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Unidade de Alcoologia de Coimbra prossegue com Ciclos Temáticos de Formação:

Articulação Interinstitucional numa 
Perspectiva Preventiva dos CAD

A Unidade de Alcoologia de Coimbra prossegue com os seus 
“Ciclos Temáticos de Formação em Alcoologia”, através dos quais 
pretende promover o debate técnico entre as diferentes áreas do 
saber e distintas entidades que concorrem directa ou indirecta-
mente para o processo de prevenção, tratamento/reabilitação e 
reinserção de pessoas com problemas ligados ao consumo nocivo 
de álcool, propondo uma formação dilatada no tempo, constituída 
por acções mensais, com duração de 3 a 4 h, num formato de con-
ferência ou workshop, seguido de debate.

A conferência do dia 28 de Março, a terceira deste ano, foi di-
namizada por Rui Guimarães, Responsável Técnico do Programa 
Integrado de Apoio à Comunidade da ARS Norte, IP, Professor 
Convidado da FMUP e Membro da Sociedade Portuguesa de Psi-
canálise e do Instituto de Psicanálise do Porto, que dissertou so-
bre a “Articulação Interinstitucional numa Perspectiva Preventiva 
dos Comportamentos Aditivos e Dependências”, focando-se na 
partilha da experiência do trabalho que este programa tem vindo a 
desenvolver na articulação com as várias instituições e serviços 
locais, nomeadamente no âmbito da saúde, educação, justiça e 
segurança social, bem como as vantagens e dificuldades desta 
perspectiva interventiva.

Dependências voltou a aderir ao desafio da UAC e entrevistou 
Rui Guimarães.

RUI GUIMARÃES

“É preciso 
aumentar 
a eficácia 
das nossas 
intervenções”

Que principais objectivos pretendeu alcançar através da 
sua prelecção, subordinada ao tema 
Rui Guimarães (RG) – O desafio que me foi colocado consis-

tiu em refletir sobre a importância e a necessidade da utilização de 
uma abordagem e metodologias de intervenção comunitária na 
pratica preventiva dos comportamentos aditivos e dependências(-
CAD), em particular quando a intervenção se dirige a uma popula-
ção de crianças e jovens que, por si só, possui características e 
tem necessidades especificas que nos colocam desafios constan-
tes. E procurei faze-lo, não só sob o ponto de vista teórico, mas 
recorrendo ao exemplo e à experiência que os 10 anos de existên-
cia do PIAC permitem.  Em suma, os objetivos consistiram, não 
apenas na apresentação do PIAC que procura alicerçar a sua in-
tervenção tendo em conta estes modelos, mas também defender 
a ideia de que a esta população jovem que nos procura, com fato-
res e comportamentos de risco correlacionados com os CAD, tem, 
como dizia, características e necessidades muito próprias que fa-
zem com que as intervenções que se lhes dirigem tenham, elas 
mesmo, que se adaptar.

E de que forma descreveria essa população e a que adap-
tações se refere?
RG – Cada vez mais nos deparamos com um número cres-

cente de casos de jovens em que os CAD cursam com um am-
plo e variado número de outros fatores e comportamentos de 
risco, como a psicopatologia, a conflitualidade familiar e o ab-
sentismo escolar.  São crianças e jovens vitimas de negligên-
cia, abuso ou mau trato, algumas institucionalizadas, muitas 
envolvidas em atividades ilícitas e em que estas variáveis con-
ferem à sua problemática uma complexidade tal que torna mui-
to difícil às abordagens tradicionais, baseadas em intervenções 
isoladas, terem eficácia. É uma população que normalmente 
não procura as equipas de tratamento, pois não tem a percep-
ção do risco dos seus comportamentos, não exibe um perfil de-
pendente, resiste às instituições vocacionadas para acompa-
nhamento de adultos e que muitas vezes não encontra nas 
equipas de tratamento respostas adequadas às suas necessi-
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dades. Repare que os comportamentos, incluindo os CAD, não 
podem ser percebidos se desenquadrados da dinâmica interna 
e do percurso desenvolvimental do jovem, mas também do seu 
contexto vivencial, que nestas faixas etárias assume uma im-
portância vital na sua organização e funcionamento. E é neste 
contexto, que os CAD juvenis se assumem como verdadeiros 
problemas complexos, já que para além de multicausais, impli-
cam mudanças de comportamentos e atravessam fronteiras or-
ganizacionais. Isto leva-nos à necessidade de ter uma aborda-
gem integrada e multissetorial, em rede, com envolvimento de 
outras organizações, não apenas as ligadas à saúde, mas 
igualmente aos sistemas de promoção e proteção, ao sistema 
de justiça, aos serviços de apoio às famílias, à escola e outras 
instituições de desenvolvimento comunitário, para verdadeira-
mente se construírem respostas para o problema. Infelizmente, 
ainda existem muitos entraves a este tipo de funcionamento.  

E de que forma o PIAC se organizou para responder a 
essa complexidade de que fala?
RG – Desde logo procurando ter uma articulação muito pró-

xima com as outras estruturas da DICAD que intervém nesta 
população, particularmente com o Núcleo Operacional de Pre-
venção que desenvolve ações ao nível da prevenção universal 
e seletiva, com o qual temos desenvolvido um trabalho de in-
tensa colaboração, o que permite intervir sobre um maior nú-
mero de fatores de risco, a diferentes níveis e em diversos con-
textos. Depois, procurando oferecer um leque variado de res-
postas que se adequem aos vários fatores de risco presentes, 
não só dirigidas às crianças e aos jovens, mas incluindo igual-
mente os seus envolventes. São intervenções que vão desde o 
Acompanhamento Psicológico e Psiquiátrico ou Pedopsiquiátrico, 
passando pela Psicoterapia Individual e em Grupo, pela Terapia e 
Mediação Familiar, até aos Grupos de Desenvolvimento de Com-
petências. Mas para que tudo isto funcione e seja verdadeiramen-
te eficaz foi necessário, pelas razões atrás apontadas, promover a 
construção de um modelo de cooperação com as instituições que 
intervém nesta área, sejam os serviços de pedopsiquiatria, as 
CPCJ, as EMAT, os Tribunais de Família e Menores, as Institui-
ções de Acolhimento, a CDT e outras. Cooperação essa que pas-
sa não só pela prestação, por parte do PIAC, de serviços ao ní-
vel da formação, supervisão e consultadoria, mas principalmen-
te pelo permanente fomento do contato entre técnicos, tanto 
em momentos formais como informais. E posso-lhe dizer que 
ao fim deste tempo é notório o resultado deste trabalho, tanto 
nos encaminhamentos e na forma como são feitos, como no 
envolvimento dos técnicos dessas estruturas nos processos te-
rapêuticos, com evidentes benefícios para a sua evolução. 

Quando todos sabemos que o objetivo das nossas instituições 
é o mesmo - passa pelo potenciar do crescimento, da autono-
mia, pelo desenvolvimento e pela reparação de alguns percur-
sos atribulados – e percebemos que podemos funcionar de for-
ma complementar, evitando incoerências ou sobreposições, au-
mentamos muito a possibilidade de atingir esse objetivo. 

Estaremos a falar na redução de riscos e na prevenção 
“de mãos dadas”?
RG – Diria que os vários eixos de intervenção terão que estar 

sempre de mãos dadas… e como tal também a redução de riscos 
tem um papel importante a desempenhar aqui, principalmente 
quando falamos de contextos recreativos, em que creio que a pre-
venção e a redução de riscos estarão muito mais ligadas. Quando 
falamos nestes programas, parece-me que o foco estará muito 
mais no âmbito da prevenção indicada e da intervenção precoce, 
incidindo sobre fatores e comportamentos de risco, procurando re-
duzi-los e minimiza-los e dotando esta população com competên-
cias e factores protectores que os possam defender e garantir me-
lhores formas de adaptação. Portanto, estaremos mais nas cau-
sas e menos nas consequências.

Não sendo propriamente fácil mensurar taxas de suces-
so quando estamos perante este tipo de público-alvo mas 
porque referiu na sua comunicação que a avaliação é uma 
preocupação constante no seio do PIAC, pergunto-lhe 
como avalia os resultados que o projecto tem vindo a pro-
duzir…
RG – Temos vindo a fazer avaliação de processo, quer com os 

dados que vamos tendo referentes ao número de utentes, ao nú-
mero de intervenções realizadas, pela retenção conseguida e ou-
tros indicadores, quer pela satisfação demonstrada pelas institui-
ções e utentes que nos procuram. Pela perceção que temos, essa 
avaliação é muito positiva. Mas isso, para nós, não basta. Por isso 
é que, em colaboração com a Universidade do Minho e a Universi-
dade Católica Portuguesa, temos vindo, desde há cerca de dois 
anos, a preparar um Protocolo de Avaliação, que se encontra em 
fase última de aprovação. Esta ferramenta permitir-nos-á, por um 
lado, fazer uma avaliação individual e clínica dos utentes que nos 
procuram e, simultaneamente monitorizar os processos terapêuti-
cos possibilitando a avaliação de resultados. Este é um passo fun-
damental, não só para que possamos sustentar a nossa interven-
ção, mas, muito mais que isso, para podermos continuadamente 
repensar as nossas práticas. Em fenómenos deste nível de com-
plexidade e que estão em constante mutação, é absolutamente 
fundamental podermos ter esta possibilidade de nos adaptarmos 
e assim melhorar a eficácia das intervenções.


