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Entrevista com Emídio Abrantes, representante do Grupo de Aveiro:

Existem muitos serviços em 
risco, nomeadamente com 
falta de recurso médicos

O Grupo de Trabalho sobre alterações ao modelo organi-
zacional do SICAD, criado pelo Governo no sentido de es-
tudar uma possível alteração orgânica no âmbito dos CAD 
já elaborou o Relatório final, que foi inconclusivo quanto 
a uma solução concreta... Como avalia o Grupo de Aveiro 
esta indefinição?
Emídio Abrantes (EA) – Muito mal! Acreditamos estar peran-

te mais um adiamento relativamente a soluções que deveriam ser 
facilmente tomáveis, por uma razão muito simples: existe uma 
proposta de reestruturação do serviço que foi enviada pelo SICAD 
ao Governo no dia 16 de setembro de 2016… Confesso que esta 
proposta também nos suscitou algumas dúvidas mas, ainda as-
sim, mantém alguma coerência e respondia aos anseios dos pro-
fissionais que exercem atividade nos CRI e era uma base de tra-
balho importante. A verdade é que, passado um ano, continuamos 
com o mesmo problema. E mais grave ainda, o Governo pediu 
mais um sem número de estudos e relatórios para, novamente, 
sustentar uma decisão que não sabemos por onde poderá passar. 
Confesso que estamos muito preocupados… 

Mas reconhece algo positivo nesse relatório publicado 
pelo Grupo de Trabalho?
EA – Sim… Ainda assim, o relatório do Grupo de Trabalho, publi-

cado a 20 de julho, tem algumas coisas positivas, sobre as quais gos-
taria de falar… Desde logo, porque reconhece que as políticas públi-
cas no domínio do combate aos CAD é algo importante; também por-
que reconhece o esforço dos profissionais em manterem em funcio-
namento a resposta ao nível do terreno, apesar das enormes 
contrariedades, dificuldades e constrangimentos; reconhece que a 
extinção do IDT foi precipitada e não foi ponderada; reconhece que 
as Unidades de Intervenção Local devem ser mantidas autónomas; 

reconhece a especialização em CAD; aceita, com unanimidade, que 
se deve reestruturar a resposta pública no âmbito dos CAD; e há um 
consenso generalizado, excepto do Conselho Nacional de Saúde 
Mental, para um serviço nacional e vertical, embora ganhe nuances 
nas audições dos coordenadores das DICAD das ARS.

Presumo que sobressaiam os pontos negativos…
EA – Desde logo, o facto de o relatório ser inconclusivo… Por 

outro lado, não foram ouvidos os profissionais no processo de ela-
boração do referido relatório nem foi tido em conta aquilo que são 
os 40 anos de experiência de trabalho em serviços públicos no 
âmbito dos CAD. E foram produzidos documentos técnicos por 
parte dos profissionais que nem sequer foram mencionados… 
Não foram ouvidas as plataformas existentes de cidadãos que de-
fendem os interesses de indivíduos com CAD; Estranhamos as re-
comendações do Conselho Nacional de Saúde Mental, que não 
tiveram em conta o conjunto dos pareceres formulados pelos seus 
membros, designadamente da Ordem dos Psicólogos e da Ordem 
dos Enfermeiros, que apontam caminhos diferentes. E estranha-
mos que a direcção do CNSM tenha tomada essa postura, que 
não é consensual e não reflete o todo. Outra coisa que estranha-
mos é que o Governo esteja ainda a pedir pareceres e estudos e 
adiar por mais 120 dias… é incompreensível… alguns dos parece-
res solicitados já são públicos e mais uma vez vão ao encontro 
dos anseios dos profissionais nomeadamente o da Ordem dos En-
fermeiros e o do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e En-
tidades com Fins Públicos. É também público um relatório produ-
zido pela Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar. 

Mas se já havia consenso por parte dos profissionais re-
lativamente à necessidade de mudança e ao caminho a 
seguir quanto a uma solução organizacional, veria algu-
ma necessidade quanto à criação do Grupo de Trabalho?
EA – Não. Penso que não era necessário…

Entretanto, a solução tarda em surgir… Em que medida 
poderá haver aqui algum critério económico a constituir 
uma barreira?
EA – Não sei se haverá algum critério económico mas haverá 

com certeza racionalização imposta para o desenvolvimento de 
novos serviços públicos…estamos na era da concentração de ser-
viços…. 

E que motivos encontra o Grupo de Aveiro para que o Gru-
po de Trabalho não tenha conseguido produzir uma solu-
ção que reflectisse a opinião de um conjunto de peritos?
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EA – Creio que existem questões de fundo interessantes que 
foram reveladas no relatório. São questões que se prendem com 
concepções, modelos organizacionais e a forma como se opera-
cionaliza a centralidade no cidadão. Todos estão de acordo que os 
serviços têm que estar próximos dos cidadãos e que sejam confi-
guradas mais autonomias para que possam ser mais capazes de 
decidir. O que me parece estar em causa é o conceito de promo-
ver essa proximidade. Para alguns, o conceito de chegar mais 
próximo do cidadão passou pelo desmantelamento de um serviço 
e pela criação de uma unidade inexistente nas redes e nas plata-
formas formais de referenciação… ficamos com duvidas com essa 
ideia de proximidade e de modelo… Acontece que, na nossa ativi-
dade profissional no âmbito dos CAD, tem que haver coerência 
nacional. Somos um país tão pequeno que não se justifica estar 
desmembrado. Os nossos utentes precisam de coerência do pon-
to de vista dos seus tratamentos parece-me difícil que um utente, 
em determinada região do país, possa ter acesso a um programa 
e noutra região não tenha. Atualmente observam-se disparidades 
e assimetrias no acesso aos tratamentos nomeadamente no aces-
so ao tratamento em comunidades terapêuticas. As ARS têm hoje 
comportamentos diferentes a este nível. Portanto, tem que haver 
um modelo organizacional que seja mais ou menos comum e coe-
rente para poder garantir o sucesso do trabalho integrado com o 
utente, suas famílias e os diversos sistemas.

Isso leva-nos a pensar no sucesso do nosso já extinto mo-
delo…
EA – Sucesso esse que passou por um modelo integrado. E o 

modelo integrado passa pelo tratamento, pela prevenção, pela re-
inserção, pela redução de riscos e pela dissuasão. São cinco pila-
res essenciais para o modelo integrado, que hoje se encontram 
espartilhadas e fragmentados. O próprio PORI é um programa in-
tegrado que, neste momento está tudo…mas menos integrado. 
Nesta altura, deveria voltar a fazer-se um diagnóstico nacional e 
uma avaliação da situação a nível de CAD de forma transversal no 
país, voltando a procurar perceber-se onde estão as manchas dos 
problemas. O que está a ser feito são actualizações de diagnósti-
cos em territórios já contemplados com intervenções…

Aquando da alteração organizacional que ditou a extin-
ção do IDT e a criação do SICAD, de que resultou ainda a 
transferência dos CRI para a égide das ARS, algo que se 
manteve intacto foram as equipas desses CRI. Ora, se es-

ses recursos humanos passaram de uma tutela para outra 
não seria legítimo esperar-se a continuação da integração 
das respostas?
EA – Um dos dados do relatório aponta precisamente o reco-

nhecimento do esforço dos profissionais em manterem em funcio-
namento a resposta ao nível do terreno, apesar das enormes con-
trariedades, dificuldades e constrangimentos. Uma das premissas 
do Grupo de Trabalho consistia em fazer o levantamento das con-
sequências da extinção do IDT e um dos indicadores passava por 
avaliar estatisticamente a capacidade de resposta das Unidades 
aos cidadãos com CAD. E constataram que, globalmente e esta-
tisticamente, não houve perdas ao nível do trabalho no terreno… 
Pois claro que não há perdas, porque os profissionais que exer-
cem a sua atividade nos CRI apresentam uma cultura de trabalho 
e de dedicação extraordinária. Na verdade, embora todos nós te-
nhamos ficado contrariados com a situação resultante dessa alte-
ração organizacional, estivemos sempre centrados no trabalho e 
nas respostas que temos de dar aos nossos cidadãos e à comuni-
dade e não nos problemas estruturais da organização. Localmen-
te os profissionais asseguram e teimosamente mantêm em funcio-
namento unidades que provavelmente já deveriam ser repensa-
das! 

No entanto, sabemos que tal como os utentes, também os 
profissionais estão a sofrer consequências negativas…
EA – Sim, claro que estão… Muitos profissionais foram-se 

embora. Tivemos saídas de colegas dos serviços, uns por idade, 
outros antecipando a saída, outros pedindo mobilidade… e os que 
ficaram desdobram-se todos os dias para fazerem o melhor, a de-
dicarem-se. Essas saídas não foram colmatas, o quadro pessoal 
está envelhecido, não entra gente nova há muito tempo, somos 
um quadro altamente especializado e com muitas competências, 
capaz de responder a uma série de problemas, quer na interven-
ção como na investigação e que, pura e simplesmente, está atual-
mente sobrecarregado. Existem muitos serviços em risco, nomea-
damente com falta de recursos médicos. Existem serviços que 
apenas dispõem de um médico e enfermeiros alguns dias por se-
mana…são serviços clínicos que deveriam ter uma equipa multi-
disciplinar permanente para assegurar os tratamentos diários…
Existirão, provavelmente, tarefas e funções que não deveriam ser 
assumidas por determinados profissionais…
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Terá tudo isto a ver com a perda da visibilidade do fenó-
meno toxicodependência em Portugal? Ou seja, vocês 
contribuíram para a melhoria dos resultados e, ao mesmo 
tempo, quase que se “auto mutilaram” por essa via…
EA – Ainda bem que é assim quanto à diminuição da visibilida-

de e aos resultados mas, neste momento, não vejo que o Ministé-
rio da Saúde desconsidere esta questão dos CAD. Creio que terá 
mais a ver com a perspetiva de modelo organizacional e racionali-
zação de serviços públicos. Até entendo que a proposta de des-
centralização ou integração possa ser um caminho a seguir mas a 
verdade é que ainda não estamos prontos para lá chegarmos. Até 
porque a dinâmica organizacional dos ACES, prevista há quase 
uma década, nunca foi completada. Continuamos com confusões 
e disparidades no terreno, com as ULS, ACES e Mega ACES, que 
funcionam e outros não, com dinâmicas organizacionais, todas 
elas por complementar e vamos agora ser encaixados numa es-
trutura que ainda não está organizada? E a nova lei orgânica do 
Ministério da Saúde? Que sentido faz integrarmo-nos numa enti-
dade que ainda não se encontra desenvolvida no terreno, numa 
altura em que os problemas dos CAD têm um recrudescimento, 
onde o problema da canábis se acentua, onde os problemas da 
heroína e da cocaína se agravam em determinadas zonas do 
país, o aparecimento de novos opioides a serem usados para con-
sumos, o grave problema do álcool, as dependências sem subs-
tâncias? Neste momento, importa recuperar enquanto é possível 
a capacidade de resposta e perspetivar com um prazo devido um 
novo enquadramento organizacional no âmbito dos CAD. Repito: 
a própria Associação Nacional das USF acredita, tal como todos 
os profissionais, que tem que haver uma autonomia funcional e 
técnica e a melhor maneira de garantir coerência dessa autono-
mia não passa pela integração nos ACES mas passa por constituir 
um serviço especializado em adições, num modelo integrado, 
coeso, coerente, compreensivo e flexível, permitindo intervenções 
individualizadas com adaptação dos recursos às necessidades do 
utente, quer do ponto de vista clínico quer do ponto de vista social, 
respondendo à multiplicidade de fatores associados a esta doen-
ça é essencial. Exige uma intervenção multidisciplinar e em rede, 
com recurso a vários tipos de respostas e estruturas terapêuticas 
adaptados à pessoa, é em nossa opinião necessário reestruturar 
um serviço de âmbito nacional que coordene e execute as políti-
cas em matéria de CAD.  Integrada no SNS e em articulação per-

manente, como sempre estivemos com as estruturas locais de 
saúde, cuidados saúde primárias e hospitais.

Basicamente, ninguém está satisfeito com o panorama 
atual…
EA – É verdade. E devo acrescentar que o modelo atual é in-

sustentável…A manutenção deste modelo de intervenção bicéfa-
la, SICAD vs ARS, com as características que tem hoje é insusten-
tável e não é desejada por ninguém a não ser por organizações 
que desconhecem o terreno. A mudança é urgente e necessária 
sob pena de se perder um quadro de pessoal altamente especiali-
zado e desmembrar aquilo que foi um serviço de ponta, quer no 
rigor técnico, cientifico, administrativo e financeiro com reconheci-
mento internacional.

Ninguém está satisfeito, o Grupo de Trabalho não conse-
guiu ser conclusivo face a uma recomendação… se nos 
colocarmos na posição de um ministro ou secretário de 
estado, que tem que decidir… também não parece ser fá-
cil…
EA – Pois não… Mas ele tem a solução na mão. Só não avan-

çam porque não querem… Poderá não resolver os problemas dos 
profissionais, poderá não resolver de forma imediata o problema da 
contratação de novos profissionais, comum e transversal à adminis-
tração pública, só ultrapassado na estreita articulação com a rede 
SNS, mas resolve o problema de integração e de coesão, resolverá 
um problema que se prende com a qualidade das respostas integra-
das no terreno, na capacidade de montar uma resposta eficaz, nos 
novos desafios das adições e tal como outras doenças crónicas esta 
multiplica-se, reinventa-se, adapta-se, molda-se ao tecido sociocultu-
ral das comunidades, resolverá um problema de ligação com as co-
munidades formais e informais e ligará as instituições a nível macro, 
meso e micro seguramente de forma mais eficaz.

Que ações estarão previstas, nos próximos tempos, no 
seio do Grupo de Aveiro?
EA – O Grupo de Aveiro recebeu, no dia 24 de julho, um des-

pacho do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde que diz 
que, relativamente ao Relatório enviado por parte do Grupo de 
Trabalho criado por despacho, foi exarado despacho no sentido 
do referido Grupo de Trabalho efectuar audição aos profissionais 
ligados à temática. Portanto, sabemos que seremos ouvidos pela 
Secretaria de Estado da Saúde, assim como pela Comissão Par-
lamentar de Saúde… Estamos à espera…


