longe, ar-
ticula-se com estruturas da saúde, das forças de segurança, organi-
zações da sociedade civil, em parcerias e trabalho em rede com as 
autarquias, optimizando recursos e exige de si um trabalho assente 
na qualidade e na evidência, priorizando os esforços na formação 
continua para potenciar os melhores resultados”. Disse

Para finalizar gostaria ainda de dizer que são muitas e varia-
das as perguntas que nos fazem, sejam os doentes as famílias ou 
os parceiros, mas as respostas tem que ser cuidadosamente es-
truturadas de acordo com os problemas a que estão associados…
não existem casos iguais nem semelhantes…existem pessoas e é 
para elas que temos de centrar toda a nossa atenção.

O INALUD, visitou e acompanhou a equipa de rua do Centro 
Social do Soutelo, que desenvolve em algumas zonas do conce-
lho de Gondomar o “ Programa de Respostas Integradas de Rio 
Tinto” uma intervenção específica que integra respostas interdisci-
plinares que decorre dos resultados do diagnóstico do território 
identificado como prioritário.

Este programa enquadra-se no PORI - Plano Operacional de 
Respostas Integradas, promovido pelo SICAD -Serviços de Inter-
venção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, é uma 
intervenção integrada na área dos comportamentos aditivos e de-
pendências.

O PRI de Rio Tinto engloba dois eixos, o eixo da redução de 
riscos e minimização de danos e o eixo da reinserção. O trabalho 
desenvolvido pela reinserção pretende que o indivíduo e famí-
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lias sejam capazes de se sentirem integrados ao nível familiar, so-
cial, económico e cultural. Pretende de igual forma dar acesso às 
condições básicas de vida bem como serem integrados ao ní-
vel profissional. No eixo da redução de riscos e minimização de 
danos promove um PSOBLE - Programa de Substituição Opiácea 
de Baixo Limiar de Exigência junto de indivíduos com consumos 
de substâncias ilícitas com o objectivo de promover a mudança do 
comportamento a fim de diminuir os riscos nos casos em que não 
é possível impedir o consumo ou conseguir a sua abstinência. 

 

INALUD, na visita que fez à Clinica do Outeiro, quis inteirar-se 
do modelo, do programa e das linhas orientadoras que a clínica 
desenvolve no tratamento e reabilitação das pessoas que recor-
rem à Comunidade Terapêutica.

Na reunião de trabalho, a delegação pôde verificar In loco a for-
ma como são definidas e estruturadas as regras, os valores e objeti-
vos relativos a cada um dos utentes, tendo em vista a promoção da 
pessoa e o respeito pelos seus mais elementares direitos. Desde o 

momento da entrada, até à alta clínica, o doente é acompanhado por 
uma equipa técnica altamente especializada na sua reabilitação. A 
clínica é uma unidade prestadora de cuidados de saúde especializa-
da na área das toxicodependências, está licenciada e preparada para 
dar resposta às atribuições específicas do SICAD. 

“As Comunidades Terapêuticas já não são o que eram, e a Clíni-
ca do Outeiro, é um bom exemplo disso, mudaram os perfis de con-
sumo, e naturalmente tinham que mudar os modelos de intervenção. 
Hoje os níveis de exigência são muito elevados, existe muito conhe-
cimento e saber o que nos conduz a intervenções cada vez rigoro-
sas, com maior qualidade e baseada na evidência científica, respei-
tando sempre os direitos humanos de todos e cada um dos doentes”. 
Disse José Manuel Ramos Director Técnico da Clinica do Outeiro.

O Dr. José Manuel Ramos referiu-se ainda aos utentes com 
doença mental grave concomitante no sentido de conceptualizar e 
adequar as respostas, uma vez que, uma Comunidade Terapêuti-
ca especializada nesta população específica deve obedecer a re-
gras de funcionamento muito próprias. Não podemos desviar a 
nossa atenção do fenómeno das dependências, no entanto, não 
nos podemos esquecer dos diagnósticos psiquiátricos associa-
dos. Encontrar este equilíbrio nem sempre é fácil, motivar para o 
tratamento e para a abstinência indivíduos em que mais de meta-
de das suas vidas foram dedicadas aos consumos só se conse-
gue com uma estrutura que seja contentora, securizante, com um 
programa de tratamento orientado para o concreto e operacionali-
zado por uma equipa multidisciplinar e altamente qualificada.

Na Comunidade Terapêutica Clinica do Outeiro, indepen-
dentemente do público-alvo, a intervenção terapêutica tem por 
base um programa de tratamento devidamente estruturado que 
é operacionalizada através de um plano individual de tratamen-
to. Desta forma, os utentes são os principais agentes na sua 
própria mudança. 


