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Ponto prévio: a situação financeira de dezenas de instituições que 
ajudaram Portugal a catapultar-se para a condição de modelo a se-
guir em termos mundiais é asfixiante. Dependências testemunhou 
casos em que gestores têm que abdicar de recursos próprios para 
garantirem a continuidade de projetos que sustentam várias cente-
nas de empregos e um serviço público de tratamento. É por demais 
conhecido, pelo menos para quem ainda revela algum interesse pela 
área dos CAD, que a última década tem sido, para os gestores e pro-
fissionais das comunidades terapêuticas portuguesas, uma autênti-
ca caminhada no deserto. Se, por um lado, tem sido evidente um 
acréscimo entre as preocupações dos portugueses face ao desin-
vestimento em saúde, na área dos CAD e, em particular, das comuni-
dades terapêuticas, essa opção torna-se cada vez mais evidente.

Mas recuemos no tempo para melhor entendermos como toda 
uma cronologia poderá levar a um recrudescimento das problemáti-
cas associadas às dependências e à degradação das respostas 
neste âmbito: A extinção do IDT, substituído pelo SICAD, represen-
tou uma transferência de atribuições e competências, sendo que as 
que prevalecem continuam, apesar de tanta unanimidade relativa-
mente aos prejuízos, dispersas por diferentes organismos do Minis-
tério da Saúde (ERS, ARS, IGAS, DICAD, SICAD), com todas as conse-
quências que isso acarreta, desde logo a morosidade nas respos-
tas.

Simultaneamente, fomos assistindo ao encerramento de várias 
instituições sociais, seja pela falta de atualização das convenções 
ou pela crescente exigência legislativa que equipara as CT’s a insta-
lações hospitalares. Para agravar este cenário, em plena fase de 
pandemia do novo coronavírus, assistimos ao encerramento de ser-
viços públicos de saúde, como as unidades públicas de desabitua-
ção e a uma falta generalizada de orientações, por parte da DGS, 
seja para o confinamento como para o desconfinamento de pacien-
tes e utentes em tratamento nas CT’s; e a um agravamento da situa-
ção financeira das organizações que ainda tiveram de fazer face à 
aquisição de Equipamentos de Proteção individual, sem contar com 
qualquer apoio dos organismos da área da saúde.

TRATAMENTO NAS COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS À BEIRA DA RUTURA

Alguns exemplos do aumento 
dos custos, excluindo salários

Massa 66,0%
Arroz 33,6%
Batata 43,0%
Azeite 120,0%
Oléo 300,0%
Água 21,0%
Eletricidade 33,3%
Gasóleo 42,5%
Gás 37,5%
Bifana de Porco 59,3%
Pá de Porco 49,8%
Pato 33,4%
Frango Inteiro 29,7%
Vitela Estufar 41,2/%
Bife de novilho 52,0%
Manteiga 250g 40,1%
Maçã/Pera/Banana/Laranja 33,6%
Legumes 35,0%
Farinha 64,0%
Ovos 40,0%
Pão 55,0%
Leite 25,0%
Fiambre kg 49,1%
Queijo Kg 40,4%
Feijão Cozido kg 34,3%
Bolacha tipo maria 800g 38,9%
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Se a isto adicionarmos o facto de só testes covid e EPI’s para as 
equipas técnicas e utentes das comunidades terapêuticas que tive-
ram um impacto de mais de 1,5% do valor total das convenções de-
signadamente os custos de adaptação das estruturas para isola-
mentos profiláticos, funcionamento de quase dois anos com equi-
pas em espelho, impossibilidade durante os 3 a 4 primeiros meses 
da pandemia de fazer novas admissão (ET’s e UA’S praticamente en-
cerradas e Unidades de desabituação do Norte e Coimbra encerra-
das), entre muitos outros constrangimentos, facilmente se constata 
que a viabilidade financeira destas unidades, que tantos profissio-
nais empregam e tantos utentes servem, poderá estar seriamente 
colocada em causa.

Mais, como consequência da recente inflação, que muitos atribuem 
à guerra na Ucrânia, mas que não serão igualmente alheias a um fenó-
meno de especulação financeira, Dependências teve acesso a balan-
ços financeiros de várias comunidades terapêuticas que atestam que 
estas unidades têm vindo a sofrer um acréscimo de custos relaciona-
dos com a aquisição de produtos, desde os mais básicos e de higiene, 
aos de alimentação e de saúde na ordem dos 45%...

 Atualmente, o país está a sujeitar-se a encerrar inúmeras institui-
ções nas quais delegou o tratamento, com um alto rácio de custo 
benefício, e a enviar para o desemprego milhares de profissionais 
com saber acumulado ao longo de anos e que contribuíram, tam-
bém, para a afirmação do designado modelo português, tantas ve-
zes copiado ou adaptado no mundo.

Recordemos que os valores das convenções permanecem inalte-
rados desde 2008 com inflação, covid, guerra, recrudescimento do 
fenómeno das dependências e aumento das solicitações para trata-
mento... até quando iremos compactuar com mais esta forma de 
gestão?

 COMUNIDADES TERAPEUTICAS 
ENCERRADAS

CT Ponte dos Rios (Provilei)
CT Rumo Certo
CT Crato 
Clínica de Gondomar (MPC) 
Clínica recuperação toxicodependentes galamares
CT Quinta do Golfinho - Nova Fronteira
CT Fárrio - Arado
CT S. Francisco de Assis - Domus Fraternitas
CT 12 Ideias
CT Liberdade 21 
CT R12
CT Sol por Hoje
CT Vila Vitória
CT Crescer em Loures
CT Servir 
CT Casa Monte da Lua
CT Odessa
CT Fénix
CT Carvalha - APCT
CT São Fiel
CT Montanha
CT Fonte da Prata (Carvalhal) 
CT a PONTE


