
| 4

PROJECTO HOMEM ASSINALA 
30º ANIVERSÁRIO COM REALIZAÇÃO 
DO III CONGRESSO INTERNACIONAL

João Goulão

“Começo por agradecer ao Centro de Solidariedade de Braga / Projecto 
Homem o convite para aqui estar e cumprimentar todos os vossos profis-
sionais, em particular o presidente, Dr. Guilherme Meneses, todos os pa-
lestrantes e participantes. Ao Sérgio Oliveira, cujas palavras de apresen-
tação também agradeço, aceito o seu desafio e concordo que, em vez de 
fazer aqui uma apresentação, seria útil termos a oportunidade de colocar 
impressões e estarei aberto às questões que pretendam colocar-me.
Quando se lança a questão “que políticas para o futuro?”, diria que te-
mos, no essencial, as bases para o desenvolvimento de políticas ade-
quadas à realidade atual. Já foi referida a estratégia inaugural de Por-
tugal e penso que, com algumas inflexões que têm a ver com a adap-
tação a novas realidades e a novos contextos, poderemos desenhar 
instrumentos de estratégia adequados ao momento atual, e é isso que 
estamos a fazer, estando atualmente na fase final da construção do 
plano nacional para a redução dos comportamentos aditivos e depen-
dências 2021.

O 30º aniversário do Centro de Solidariedade de Braga / Projeto Homem foi comemorado nos dias 2 e 3 de dezembro e, para assinalar a data, a 
instituição organizou, em parceria com a Universidade Católica de Braga, o III Congresso Internacional, subordinado ao tema 30 anos e depois? O 

evento contou com a presença de investigadores conceituados, especialistas de centros Projecto Homem de Espanha e Itália e com representantes 
de organismos que definem as políticas públicas no domínio dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD), resultando numa oportunidade 

para refletir acerca dos desafios emergentes na área dos CAD, procurando empreender inovações, projetar tendências e perspetivas de futuro. Uma 
das personalidades que marcou presença no encontro foi João Goulão que, sob a moderação de Sérgio Oliveira e algumas questões da plateia, 

discutiu alguns dos aspetos que marcam a atualidade nacional em CAD, antes apresentadas por Manuel Cardoso, cujas conclusões foram apresenta-
das por Guilherme Meneses presidente da instituição.
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O Sérgio Oliveira já abordou algumas questões, nomeadamente a das 
estruturas de coordenação nacional... Na sequência da criação do SI-
CAD, verificou-se um alargamento do escopo de intervenção das estru-
turas que se dedicam aos CAD, mesmo àqueles que não passam pelo 
uso de substâncias. Contudo, essa alteração e esse alargamento do es-
copo de intervenção não foi acompanhado pela abrangência das estru-
turas de coordenação nacional e isso, apesar de validado na própria 
Comissão Técnica do Conselho Interministerial e de reiteradamente 
proposto à tutela, ainda não aconteceu, o que provoca algumas dificul-
dades e constrangimentos, até no desenvolvimento das políticas por-
que, se no que diz respeito às políticas relativas às substâncias ilícitas 
e ao álcool, temos a autoridade conferida por lei para interagir com to-
dos os parceiros que atuam nesta área, para solicitar dados e intervir 
de acordo com o estatuto de coordenação, em muitas outras vertentes 
esse alargamento do escopo não foi acompanhado devidamente no 
que concerne às competências da estrutura de coordenação. E isto 
tem depois reflexos nalgumas questões muito práticas, como por 
exemplo, neste contexto de comunidade terapêutica e na presença de 
pessoas que trabalham nesse tipo de unidades, a dificuldade que te-
mos partilhado com todos e que tem a ver com a aprovação do despa-
cho conjunto que atualiza vários aspetos da atividade das comunida-
des terapêuticas. Ainda por cima, sabemos que, no atual contexto, mui-
tas das comunidades terapêuticas enfrentam enormes dificuldades 
que resultam do facto de não haver uma atualização da remuneração 
pelos serviços prestados há já muitos anos, mas, para além disso, a 
própria abrangência dos tratamentos dirigidos a pessoas que têm ou-
tros tipos de patologias está também a comprometida pela não publi-
cação desse despacho conjunto. Neste momento do desenho do relan-
çamento de um novo ciclo estratégico, são dois constrangimentos que 
é indispensável ultrapassar.

Sérgio Oliveira – As políticas desenvolvidas sob a presidência do Dr. João 
Goulão foram centrando a atenção cada vez mais na pessoa e não na 
substância, promovendo uma articulação entre as diferentes estruturas 
que intervêm no terreno... entretanto, o desmembramento do IDT parece 
ter invertido um pouco essa centralidade no cidadão, originando ainda 
outros constrangimentos para as estruturas. Em que medida, poderia a 
criação de uma estrutura única no âmbito dos CAD, originar um SICAD 
mais forte e capaz de resolver os problemas resultantes da desarticula-
ção?
João Goulão – Penso que nós todos, estruturas estatais e toda a rede de 
parceiros do setor social e privado, temos trabalhado bem demais. Aquele 
que era o primeiro problema identificado pelos portugueses em meados 
dos anos 90 arrefeceu e caiu no ranking das preocupações sociais e políti-
cas em Portugal. Portanto, teve o efeito perverso de fazer sair das priorida-
des políticas e da atenção mediática todos os problemas aos quais nos 
dedicamos. E o que enfrentávamos nos anos em que vivíamos uma situa-
ção absolutamente calamitosa, sobretudo relacionada com o uso de he-
roína, com todas as consequências de saúde, sociais e outras que bem co-
nhecemos, quando arrefeceu, deixou de haver um acompanhamento e 
atenção dedicada como aquela que permitiu a aprovação da tal estratégia, 
contra ventos e marés quando, sob proposta que me orgulho de ter subs-
crito, afrontámos o status em plenas instâncias internacionais, quando 
propusemos a descriminalização do uso de todas as substâncias. Mas daí 
para cá não tem havido realmente o mesmo tipo de atenção e esta é uma 
dificuldade que notamos no dia-a-dia. E nas condições sociais e sanitárias 
que vivemos corremos o risco de viver aqui um retrocesso importante nos 
resultados que vínhamos obtendo na gestão destas questões. Respon-
dendo diretamente à sua questão, penso que foram criadas dentro de dias, 
e isso foi rapidamente reconhecido por todos, nomeadamente pelos pro-
fissionais que trabalham nesta área, neste relacionamento e repartir de 
responsabilidades entre o SICAD, enquanto direção geral sem grande ca-
pacidade de intervenção direta no terreno, e as ARS/DICAD... mas a exis-

tência de vários responsáveis, a vários níveis, na execução das políticas 
levou-nos a perder não só eficiência e eficácia, como também uma boa fin-
te de reflexão, que é a massa crítica constituída pelos profissionais con-
centrados num único organismo.

Sérgio Oliveira - Entre essas perdas, gostaria de salientar que, na última 
década, encerraram 20 comunidades terapêuticas e estaremos a dias de 
ver uma ou outra, como a CT a Ponte, com provas de excelente trabalho, 
a encerrar... encerrarão porque não existem doentes ou porque não têm 
condições para cumprirem com as exigências que lhes são colocadas?
João Goulão – Não tem seguramente a ver com a ausência de doentes. 
Sobretudo se a possibilidade de internar em comunidade terapêutica pes-
soas que têm outro tipo de patologia for consagrada, seguramente não ha-
verá falta de doentes que permitam a sobrevivência, o crescimento e o en-
riquecimento. Vimos que há uma reflexão – e o Projeto Homem é um bom 
exemplo da reflexão científica e da incorporação do conhecimento nas 
suas práticas – e penso que as comunidades terapêuticas estão apetre-
chadas com o saber necessário, produzem e nós tentamos contribuir para 
o aumento do conhecimento em torno de novas problemáticas. Mas creio 
que haverá, seguramente, doentes que necessitam que as comunidades 
terapêuticas estejam presentes. É fundamental que consigamos também 
criar as condições para que as equipas sejam cada vez mais sólidas, sabe-
doras e bem preparadas, com a panóplia de profissionais que necessitam 
para enfrentar esses novos desafios, e isso envolve naturalmente um au-
mento dos custos, que gostaríamos muito de poder remunerar adequada-
mente.

Sérgio Oliveira - Devido a esse trabalho de excelência que se pratica 
na área dos CAD, os utilizadores de drogas deixaram de morrer como 
sucedia e vivem muitos mais anos... Entretanto, quando são tratados 
em comunidade terapêutica e recebem alta clínica, a grande maioria, 
se não tiver retaguarda familiar, vai para a rua, com grande probabili-
dade de voltar aos consumos... Já pensou nalguma resposta para esta 
população que, com ou sem doença, merece dignidade até ao fim dos 
seus dias?
João Goulão – Essa é uma preocupação e uma das características do mo-
delo que fomos implementando, com a participação de todos os parcei-
ros. É preocupação central quanto ao que vem a seguir, sobre o trabalho 
de reinserção que é desenvolvido quer pelas equipas estatais, quer pelas 
equipas das comunidades terapêuticas e, em muitas circunstâncias, é 
possível acautelar aquilo que vem a seguir. É evidente que somos também 
um país com algum défice de respostas de carácter social que permitam 
absorver e acompanhar estas pessoas de uma forma mais continuada. 
Mas esse esforço de mobilização das respostas existentes é inegavel-
mente feito. Ao longo do desenvolvimento destas políticas, das sensações 
de menor sucesso por falta de sustentabilidade foi resultante por exemplo 
do Programa Vida Emprego, uma ideia excelente que foi implementada 
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com enorme investimento de imensos profissionais e um esforço de mo-
bilização sobretudo de micro empregadores, mas a grande falha, do meu 
ponto de vista, tinha a ver com a sustentabilidade na eventualidade de 
algo não correr tão bem como o esperado. Foi o que aconteceu aquando 
da crise da dívida soberana, que afetou as pequenas e microempresas e 
as fez despedir milhares de pessoas. A sensação com que ficámos foi 
que tínhamos tirado o tapete àquelas pessoas que tinham confiado em 
nós. E penso que isso tem também tradução numa menor confiança que 
alguns desses antigos apoiados têm hoje em relação a nós, às estruturas 
existentes.

Sérgio Oliveira - Faltará falar no tal conceito já nostálgico, em torno da 
“família IDT”... Embora ainda exista essa família sob outra designação, a 
ligação entre os profissionais e o organismo dirigente, muitas vezes 
materializado em encontros científicos e de formação, reuniões, parti-
lhas... e isso parece ter acabado... Recordo ainda dois pilares da antiga 
estratégia, a qualidade e certificação das respostas, recordo respostas 
como os diagnósticos no âmbito do PORI, as parcerias com redes so-
ciais e autarquias... muita gente afirma que tudo isso acabou... como 
será no futuro?
João Goulão – Não diria que esse tipo de trabalho, de realização de diag-
nósticos, de desenvolvimento de respostas adequadas aos problemas 
realmente identificados no terreno, não cessou, mas também reconheço 
que a via de reflexão conjunta e a tal massa crítica de que falava se diluiu 
e é hoje muito mais difícil congregar essa massa crítica do que era antes. 
Penso que seria uma das grandes vantagens a reconstituição de um or-
ganismo único com a responsabilidade de pensar as políticas e desen-
volvê-las no terreno. Quando fala em família, fala também de laços, de 
afetos e de relações e diria que essas se mantêm. Tal como hoje, nas cir-
cunstâncias difíceis em que vivemos, conseguimos fazer perdurar as 
amizades, mesmo que só nos vejamos aos quadradinhos, isso também 
acontece com os profissionais que estão no terreno e eu tenho a felicida-
de de ainda hoje ser contactado por colegas das diversas regiões do país 
com muitíssima frequência, com quem troco impressões com alguma re-
gularidade.

Diário do Minho – O Dr. João Goulão referiu que gostaria de remunerar 
devidamente o trabalho realizado pelas comunidades terapêuticas. Há 
alguma ideia dos valores necessários para um financiamento justo?
João Goulão – Há ideia e propostas, e entre as propostas apresentadas 
pelas próprias organizações e aquelas que consideramos potencialmen-
te viáveis ou que poderiam passar no crivo dos poderes públicos que têm 
de aceitar e aprovar esses valores, há uma décalage importante. Prova-
velmente, não conseguiremos dar o salto dos valores irrisórios pratica-
dos hoje diretamente para os valores que consideramos que seriam os 
adequados, mas se conseguirmos algum progresso, isso poderá contri-
buir desde logo para a manutenção e para a melhoria das condições de 

trabalho nas comunidades terapêuticas. Penso que não faz sentido falar 
em valores em concreto, mas o esforço que fazemos e a abertura que te-
mos é para continuar a funcionar como interface entre o que é considera-
do adequado pelas entidades e o que o poder público, nomeadamente os 
ministérios das finanças e da saúde, nos permitam aprovar.

Joana Alves - Sou vogal na CDT de Braga, o Projeto Homem é um par-
ceiro privilegiado da nossa instituição e, não querendo trazer propria-
mente alguma novidade, gostaria de partilhar um pouco o que são os 
desabafos que aqui vamos ouvindo, que se prendem fundamental-
mente com o futuro relativamente ao consumo da canábis. O Dr. João 
Goulão usou o termo perplexidade dos jovens perante discursos anta-
gónicos ou quase ambivalentes entre o benefício da canábis do ponto 
de vista terapêutico, e como é afinal uma substância que tem efeitos 
terapêuticos, pois também não terá grande problema no consumo dito 
recreativo ou, se preferirmos esta nova designação, não terapêutico. 
Nessa medida, vamos lidando diariamente com essa perceção errada 
sobre os riscos da canábis e isso é algo que nos preocupa quanto ao 
futuro. Estou aqui há 20 anos, fui acompanhando essa mudança no 
paradigma do consumo, começámos a ter uma clara ideia de que o 
consumo das drogas mais nocivas foi sendo controlado, referenciado 
e acautelado, mas, de há uns anos a esta parte, emerge uma preocu-
pação do consumo quase banalizado da canábis e essa dificuldade 
em perceber que se trata de uma substância altamente nociva. E é di-
fícil trabalhar nesta área da prevenção indicada quando temos estes 
discursos antagónicos. Na minha ideia, a grande preocupação para o 
futuro prende-se com esta questão da canábis, da forma como vamos 
intervir e trabalhar. Todos conhecemos o burden disease relacionado 
com o consumo de álcool ou de tabaco e custa-me pensar que, num 
contexto mais para a frente estejamos a discutir o burden disease re-
lacionado com o consumo da canábis. Todos percebemos hoje clara-
mente os efeitos destas substâncias e temos muitas dificuldades em 
travar esses efeitos. Estamos à espera de que o Uruguai e o Canadá 
nos tragam evidência, mas arrisco que a mesma não será positiva. 
Outra preocupação relativamente à perspetiva de futuro prende-se 
com o facto de os organismos estarem disseminados e não termos 
um telhado único que nos permita até fazer referenciações mais 
ágeis, com menos constrangimentos. Trabalharmos dentro da mesma 
casa é totalmente diferente de trabalharmos como temos vindo a fa-
zer há uns anos. Não é dificuldade criada pelas pessoas, mas mesmo 
entropias institucionais porque diferentes casas significam diferentes 
políticas de trabalho.
João Goulão - Penso que tem toda a razão. Trabalhar neste contexto e 
com esta perceção de risco é verdadeiramente complicado. Penso que é 
importante que nós, enquanto profissionais desta área, nos pronuncie-
mos em todas as oportunidades, seja em círculos mais restritos ou mais 
alargados a propósito da nossa opinião a propósito deste tema.

INTERVENÇÃO EM CAD EM PORTUGAL
A Intervenção em CAD em Portugal esteve a cargo de Manuel Cardoso, subdiretor-geral do 
SICAD que no encontro apresentou uma longa história dos comportamentos aditivos e dos 
princípios orientadores da Estratégia Nacional face ao que era, o que foi, o que é e uma pers-
petiva do futuro. Referiu as diversas ideias na intervenção, desde a centralidade no cidadão, 
a qualidade e a avaliação, da articulação com a sociedade civil e das abordagens integradas 
como resposta aos diagnósticas de cada um dos problemas. Numa retrospetiva histórica, fa-
lou da coordenação e cooperação internacional nas diferentes áreas de missão que vão des-
de a redução da procura, passando pela prevenção, onde destacou o programa “Eu e os ou-
tros”, a importância da intervenção das comissões de dissuasão, passando pela redução de 
riscos, tratamento, reinserção, até à redução da oferta… concluiu a sua intervenção referindo 
os dados constantes no relatório da OMS sobre a esperança de vida em Portugal.
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Guilherme Meneses, Presidente do Centro  
de Solidariedade de Braga / Projeto Homem

O que mudou no Projeto Homem ao longo dos últimos 30 anos?
Guilherme Meneses (GM) – Diria que mudámos quase tudo. A partir 
de 2016, assumi a presidência da direção da instituição, onde já me 
encontrava como tesoureiro, e na prática, até por força da entrada em 
vigor da nova legislação, o 74/2016, a primeira coisa que fizemos foi 
suspender os imensos projetos que tínhamos para avançar, uma vez 
que priorizámos um olhar sobre as instalações e coloca-las em con-
formidade com o normativo legal. Acrescento que não o fizemos ape-
nas por pretendermos ter tudo em conformidade com a lei, mas es-
sencialmente para acolhermos melhor os nossos utentes. Considerá-
mos que estávamos perante uma ótima oportunidade de refazer as 
instalações e passarmos a ter qualidade. Para nós, seria absoluta-
mente decisivo oferecermos qualidade no tratamento dos utentes, no 
seu acolhimento, nas condições de que dispomos nos edifícios e essa 
foi a nossa primeira prioridade.

Mudaram os comportamentos, mudaram os perfis dos consumidores 
e, presumo, também a comunidade terapêutica teve de adaptar-se a 
uma nova realidade, bem diferente daquela que se verificava há 30 
anos...
GM – Sim, deparámo-nos com diversas mudanças, desde logo o facto 
de, hoje, os utentes serem muito mais dependentes... antigamente, 
eles próprios faziam a cozinha, ao passo que, hoje, temos um cozi-
nheiro... antigamente, faziam um conjunto de atividades que, atual-
mente, não conseguem fazer face às limitações cognitivas que têm, 
face ao facto de serem mais idosos e de terem muito mais limitações, 
o que nos obrigou a contratar muitos mais profissionais do que antes. 
Antigamente, era perfeitamente possível a comunidade funcionar com 
voluntários aos fins-de-semana e alguns utentes tomavam conta de 
alguns momentos críticos do dia em que não estavam cá tantos tera-
peutas e isso, hoje, não é possível. Atualmente, temos uma equipa te-
rapêutica permanente, durante 24 horas, e isto foi algo que mudámos 
a partir de 2013, o quadro de pessoal é hoje muito maior e isso trouxe 
também outros encargos para a instituição.

O que sucede atualmente a um utente que tenha recebido alta clínica 
e não disponha de retaguarda familiar ou de uma casa e recursos 
para viver? Para onde vai essa pessoa?
GM – Nós temos uma resposta a seguir à comunidade terapêutica, 
que é a resposta da reinserção social, onde os utentes podem manter-
-se durante seis meses, com a possibilidade de renovação por um pe-
ríodo igual. E normalmente ficam ali, no centro da cidade, onde dis-
põem de um conjunto de formações para conseguirem realizar procu-
ra ativa de emprego e, com a ajuda da Segurança Social, procuramos 

encontrar uma casa ou um quarto que o utente possa pagar. Mais de 
75% dos nossos utentes conseguem emprego, conseguimos encon-
trar um quarto ou uma pequena habitação onde possam ficar e, mes-
mo depois de sair da reinserção social, fazemos um follow-up do 
utente durante três anos, de forma gratuita e sem qualquer comparti-
cipação do estado. Isto permite-nos ter uma taxa de sucesso muito 
elevada na reinserção.

Que programas oferecem para problemáticas e populações particula-
res, como a dependência de álcool, de ilícitas, para os jovens e para 
as dependências sem substância psicoativa?
GM – Atualmente, temos novas metodologias e novos projetos. Nos 
programas tradicionais para tratamento das dependências com subs-
tâncias temos criadas novas metodologias de intervenção para res-
ponder às necessidades dos nossos utentes, como o protocolo para a 
estimulação cognitiva, para as pessoas com limitações cognitivas e a 
intervenção de género, para trabalhar questões específicas das mu-
lheres. Estas duas metodologias foram criadas pelos nossos técnicos 
e foram alvo de avaliação, com resultados muito positivos. Além dis-
so, neste momento estamos a desenvolver e implementar novos pro-
jetos, quer para complementar as respostas atuais, quer para respon-
der aos novos desafios nesta área. São exemplo disso o programa 
Game Off, específico para as dependências de jogo e de ecrãs, que já 
foi aprovado pelo SICAD mas que não tem financiamento do estado, o 
projeto JOB, que assenta na prevenção e intervenção nos comporta-
mentos aditivos e dependências em contexto laboral e o programa 
SkyLight, projeto para o tratamento dependentes e simultaneamente 
agressores de violência doméstica, sendo talvez a primeira instituição 
a apostar neste domínio. Estamos a trabalhar com os municípios para 
a implementação destes novos projetos.

Falou na parceria com os municípios, que são agentes que devem es-
tar na primeira linha, mas a verdade é que também existirão interes-
ses antagónicos resultantes de uma forte indústria ligada à vinicultu-
ra nesta região do Minho... como conseguem estabelecer o desejado 
equilíbrio e convencer este parceiro por excelência no combate aos 
problemas resultantes dos CAD?
GM – Na verdade, os municípios estão muito sensíveis. Temos a van-
tagem de os municípios nos conhecerem muito bem e de sermos uma 
instituição muito prestigiada junto dos mesmos face às taxas de su-
cesso que evidenciamos, o que nos permite celebrar parcerias muito 
rapidamente, algo que seria muito mais moroso se fosse com o esta-
do central. Creio que a descentralização de competências do estado 
central para os municípios se abre uma excelente oportunidade para 
podermos fazer algo mais em conjunto e a verdade é que agimos no 
território como uma rede. Os municípios têm redes fundamentais liga-
das aos sem-abrigos, aos CLAS, às CPCJ e a um vasto conjunto de 
parceiros que, se nos sentarmos todos à mesa, conseguiremos taxas 
de eficiência muito elevadas, particularmente num território pequeno 
como o nosso.

Porquê a ligação à universidade, particularmente à Católica de Bra-
ga?
GM – Quando assumi a presidência do Projeto Homem comuniquei de 
imediato ao Sr. Arcebispo, que é quem nomeia os membros para a ins-
tituição, que precisávamos da transferência de conhecimentos muito 
atualizados. E isso faz-se com docência. Temos sete membros na di-
reção do Projeto Homem, três dos quais são professores universitá-
rios formados com doutoramentos, um na área da psicologia, outro na 
área do serviço social e outro na área da teologia, o que nos permite 
ter uma visão da pessoa humana na sua integridade e ir buscar às uni-
versidades aquilo que têm de melhor. A Universidade Católica acabou 
de afirmar no último congresso que a melhor parceira que tem é com 
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Na arte pode estar a grande diferença

“A nossa próxima grande aposta residirá num projeto designado 
Centro de Impacto Social pela Arte. Além das atividades terapêuti-
cas que aqui realizamos, já estamos a desenvolver projetos piloto 
de musicoterapia, atividades circenses nas escolas, projetos na 
área da prevenção, e estas atividades, juntamente com outras que 
já vinham do passado, permitem-nos pensar que estaremos no mo-

mento de fazer aqui um grande centro de impacto social pela arte. 
A arte, para nós, será um instrumento de trabalho absolutamente 
decisivo no futuro e estamos a contratar profissionais nesse senti-
do. Já temos profissionais da música, temos parceiras estabeleci-
das com escolas de dança e companhias de teatro, já estamos em 
conversações com o município de Braga e outros e creio que será 
um grande desafio e um dos projetos mais envolventes e interes-
santes que a instituição tem para apresentar nos próximos anos. 
Um dependente é, antes de mais, uma pessoa e sente-se altamente 
estimulada quando é valorizada nestas competências. Por outro 
lado, numa ótica mais preventiva, as escolas também se sentem 
valorizadas com a nossa parceria neste âmbito e não querem que 
estes projetos terminem... O nosso problema é que só conseguire-
mos continuar se conseguirmos ter financiamento do estado cen-
tral. Também por isso, estamos a procurar financiamentos comuni-
tários e autárquicos e diversificar a atividade, no sentido de mini-
mizar a dependência dos mecanismos de financiamento do estado 
central”.

o Projecto Homem, porque os alunos e estagiários vêm para cá, tal 
como a pastoral universitária, que traz os seus alunos universitários, 
ou os alunos da Escola de Medicina e de Enfermagem da Universidade 
do Minho, para onde mais gostam e têm maior retorno no âmbito da 
sua intervenção.

Quer dizer que, para tratar, é preciso conhecer como tratar...
GM – Sem dúvida... e o Projeto Homem forma hoje muitas pessoas, 
os seus colaboradores estão permanentemente em formação, seja 
com Espanha, Itália ou com a universidade, já temos técnicos que pro-
curam doutoramentos e isto tem tudo a ver com a comunicação que 
existiu entre a universidade e a instituição.

Além do tratamento em comunidade terapêutica, que outras ativida-
des desenvolvem no sentido de encontrarem respostas para as pro-
blemáticas que afetam a vossa população alvo?
GM – Nós temos uma grande rede de parceiras com as escolas, com 
a companhia de teatro, com museus... temos todo um conjunto de ati-
vidades de outdoor extra comunidade terapêutica à disposição dos 
nossos utentes, o que lhes permite uma ligação com o exterior de 
uma forma muito sólida porque estão sempre acompanhados pelos 
nossos terapeutas. Por um lado, estão num ambiente mais reservado 
e protegido mas suficientemente aberto para estarem sempre em 
contacto com o exterior e saberem relacionar-se com o mundo que os 
rodeia. Isso explica boa parte do sucesso que temos.

Tive a oportunidade de o seguir num périplo em que me mostrou um 
grande investimento e qualificação das instalações da instituição... 
porquê esta opção?
GM – Uma vez mais, achávamos que tínhamos de ter e oferecer quali-
dade, que há de ser aquilo que nos irá distinguir. Curiosamente, no pri-
meiro webinar que realizámos no âmbito das comemorações dos 30 
anos, um catedrático da Galiza, o Professor Elizardo Becoña, falava-
-nos de algo que aconteceu em Espanha e que, provavelmente, tam-
bém estará a acontecer em Portugal: as instituições que trabalham 

com CAD serão cada vez menos mas terão maior dimensão e mais va-
lências e isto só se faz e consegue com uma forte aposta na qualida-
de. De recursos humanos, das instalações, dos equipamentos, das 
viaturas... isso pode demorar alguns anos a afirmar a instituição no 
seu core de atividade mas acredito que terá um grande retorno.

Depois destes 30 anos e após este significativo investimento, ainda 
haverá espaço para novas qualificações?
GM – Confesso que estamos um pouco desanimados porque tínha-
mos uma enorme vontade de fazer alguns grandes investimentos, no-
meadamente regionalizar mais a instituição, afirmá-la mais em Braga, 
Famalicão, Guimarães e Barcelos. Na verdade, com as dificuldades de 
financiamento na saúde, estamos hoje algo mais receosos e, portan-
to, teremos de ser muito mais seletivos quanto aos investimentos que 
iremos fazer. Creio que teremos de começar a falar com o estado de 
comunidades terapêuticas de segunda ou terceira geração e temos de 
as definir. Até entendo que poderíamos ter uma classificação seme-
lhante aos hotéis nas comunidades terapêuticas e o estado deveria 
remunerar as instituições em função da qualidade que apresentam. 
Tem de haver uma relação entre o custo que representa um utente 
numa comunidade onde a investigação é absolutamente crucial, onde 
temos transmissão de conhecimento, qualidade nas instalações e a 
respetiva remuneração do estado.

Entretanto, com um défice remuneração por parte do estado e com 
dificuldades no financiamento, como irão sobreviver?
GM – Continuo a achar que a aposta tem que residir numa grande in-
ternacionalização. Temos condições para fazer uma boa internacio-
nalização, fazemos parte da União Europeia, temos hoje colaborado-
res que falam inglês – uma das condições que impomos aos nossos 
psicólogos é que sejam bilingues – e, com isso, temos de fazer proje-
tos europeus e candidaturas que nos permitam sustentar um pouco 
mais esta missão.


