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No inicio deste ano de 2020, o mundo está a ver-se confrontado 
com um vírus que nunca tinha sido identificado em humanos, um 
vírus com uma alta taxa de letalidade. A 20 de abril, com quase 
2,5 milhões de infetados, a taxa mundial ronda os 7%. Em Portu-
gal é felizmente menor, cerca de 3,5%. Um vírus que é particular-
mente agressivo para os mais velhos e os mais debilitados. Um 
vírus que se transmite com muita facilidade, mas que, do que se 
sabe, apenas entre humanos. É por isso que gosto da máxima  
que diz que “o vírus não se espalha, as pessoas é que espalham o 
vírus”.
A 20 de abril, cerca de 2 milhões e 
meio de pessoas, de 185 países, fo-
ram já infetadas em todo o mundo e 
168500 terão perdido a vida. Esta é a 
face exposta. Não temos como saber 
qual a verdadeira dimensão da tragé-
dia.
Perante esta situação de epidemia 
global, que a Organização Mundial 
de Saúde denominou de pandemia, 
havia e há que tomar decisões e fa-
zer opções que protejam, quer os 
profissionais, quer os cidadãos que 
se vêem confrontados com proble-
mas de comportamentos aditivos e 
dependências, nomeadamente as 
pessoas que usam ou são depen-
dentes de drogas, de bebidas alcoó-
licas ou de jogo.
O governo e as organizações estabe-
leceram planos de contingência e foi 
declarado o estado de emergência e o 
confinamento domiciliário.
Mas o mundo não pára e aqueles, que 
decidimos servir e cuidar, continuam a usar drogas e álcool e a jogar. 
As questões de confinamento e as consequências do abrandamen-
to, quase paragem económica, traz desemprego e lay-off, propícios 
ao retomar de velhos hábitos. Por outro lado, tanto confinamento 
cria, aos que usam a rua para angariar sustento, maiores dificulda-
des para encontrar rendimentos, para o “produto” e para a sobrevi-
vência. Todos estão confinados, as transações internacionais para-
ram e a substância não chega. Há menos, mais cara e mais adultera-
da.
Estes, para quem aprovámos há 20 anos uma estratégia baseada 
nos princípios do humanismo e do pragmatismo, precisam hoje de 
nós, não direi mais do que nunca, mas mais do que em qualquer ou-
tra altura para os manter a reduzir ou a não aumentar os consumos 
ou as más práticas e para os ajudar a não ser vítimas dessa nova 
ameaça que é a infeção pelo novo coronavírus.
Assim e em primeiro lugar, há que garantir a segurança dos profis-
sionais: dos do SICAD para que os desenvolvimentos dos procedi-
mentos de ajuda ao PORI, às CT, às Unidades não pare e se possível 
se fortaleça; das CDT para que continuem a fazer o atendimento e 
ajuda aos indiciados, mas sem correrem riscos desnecessários. 
Para estes profissionais, SICAD e CDT, criámos condições, com a 
ajuda preciosa dos nossos serviços de informática, para que pos-
sam trabalhar de casa, com a mesma capacidade técnica e tecnoló-
gica como se estivessem no Serviço. Criámos condições para que 
as CDT possam fazer atendimento por teleconferência e fizessem 
os registos como se estivessem no respetivo posto de trabalho. 

Criámos ainda condições para reunir, ainda que não presencialmen-
te, com todos os nossos colaboradores e parceiros e muito especial-
mente com as entidades que fazem o acompanhamento dos que 
nesta fase mais precisam de ajuda.
Foram assim criadas condições para que todas as solicitações do 
quotidiano tivessem resposta.
Mas o grande desafio é garantir uma resposta adequada às novas 
solicitações derivadas da pandemia:
garantir que os que estão na linha da frente têm as condições neces-
sárias, ainda que nem sempre as suficientes, para desempenhar as 

suas tarefas com os menores risco 
para eles e para os utentes;
garantir que as necessidades identifi-
cadas e sentidas possam ser expres-
sas e supridas na medida do possível.
Nesse sentido fomos preparando re-
comendações para uma intervenção 
em segurança. Criámos um microsite 
de informação ao cidadão e alargá-
mos a capacidade e o horário de fun-
cionamento da linha vida, 1414. Soli-
citámos às entidades que gerem pro-
jetos PORI (não apenas) que nos fi-
zessem chegar a manifestação das 
suas necessidades, entre outras, em 
matéria de equipamentos de proteção 
individual, em recursos humanos, em 
materiais para ajuda aos utilizadores, 
em materiais de prevenção de overdo-
ses (naloxona e análise de substân-
cias), em necessidades alimentares e 
residenciais ou numa resposta para 
os que têm problemas de dependên-
cia alcoólica.

Com uma intervenção em rede e a ajuda, quer das entidades, quer 
das autarquias, da administração pública da saúde e segurança so-
cial e alguns mecenas, estamos a criar condições para suprir as prin-
cipais necessidades identificadas pelas entidades.
Por outro lado, para aqueles cuja tarefa primordial é cuidar e tra-
tar em espaços confinados (as Comunidades Terapêuticas) havia 
que encontrar formas de viabilizar a manutenção da intervenção 
terapêutica, assumindo regras muito rigorosas e precisas. Se o ví-
rus e a doença são transmitidos por humanos, há que garantir que 
ninguém entra, nem ninguém sai destes espaços confinados. En-
quanto isto for conseguido não haverá infetados. Mas os desa-
fios serão aqui também cada vez maiores. Muitos utentes che-
gam ao fim dos seus programas terapêuticos e têm legitimamen-
te o anseio de sair do confinamento. Há, pois, que garantir a ad-
missão de novos utentes sem colocar em riscos os que já estão 
nas unidades.
Estes são trabalhos ainda em construção. Vamos garantir que usa-
mos o melhor do conhecimento cientifico e os melhores materiais 
que são o empenho, a dedicação, e a entrega dos profissionais, de 
todos os profissionais, mas em particular de todos aqueles que to-
dos os dias arriscam mais.
Hoje as Comunidades Terapêuticas estão sem casos de infeção e as 
equipas que andam na rua ainda não registaram casos. 
PODEM ORGULHAR-SE.
Podem contar connosco para manter esse orgulho por muito tempo.
Juntos vamos conseguir.
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