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Intervenção em 
reinserção social foi 
tema de formação no SICAD 

Decorreu no dia 28demaio,noSICAD, umaformação sobre Inter-
vençãoemReinserçãoSocial. 

Destinadaaprofissionaisdasáreassocialedasaúde,eestudan-
tes,contoucom aparticipaçãode 16formandos. 

Osseusobjetivosforam: analisarerefletirsobreosprocessosde
reinserção,osmodelosdeintervenção,osinstrumentosdetrabalhoe
estratégiasde intervenção, tendoemcontaqueasorientaçõestécni-
co-normativasparaaintervençãonaáreadareinserçãosocial que co-
locamoenfoquenareparametrizaçãodasrotinasquotidianasdosin-
divíduos, no desenvolvimento de competências sociais e,  não menos
importante,naintervençãoepreparaçãodafamíliaedosoutrossiste-
mas sociais, enquanto elementos facilitadores e potenciadores das
mudançasindividuais. 

 O próximocurso,adecorrernosdias27e28dejunho próximos,
tambémnoSICAD,versarásobre IntervençõesBreveseEntrevistaMo-
tivacional.

Reunião de correspondentes 
permanentes do Grupo Pompidou  

Realizou-se em Lisboa nos dias 28 e 29 de maio, a 84ª 
reunião dos Correspondentes Permanentes do Grupo 
Pompidou  – Grupo de Cooperação em Matéria de Luta 
Contra o Abuso e o tráfico Ilícito de Estupefacientes, na 
qual participam representantes de 24 países, bem como 
da Comissão Europeia e do Observatório Europeu da Dro-
ga e da Toxicodependência.

A primeira reunião realizada sob a presidência Portu-
guesa do Grupo Pompidou  (para o quadriénio 2019-
2022), tem por objetivo para além de supervisionar a im-
plementação do programa de trabalho “Sustainable 
drugs policies respectful of human rights”, iniciar o pro-
cesso de revisão do mandato, funcionamento e métodos 
de trabalho do Grupo, tendo em vista a adopção de uma 
Resolução Estatutária revista pelo Comité de Ministros 
por ocasião do 50º aniversário da fundação do Grupo, a 
celebrar em 2021.

A reunião foi presidida pelo director-geral do SICAD e 
Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, da 
Toxicodependência e do Uso Nocivo do Álcool, João Gou-
lão e contou na sua abertura com a presença da Secretá-
ria de Estado da Saúde, Raquel Duarte.

O Grupo Pompidou é uma instância permanente do 
Conselho da Europa, criada em 1971, que congrega 39 
países, cujo objetivo é o desenvolvimento da cooperação 
multidisciplinar no âmbito da luta contra o abuso e o trá-
fico ilícito de drogas no espaço europeu e os seus Cor-
respondentes Permanentes, designados pelos Governos 
dos países participantes, reúnem duas vezes por ano 
para discutir questões relacionadas com as drogas e a 
toxicodependência.
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Delegações estrangeiras visitam  
SICAD no mês de Maio 

Decorreram,duranteomêsdemaio,váriasvisitasdedelegaçõesestrangeirasaoSICADcujoobjetivofoiodeconhecerasnossaspráti-
casemmatériasdeCAD,sobretudonoquetocaaoModeloPortuguês.

Assim,nosdiasdoisetrêsdemaio,oSICADacolheuumadelegaçãodoMyanmarcompostapormembrosdoParlamento,representan-
tesdosMinistériosdaSaúde,daJustiçaedosAssuntosInternos,representantesdasociedadecivileperitosdoUNODCeUNAIDS.Atroca
deexperiênciassobreoquadrolegislativoeaspossíveisrespostasàcrisedesaúdepúblicaassociadaaoconsumodedrogasquesevive
emMyanmarforamtemasdestavisita.

De13a16domesmomês,aONGAmericanaFairandJustProsecution,queapelaàmudançadeparadigmadosistemacriminalameri-
canoparaumaabordagemmenosrepressivaemaisassentenaprevenção,trouxeaLisboaumadelegaçãodeProcuradoresrecentemente
eleitos.Avisitados16ProcuradoresoriundosdeváriosEstadosamericanosvisouconhecerarealidadeportuguesaemtermosdesustân-
ciasilícitaseasrespostasimplementadas,comespecialenfoquenaLeidaDescriminalização.

Jáa20demaiofoifeitaumaapresentaçãodapolíticaportuguesaaosparticipantesdogrupodetrabalhoPrevençãodaredeEurocities
pelodiretor-geraldoSICAD,JoãoGoulão.AredeEurocitieséumarededecidadeseuropeias,quepretendepromoverointercâmbiodasme-
lhorespráticaserepresentarosinteressesdasgrandescidadesjuntodasinstituiçõescomunitárias,promovendoainclusãodasexigências
urbanasnaspolíticaseuropeias.

Afinalizaromês,nodia30demaio,CatherineByrne,MinistradeEstadodaIrlanda,responsávelpelaPromoçãodaSaúdeepelaEstraté-
giaNacionalemmatériadeDrogas,acompanhadapelaEmbaixadoradoseupaísemPortugal,visitouaComissãoparaaDissuasãodaToxi-
codependênciadeLisboa(CDT),tendosidorecebidaspeloDr.JoãoGoulão,CoordenadorNacionalparaosProblemasdaDroga,daToxico-
dependênciaedoUsoNocivodoÁlcoolepeloDr.NunoCapaz,membrodaCDT.

NasequênciadeumencontrobilateralcomaSecretáriadeEstadodaSaúde,RaquelDuarte,quetevelugarmargemdaúltimareuniãoda
ComissãodeEstupefacientesdasNaçõesUnidas,aMinistraIrlandesamanifestouinteresseemrecolherinformaçãodetalhadasobreapolí-
ticaportuguesaemmatériadecomportamentosaditivosedependências,designadamenteaimplementaçãodaLeidaDescriminalizaçãoe
osresultadosalcançadosdesde2001.

 

SICAD acolheu simpósio sobre 
Canábis Medicinal  

A canábis para fins medicinais foi o tema de um simpósio, 
organizado pela Key Leaves, que decorreu durante dois dias (21 
e 22 de maio), no SICAD, em Lisboa. 

Os trabalhos iniciaram com as palavras de Graça Vilar, em 
representação do SICAD. 

O que não sabemos sobre a Canábis Medicinal foi o mote 
para o evento que contou com oradores de várias nacionalida-
dese que deu a conhecer as situações de Holanda, Canadá, Is-
rael e EUA no que toca a esta matéria. 

O simpósio teve como objetivo conhecer melhor o uso me-
dicinal da canábis, de forma a responder mais eficazmente às 
necessidades dos cidadãos que podem beneficiar com a sua 
utilização.


