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     Congresso Nacional do IDT

Rumo à Qualidade Total na intervenção foi o lema

Cerca de 600 profissionais com intervenção em dependências reuniram, nos passados 
dias 28 e 29 de Maio, nas Caldas da Rainha, no âmbito do Congresso Nacional do 
IDT. Quase uma centena de técnicos apresentou trabalhos, divididos em workshops 
temáticos, unidos pelo denominador comum qualidade. O tema do Encontro, Inter-
venção em Dependências: Rumo à Qualidade Total, corresponde à concretização de 
mais uma das linhas base de acção propostas pelo actual executivo do IDT no Plano 
Estratégico Nacional: Além da centralidade no cidadão, da questão da territorialidade 
e das abordagens integradas, linhas já devidamente operacionalizadas através do Plano 
de Acção e dos diversos programas implementados, surge agora a questão da qualidade 
e certificação. Com alguns exemplos já materializados, como são os casos da atribuição 
da certificação à Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra e os processos em curso na 
Unidade de Desabituação de Coimbra e no CRI de Vila Real e outras distinções, me-
nos formais, que atestam e reconhecem a qualidade com que se tem trabalhado nesta 
área em Portugal, como o recente reconhecimento internacional por parte do Cato 
Institute e Glenn Greenwald relativamente às políticas e práticas instituídas no nosso 
País ou a renovação da acreditação do IDT como entidade formadora pela ACSS, é 
forte aposta do Instituto o investimento em práticas que dotem os diferentes serviços de 
qualidade (certificada). Para o efeito, foi anunciada a constituição de uma equipa, no 
seio do IDT, para conceber, acompanhar e monitorizar este tipo de processos, liderada 
por Jesús Cartelle que, ao que se sabe, será acompanhado ainda por Paula Sobrinho, a 
(ainda) directora da primeira unidade pública já certificada.
Dependências participou e apoiou a realização deste Encontro e, para além do registo 
áudio e vídeo que acompanha esta edição, não poderia faltar a reportagem que se segue 
nas páginas da edição impressa…

Atribuição da Certificação à Comunidade
Terapêutica Ponte da Pedra
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Terminou o Congresso do IDT, um evento em que se falou num rumo para a qualidade total e que 
juntou cerca de 600 pessoas. O que representa para o Ministério que tutela a área de intervenção 
do IDT?
Manuel Pizarro (MP) – 

Recentemente, num estudo que foi aqui referenciado, realizado por um constitucionalista liberal ame-
ricano do Cato Institute, foram apontadas como exemplo a seguir a nível mundial as políticas de 
descriminalização adoptadas há nove anos pelo governo português. É possível fazer também um 
balanço interno dessas medidas?
MP – 

Por outro lado, temos o álcool em que a situação do País não é particularmente famosa. Que medidas 
preconizam o IDT e o Ministério da Saúde para tentar inverter o panorama actual?
MP – 

Foi-lhe lançado aqui um repto pelo presidente do IDT, que é sentido nalgumas estruturas do País, 
que tem a ver com a falta de recursos de recursos humanos para actuar nestas áreas. O que poderá 
oferecer o Ministério da Saúde?
MP – 

Não há que temer algum desinvestimento nesta área face aos indicadores positivos que têm sido 
divulgados, não só a nível nacional, como também a nível internacional?
MP –

São consensuais os méritos da presidência do actual executivo do IDT, seja em termos de resultados, 
seja em termos de reconhecimento por parte da comunidade técnica. No entanto, surgem alguns 
receios que, face a uma eventual mudança de representação partidária no Governo após as eleições, 
todo este dispositivo, estratégia e programas que entretanto foram desenhados e implementados 
sejam revertidos e se volte a andar para trás. Enquanto Secretário de Estado, o que prevê nessa 
matéria?
MP – 

Manuel Pizarro

Chegámos agora a uma 
altura em que esperaría-
mos poder, deixe-me usar 
o plebeísmo, alargar os 
cordões à bolsa e, ao con-
trário, vemo-nos confron-
tados com este efeito da 
crise e com novas dificul-
dades orçamentais com 
eles relacionados. Assim 
mesmo, faremos todo o 
esforço para corresponder 
às necessidades, tendo 
certo que há que ter em 
conta a realidade do País 
e essa mesma realidade 
inserida num mundo 
com estas dificuldades.
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Que objectivos mediaram a organização deste Congresso Nacional do IDT?
João Goulão (JG) – 

Do Plano que baliza o vosso exercício emanam quatro ideias base que depois dariam origem 
ao Plano de Acção: centralidade no cidadão, territorialidade, abordagens integradas e quali-
dade e certificação. Com esta aposta termina-se um ciclo?
JG – 

A tal lógica de caderno de encargos que desde o início assumiu como fundamental…
JG – 

E por fim a qualidade…
JG – 

João Goulão

O tema central é a 
qualidade – Rumo à 
Qualidade Global -, 
que é um dos objectivos 
fixados no Plano Es-
tratégico que nos rege, 
assente em quatro prin-
cípios basilares, um dos 
quais consiste na busca 
e melhoria da qualida-
de e na obtenção da 
certificação para as 
nossas unidades. 
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Depois de um ano particularmente atribulado, sobretudo no que concerne a acusações polí-
ticas, o que significa para si este ano estar a ser muito mais marcado por condecorações e 
reconhecimentos de mérito oriundos até de fontes externas como os EUA e outros membros 
da comunidade internacional?
JG – 

stamos a ter progressos 
em toda a linha, desde 
logo na diminuição dos 
consumos de substân-
cias ilícitas nas cama-
das mais jovens da po-
pulação. O cruzamen-
to de vários estudos 
que têm sido apresenta-
dos recentemente apon-
ta sistematicamente 
para essa constatação. 
Temos progressos nos 
números relacionados 
com doenças infeccio-
sas; temos progressos 
nos comportamentos 
de risco associados aos 
consumos injectáveis; 
temos progressos em 
meio prisional…
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…Pelo contrário, incrementou o acesso e procura do tratamento…
JG – 

Depois do sucesso evidenciado pela descriminalização, faria sentido ser-se mais arrojado e 
começar a projectar-se liberalização?
JG –

…Apenas por uma questão de ser um acto isolado, adoptado por um só país?
JG – 

O actual executivo do IDT lançou alguns programas piloto neste exercício, nomeadamente na 
área da prevenção, com programas de prevenção selectiva e indicada, instaurando uma práti-
ca que não existia no País neste eixo de intervenção, que é a avaliação…
JG – 

Na redução de danos também foram implementados alguns programas piloto, nomeadamente 
nas prisões e outros no terreno destinados a consumidores mais problemáticos… Considera os 
dispositivos existentes suficientes ou haverá ainda algo mais a implementar, como as salas de 
consumo assistido, cuja implementação chegou a ser seriamente ponderada?
JG – 

E quanto aos programas destinados a cobrir as necessidades dessas populações, nomeada-
mente os de substituição opiácea em baixo limiar, já existe a disponibilização desejável?
JG – 

Neste momento, sinto 
enorme orgulho pelo re-
conhecimento do papel 
de liderança deste Con-
selho Directivo por parte 
da Tutela, com quem 
temos uma excelente 
sintonia, e pelos afectos 
que sinto com enorme 
intensidade por parte 
dos nossos técnicos mas, 
obviamente, nada posso 
garantir e tenho mesmo 
sérios receios de que se 
houver uma alteração 
na liderança política do 
País a nossa liderança 
cesse imediatamente e 
os próprios programas 
em execução sejam al-
terados, bem como as 
prioridades que temos 
fixadas. É um receio que 
tenho e que, para bem 
do País, gostava muito 
que não se concretizasse.
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Em termos internos, uma lacuna apontada desde há largos anos tem a ver com a deficien-
te estruturação em termos de equipamentos e ferramentas informáticas. Recentemente, foi 
apresentado e implementado o Sistema de Informação Multidisciplinar que vai também de 
encontro à estratégia de respostas integradas. Em que medida poderá resolver alguns dos 
problemas detectados?
JG – 

Sabe-se que foi recentemente lançado um concurso para a reestruturação da rede informá-
tica…
JG –

É possível e desejável que esse sistema venha a ser alargado às equipas convencionadas com 
o IDT, nomeadamente as equipas de rua?
JG – 

O que gostaria de ver concretizado no final deste encontro?
JG – 

É constatável o apreço e afectividade no seio dos profissionais do IDT face à figura de lideran-
ça que representa mas nota-se também algum receio face à iminente realização de eleições. 
Poderá o Dr. João Goulão fazer descansar de alguma forma os técnicos do IDT quanto a essa 
questão?
JG – 

Já fui alvo de inúmeras 
acusações por afirmar 
que não me preocupa 
que as pessoas consu-
mam drogas. O que me 
preocupa é que sofram 
por isso. E um dos fac-
tores desse sofrimento 
tem, de facto, a ver 
com os circuitos atra-
vés dos quais as drogas 
são comercializadas. 
Mas não estou seguro 
de que a legalização 
ou a liberalização, que 
são figuras francamen-
te diferentes, venham a 
constituir uma solução 
adequada para a nossa 
sociedade.
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Moderou um workshop em que se falou de experiências, programas e projectos de qualidade… 
Houve muito a dizer, com certeza…
Manuel Cardoso (MC) – 

Entre estas experiências, programas e projectos existem dois denominadores comuns que 
também o são relativamente à estratégia do IDT: o privilégio às respostas integradas e a 
qualidade…
MC – 

Ao longo destes dois últimos anos e na sequência do PORI o IDT lançou diversos concursos 
públicos para candidaturas nos quatro eixos de missão. Como avalia a resposta e adesão da 
sociedade civil?
MC – 

Manuel Cardoso
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Moderou um workshop em que se falava sobre qualidade aliada às intervenções em alcoolo-
gia… Pedia-lhe um resumo das conclusões retiradas do mesmo.
Cristina Ribeiro (CR) – 

Depois da integração da intervenção em alcoologia nas valências do IDT, a partir da nova lei 
orgânica do Instituto e depois de conhecermos o estado do País em matéria de consumos a 
intervenção em alcoologia assume actualmente grandes desafios no nosso País…
CR – 

O IDT conseguiu, finalmente, cativar nesse Fórum Nacional sobre o Álcool a participação e 
o envolvimento das empresas que operam neste segmento de mercado ligado à produção, 
comercialização e promoção de bebidas alcoólicas?
CR – 

Quais são as principais medidas preconizadas pelo IDT, no âmbito do Plano Nacional para a 
Redução dos Problemas Relacionados com o Álcool, para tentar minimizar os efeitos nocivos 
do consumo abusivo de álcool?
CR – 

Houve o cuidado de optar por uma postura mais pragmática do que moralista?
CR –

Cristina Ribeiro
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Participou num workshop em que se discutiu o lugar da redução de danos… mas entre a prevenção e o 
tratamento… Faz sentido?
Marta Pinto (MP) – 

Face à sua experiência profissional, considera que a redução de riscos já conquistou esse espaço em 
Portugal, junto da comunidade que intervém em toxicodependências?
MP – 

Por parte dos técnicos redutores de riscos ouve-se muitas vezes a acusação de que esse tal poder é 
exercido e limitado por parte dos médicos, que não pretendem abdicar de determinadas áreas de inter-
venção, que julgam ser suas por natureza, considerando, não amiúde, os técnicos redutores de riscos 
profissionais de segunda… Isso ainda se verifica no vosso quotidiano?
MP –

Nesses settings de que falava, em que são administradas terapêuticas de baixo limiar, considera que 
a prescrição de metadona deveria continuar a ser considerada um acto médico? Pergunto isto face às 
decorrências que daí advêm, desde a menor acessibilidade e resposta mais demorada no acesso ao 
tratamento, mesmo sabendo-se que existem doses que são cómodas para o utente e isentas de risco…
MP – 

Marta Pinto
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Que relação existe então entre comunicação social e redução de danos?
Paula Andrade (PA) – 

Surgiram algumas interrogações, nomeadamente se o IDT estará a estabelecer algum tipo 
de política ou estratégia de comunicação para veicular mensagens que acabam por formar a 
opinião pública… Em seu entender, o que será preciso incrementar ao nível das estruturas do 
IDT no relacionamento com os media?
PA –

Na área da redução de riscos, os temas em discussão e as políticas adoptadas são, por 
natureza, sensacionalistas. Existe, em seu entender, a noção de que há que comunicar de 
determinada forma e num tom adequado para que as mensagens veiculadas não sejam mal 
filtradas, codificadas ou menos bem interpretadas?
PA – 

Paula Andrade
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Acabou de participar num workshop subordinado à temática Crianças e Jovens – Percursos e 
Intervenções de Qualidade… Que principais conclusões retira da discussão?
Paula Marques (PM) –

O que implica a constituição de uma enorme rede no terreno…
PM –

Neste congresso, a qualidade enquanto tema constitui um denominador comum aos workshops 
realizados. Em que medida se poderá incrementar qualidade também na prevenção?
PM –

A prevenção focalizada e indicada são cada vez mais realidades presentes no nosso País?
PM – 

Paula Marques
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Assistimos a um workshop em que pareceu unânime entre os representantes das comunidades terapêu-
ticas que sem qualidade não é possível tratar…
Paulo Rosário (PR) – 

Este foi um workshop diferente em que se procedeu a uma divisão por grupos, tendo cada um colocado uma 
série de questões. Destacaria algum tema em particular?
PR – 

Entretanto, vai também trabalhar na certificação da CT Arco-Íris?
PR –

Paulo Rosário
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Que resumo faz deste workshop em que se discutiu em torno das terapêuticas medicamentosas, 
com o avanço no tratamento de substituição opiácea resultante da combinação buprenorfina/
naloxona?
Rocha Almeida (RA) –

Falava-se inclusivamente num avanço nas terapêuticas medicamentosas de substituição…
RA – 

Relativamente aos casos clínicos debatidos, surgiram novas conclusões relativamente a soluções 
terapêuticas?
RA – 

Rocha Almeida
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Foi relator num workshop subordinado à qualidade do diagnóstico em dependências… Pergun-
to-lhe se as ferramentas à disposição dos técnicos para a realização de diagnósticos cada vez 
mais aproximados da realidade serão uma variável cada vez mais em evolução?
Santos Silva (SS) – 

Numa altura em que são cada vez mais comuns os casos de comorbilidade e de patologias 
duais, em que medida assumirá o diagnóstico uma importância ainda maior?
SS – 

Santos Silva
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Apenas duas unidades de saúde ibéricas possuem certificação por entidade externa na norma ISO 9001:2008

A terceira e última fase de auditorias externas à Comunidade Terapêutica do Norte, Ponte da Pedra, decorreu nos pas-
sados dias 12 e 13 de Maio. Uma equipa de auditores da Lloyds, entidade certificadora acreditada, estava pela terceira 
vez naquela unidade do IDT para procederem a mais uma meticulosa revisão de procedimentos, em que participariam 
todos os profissionais ao serviço da CT, além de Jusús Cartelle, responsável pelo processo designado pelo IDT e ainda 
um elemento – auditor interno - da sua equipa. A expectativa era enorme, após três anos de intenso labor no sentido 
de normalizar e aperfeiçoar práticas, estandardizar procedimentos e perseguir uma meta designada… certificação pela 
qualidade. E eis que, ainda antes do anúncio oficial por parte da equipa de auditores externos da entidade certificado-
ra, Dependências, em reportagem naquela unidade, entrevista os elementos que ditariam a resposta final. À questão, 
colocada ainda a meio da última tarde de trabalho: Poderá considerar-se já a Comunidade Terapêutica do Norte uma 
unidade de saúde certificada? Lara Gonzalez não teve quaisquer dúvidas e respondeu: Sim, apenas vamos sugerir 
alguns ajustamentos mas poderá concluir-se já que a CT obterá o diploma dentro de poucos dias. Apesar de não terem 
quaisquer razões para esperar o contrário, Jesús Cartelle e Paula Sobrinho soltavam o desejado suspiro, com um largo 
sorriso a transbordar o sentimento de mais uma missão cumprida… Dependências entrevistou alguns dos intervenientes 
no processo, ao longo do dia de actividades de auditoria que resultariam na certificação.
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Juan José Sieira

Não se trata de complicar 
a forma de trabalhar nem 
de produzir mais registos 
ou documentação… O 
que se procura é facilitar 
a gestão interna, torná-la 
mais cómoda e simples, 
criando standards de 
gestão e de qualidade 
ao ponto de, se amanhã 
estes profissionais forem 
trabalhar para outro 
local, venham outros e 
saibam perfeitamente o 
que têm que fazer com 
os pacientes e que os 
pacientes não notem essas 
alterações no pessoal.

Como estão a decorrer este processo final?
JS – 

É já a segunda vez, em menos de um mês, que se encontram com os auditores externos da Lloyds 
e com os demais profissionais da CT, auditando os processos, revendo toda a documentação… 
Como avalia até ao momento a implementação do processo de certificação pela qualidade?
JS –

…Surgiram sugestões ou recomendações a partir desse primeiro contacto?
JS – 

Em termos gerais, em que consiste a norma ISO 9001:2008, que está a ser implementada na CT 
Ponte da Pedra?
JS – 

Estandardizar?
JS –

A implementação da norma produz algum tipo de diferenciação ou mais-valias para a instituição?
JS –

Quais serão as principais vantagens para um utente que ingresse numa unidade de saúde certifi-
cada?
JS – 

Para quê e para quem a certificação?
JS – 

Acompanhou este processo desde a abertura da comunidade, há cerca de três anos. Que desen-
volvimentos constata desde essa altura?
JS – 

Estará já esta CT pronta a receber a certificação?
JS –
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Tendo acompanhado este processo de certificação da CT Ponte da Pedra enquanto auditor 
externo, que desenvolvimentos constata desde o início do processo?
AF – 

Para quê e para quem a certificação?
AF –

Como foi a tarefa de cativar os profissionais da CT para aderirem ao processo?
AF –

Enquanto gestor hospitalar que diferenças encontra entre trabalhar numa unidade certificada 
e outra que o não seja?
AF –

Sendo esta a segunda unidade de saúde certificada na Península Ibérica por uma entidade 
externa, como a Lloyds, o que lhe parece esta aposta do IDT que aponta para a certificação 
de unidades públicas?
AF – 

Numa área tão complicada como esta, a certificação poderá representar a obtenção de me-
lhores resultados no tratamento deste tipo de patologias?
AF –

Com que impressão fica da forma como estão a decorrer os trabalhos na CT Ponte da Pedra?
LG –

Lara González

Angel Facio
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Angel Facio

E essas rotinas já estão implementadas por toda a equipa?
LG –

Isso significa que hoje será concedida a certificação à CT Ponte da Pedra?
LG –

Que incrementos representa um processo de certificação pela qualidade para uma unidade 
de saúde como esta?
LG – 

A quem se destina a certificação?
LG –

É uma garantia que, ano após ano, os resultados serão melhores?
LG –

Esta certificação é eterna?
LG –

O que muda numa unidade de saúde certificada?
PS –

Representa segurança para o técnico que aqui trabalha?
PS – 

Como directora da unidade, como foi a tarefa de motivar os profissionais da mesma para a 
adesão a este processo?
PS –

Em termos práticos, desde a admissão de um utente até às terapêuticas administradas, o que 
muda concretamente a partir da implementação de procedimentos baseados numa normati-
va?
PS – 

Acredita que este processo trará também reflexos nos resultados futuros, mesmo em termos 
terapêuticos?
PS – 

Paula Sobrinho

A Lloyds
A Lloyds é o primeiro organismo certificador a nível mundial, dedicando-se à certificação de 
sistemas de gestão de qualidade, ambiental, de riscos e de outros tipos de normativas nas 
mais variadas áreas de trabalho. Com sede em Inglaterra, tem representação em Lisboa, 
responsável pela celebração de contratos e determinação de auditorias. É entidade certifi-
cadora em 93 países, num total de 22500 certificações já realizadas.



     CRI Évora

A Delegação Regional do Alentejo do IDT assinou no 26 de Maio, no CRI de Évora, o PRI de Ven-
das Novas. Mais duas áreas lacunares são assim preenchidas numa lógica de cooperação com a so-
ciedade civil, numa lógica de caderno de encargos, através de dois programas delegados e financiados 
pelo Estado. Numa cerimónia em que estiveram presentes muitas instituições de Évora, um indicador 
relevante quanto à mobilização das entidades eborenses, também marcou presença o presidente do 
IDT, João Goulão. No final da sessão, Dependências conversou com Dinis Cortes e António Marcia-
no, da Delegação Regional do Alentejo do IDT.
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Dinis Cortes

António Marciano

Em que medida terá a assinatura dos Projectos de Respostas Integradas de Vendas Novas e 
hoje celebrada contribuído para a efectivação da total cobertura do território alentejano?
Dinis Cortes (DC) – 

António Marciano (AM) – 

Quando falam em problemática associada ao território do Alentejo, a que se referem concre-
tamente?
DC – 

E quais são os consumos mais problemáticos sinalizados na região?
DC – 

Relativamente ao álcool, existem actualmente respostas satisfatórias?
DC –
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AM – 

Voltando aos PRI, como avaliam a resposta das instituições da sociedade civil aos reptos lan-
çados em concurso?
DC – 

DC – 

Em que medida terá essa escassez ao nível das candidaturas baixado o nível de exigência 
relativamente às mesmas aquando da selecção e aprovação?
DC –

E dão formação às equipas resultantes dessas candidaturas?
DC – 

As respostas que exis-
tem neste momento 
estão centradas nos 
departamentos de 
saúde mental, nas uni-
dades locais de saúde 
ou nas estruturas que 
dependem da ARS e 
de um algum trabalho 
que é feito nos centros 
de saúde, por alguns 
colegas com mais dedi-
cação e apetência para 
a abordagem desta pro-
blemática e nas centros 
de alcoologia, os anti-
gos CRA, e é o respon-
sável pela política de 
intervenção no álcool, 
estamos a desenvolver 
contactos e reuniões en-
tre os organismos que 
citei para articular as 
respostas.
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Não há grande tradição de intervenção ao nível da redução de danos no Alentejo, pelo menos 
desempenhada através de equipas de rua…
DC – 

Se calhar, os consumidores daqui também não estarão assim tão desestruturados…
DC – 

Sendo essa equipa de rua nova e desempenhando um tipo de intervenção a que a população 
não estava habituada a ver, existiu alguma resistência?
DC – 

AM – 

Nos meses mais frios, é 
natural que as pessoas 
que, regra geral, se jun-
tam na rua e andam 
“até às quinhentas 
da madrugada” e aí 
fazem consumos ou se 
encontram para fazer 
pequeno tráfico ou 
consumos tipo botellón, 
procurem alternativas 
abrigadas… Isto é, 
deixam de ser propria-
mente população de 
rua para ficarem num 
determinado armazém 
ou noutro local mais 
escondido.



     OEDT

OEDT organiza conferência que assinala 15 anos de monitorização do fenómeno droga

“Detecção de novas drogas” - preocupações com canabinóides sintéticos

A mais recente droga colocada sob con-
trolo nos países da União Europeia, foi o 
estimulante BZP, em Março de 2008. 

O OEDT existe para proporcionar à EU 
e aos seus Estados-Membros “informações 
factuais, objectivas, fiáveis e comparáveis”.
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Cerca de 1.750 toneladas de canna-
bis são consumidas todos os anos na 
União Europeia e na Noruega

O volume total de consumo de cannabis 
poderá equivaler a um valor de venda ao  
público de cerca de 9,6 biliões de euros

Mapa do mercado europeu de cannabis em evolução: novos números divul-
gados na conferência

Conferência examina últimas tendências do consumo ilícito de drogas 
entre alunos das escolas europeias

‘Mensagens que clicam’: novo estudo Europeu sobre o tratamento do consu-
mo de drogas via Internet

Monitorização de drogas numa era tecnológica

Informação independente e científica, um recurso chave



     OEDT

Discurso do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, 
no Encerramento da Conferência 

Aníbal Cavaco Silva

“Esta agência da 
União Europeia tem 
produzido trabalho de 
grande qualidade para 
a monitorização do 
fenómeno da droga e da 
toxicodependência na 
Europa”

Foto: David Caldeira
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José Sócrates

“A experiência de 
alguns dos países 
mais desenvolvidos do 
mundo ensinou que a 
via repressiva não é o 
caminho”

Foto: David Caldeira



     José Dias e Ricardo Florentim

Programa de buprenorfina nos  utentes do CRI de Castelo Branco – Equipa de tratamento da Covilhã:

José Carlos da Silva Mano Dias (Licenciado em Serviço Social / Técnico Superior de Serviço Social)
Ricardo Jorge dos Santos Florentim (Licenciado em Enfermagem / Mestre em Gestão de Unidades de Saúde 
/ Enfermeiro)

3

José Dias

Ricardo Florentim
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População e Amostra

Método de Recolha de Dados

Análise e Apresentação dos Dados

Síntese dos Aspectos Metodológicos

Quadro 1 – Aspectos metodológicos da investigação quantitativa
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Gráfico 1
 -

 
Idade dos Utentes

A buprenorfina surgiu 
pela necessidade de 
encontrar outras for-
mas farmacológicas na 
substituição opiácea. 
Deste modo, tem sido 
mundialmente utilizada 
como analgésico desde 
os anos 80, sendo pos-
teriormente aprovada 
para o tratamento da 
dependência opiácea em 
meados dos anos 90.

Desde o enfermeiro ao 
psicólogo e ao assistente 
social (responsáveis em 
trabalhar, respectiva-
mente, a componente 
psicológica e social dos 
utentes), todos devem 
funcionar como um 
todo, “numa parceria de 
responsabilidade mútua 
entre os que são capazes 
de prestar ajuda e aque-
les que dela necessitam” 
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Gráfico 8 - 
Opinião dos Utentes 

face à Buprenorfina
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36,11%

11,11%

Droga Medic. D&M

Gráfico 9 -
 Opinião dos Utentes em Tratamento 

com Buprenorfina face à própria Buprenorfina
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Gráfico 10 
- Local onde os Utentes do CAT da 

Covilhã adquirem Buprenorfina

40,00%

0,00%
21,54%

38,46%

Farm. c/ rec Farm. s/ rec Compro "rua" Não compro

Gráfico 2 - Idade dos Utentes
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Gráfico 3 
- Sexo dos Utentes
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Gráfico 4 
- Utentes em Tratamento
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Gráfico 5 
- Idade dos Utentes em Programa de 

Substituição com Buprenorfina
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Gráfico 6 
- Sexo dos Utentes em Programa de 

Substituição com Buprenorfina
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Gráfico 7 
- Utentes com Consumos de 

Buprenorfina não prescrita
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Gráfico 11 
- Local onde os Utentes em 

PSB adquirem Buprenorfina
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“O nível de vida é quase normal…”;
“Evita a decadência nas ruas!”;

“Não é preciso vir ao CAT todos os dias para tomar.”;
“É muito eficaz e leva-se uma vida mais tranquila e em paz!”;

“Deu oportunidade às pessoas para se integrar na sociedade.”;

“A injecção de buprenorfina queima as veias às pessoas…”;
“As dosagens prescritas não são suficientes.”;

“A sua dependência prolongada e a tentação da seringa.”;
“Dá asas a que se trafique na rua.”;

“Alguém fez disso um verdadeiro negócio!”.

“A buprenorfina está a matar o pessoal!”;

Gráfico 18 
- Consumo de Buprenorfina

nos Utentes do CAT da Covilhã
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“Deviam acabar com a buprenorfina…Vicia muito!...”;
“Deveriam colocar todos os utentes em tratamento com buprenorfina a tomar no CAT”;

“Há muita gente que se aproveita para ganhar dinheiro com a buprenorfina!”;
“99% das pessoas que andam em tratamento com buprenorfina, injecta-a!...”.

3

3

Aspectos positivos do 
programa:
“O nível de vida é qua-
se normal…”;
“Evita a decadência 
nas ruas!”;
“Não é preciso vir ao 
CAT todos os dias para 
tomar.”;
“É muito eficaz e leva-
se uma vida mais tran-
quila e em paz!”;
“Deu oportunidade às 
pessoas para se integrar 
na sociedade.”;

Aspectos negativos:
“A injecção de bupre-
norfina queima as veias 
às pessoas…”;
“As dosagens prescritas 
não são suficientes.”;
“A sua dependência 
prolongada e a tenta-
ção da seringa.”;
“Dá asas a que se trafi-
que na rua.”;
“Alguém fez disso um 
verdadeiro negócio!”.
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Congresso Nacional 
do IDT, I.P.

28 e 29 de Maio 
2009

Albina Sousa,
Mari Carneiro,
Vitor Sousa,
Lucia Oliveira,
Cristina Reis,
João Teixeira de Sousa

e-mail: drn. piac@itd.
min-saude.pt



     Projecto Integrado de Apoio à Comunidade

Jorge Santos, Juiz Presidente do Tribunal de Família e Menores:

Desde a implementação do PIAC, em que estão envolvidas três instituições pilares, o IDT, a Justiça, 
através do Tribunal de Família e Menores e o Instituto da Segurança Social, algo mudou no paradigma 
de intervenção da Justiça relativamente a área das dependências e dos menores em risco?
Jorge Santos (JS) –

Face a uma leitura de dados estatísticos e à análise de resoluções de processos que foram sendo 
encaminhados ao longo dos últimos tempos, apesar de estarmos perante comportamentos ilícitos, al-
guns dos quais até criminais – e estamos a falar de menores em risco, com algum potencial de virem 
a desenvolver comportamentos desviantes e de outros já com comportamentos e condutas desse tipo 
– verificamos que existe aqui uma resposta mais individualizada, diferenciadora e especializada, mais 
baseada numa perspectiva de redução de riscos, com recurso a medidas que visam a reeducação…
JS – 

Têm sido muitos os casos de sucesso?
JS –

Jorge Santos

No plano dos menores 
em risco, o PIAC veio 
preencher uma lacuna 
existente, pelo menos no 
âmbito territorial da área 
de intervenção do Tribu-
nal de Família e Menores 
do Porto, que abrange, 
não só a comarca do Por-
to, mas também Maia, 
Gondomar e Valongo, ou 
seja, toda uma mancha 
suburbana que é extensa 
e representa vários casos 
problemáticos. 
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O PIAC pressupõe um trabalho articulado em rede com diversas instituições e grupos profissionais. São 
juízes, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, investigadores forenses… Como tem sido a tarefa de 
articular todos estes campos profissionais na prática para a resolução destes casos?
JS – 

Finalmente, parece que estamos a assistir a uma especialização dos tribunais, pelo menos nesta área… 
Essa especialização tem sido acompanhada da desejada formação dos magistrados?
JS –

Espontaneamente?
JS – 

De acordo com a lei, as 
medidas de promoção 
e protecção têm que ser 
acompanhadas pelo Insti-
tuto da Segurança Social, 
o que tem acontecido. 
Quando, no âmbito do 
processo, se impõe fazer 
uma perícia psicológica 
ou pedopsiquiátrica, te-
mos que o solicitar ao Ins-
tituto de Medicina Legal 
que, por sua vez, difunde 
esse pedido aos organis-
mos especializados.



     R12 – Centro de Recuperação de Doenças de Adicção



Comunidade Terapêutica Dorial Saúde Mental     

    



     CRTT - Clínica de Recuperação e Tratamento da Toxicodependência

 



Comunidade Terapêutica A Quinta de Benavente     

Princípio da Unidade - 

Principio da democraticidade - 

Principio da independência - 

Princípio da Autonomia - 



     Comunidade Terapêutica Viver Mais

Metodologia: Modelo Minnesota (12 Passos).
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     CTT: uma referência social

Os CTT são uma empresa com quase cinco séculos de existência e uma história que se cruza 
com a história do próprio País. Ao longo do riquíssimo legado que representa, emerge uma 
função social, bem presente ao longo destes quase 500 anos…
Marcos Batista (MB) –

Um papel que ultrapassa a mera prestação de um serviço…
MB – 

É a persecução de um apoio diferenciador e que vise a diminuição de desigualdades?
MB –

Marcos Batista

Temos um envolvimen-
to social intenso aos 
vários níveis das de-
pendências existentes, 
onde disponibilizamos 
apoio específico para 
cada um deles, desde 
psicólogos, pessoal de 
enfermagem e acção 
social, principalmente 
nos grandes centros 
operativos.
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E no caso específico do Bike Tour, qual é o objectivo dos CTT ao se associarem a este even-
to?
MB –

O carteiro ainda é hoje, como outrora, o “conselheiro”, o elemento de proximidade do cida-
dão?
MB –

Ainda lêem e escrevem as cartas dos idosos?
MB –

Durante vários séculos, os CTT foram a única entidade a operar no mercado, sendo que há uns 
anos a esta parte começou a surgir concorrência. Em que medida constituirá essa intervenção 
social que os Correios vão mantendo e reforçando o principal factor de diferenciação?
MB – 

Estamos este ano a per-
seguir um objectivo de 
luta contra a pobreza 
e contra a exclusão so-
cial, onde toda a rede 
CTT trabalha para 
facilitar os portugueses 
que queiram ser soli-
dários com qualquer 
instituição e em que 
nós entregamos gratui-
tamente o que queiram 
enviar para essas insti-
tuições.
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Centrando agora a conversa no vosso público interno, e porque é de dependências que fala-
mos na nossa publicação, pergunto-lhe se os CTT possuem algum tipo de ferramenta para os 
seus funcionários que apresentem algum problema ou patologia relacionada com dependên-
cias ou consumos abusivos de substâncias psicoactivas.
MB –

Existe por parte do ministério que tutela os CTT algum tipo de pressão para que as vossas 
políticas, estratégias e acções assumam os valores e princípios que são hoje adoptados, como 
esta importância em torno da intervenção social da empresa?
MB –

Fazer uma coisa só 
por ela acontecer não 
chega. Há que dar um 
determinado envol-
vimento para que as 
pessoas se sintam parte 
integrante, com objec-
tivos definidos e que 
os levem depois a bom 
porto. Esse envolvimen-
to subordinado a deter-
minado objectivo é um 
factor de coesão social 
e de auto-estima, até 
porque se as pessoas 
tiverem objectivos terão 
igualmente uma maior 
capacidade para esta-
rem satisfeitas com a 
sua presença na socie-
dade e, com isso, terem 
também um contributo 
mais positivo para a 
mesma.
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António Costa

Carlos Teixeira
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João Goulão

Jaime Silva
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Ana Jorge

José SócratesJaime Silva



     Bike Tour

Uma PONTE verdadeiramente acessível!

Idália Moniz

Laurentino Dias
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Curso de capacitación 

 DÍA HORA ACTIVIDADES

 

Proyecto Drosican 
Sra. Tatiana Dalence - Directora 
- Secretaría General de la 
Comunidad Andina 
Sr. Adolfo López  - Coordinador 

Asistencia Técnica Internacional 
(ATI) 
Consultor responsable de la 
coordinación del curso - Sr. Juan 
Carlos Araneda Ferrer 
(Psicólogo Clínico, Magíster en 
Psicología Social Jefe Asistencia 
Técnica Internacional – 
DROSICAN - jaraneda@
comunidadandina.org)

Consultor responsable de la 
ejecución del curso - Dr. Luis 
Patricio (Psiquiatra. Consultor y 
Jefe de Clínica. Lisboa, Portugal 
- dr.luispatricio@gmail.com)

1 al 27 de Junio, 2009 
Lima, Perú
Quito, Ecuador
La Paz, Bolivia
Bogotá, Colombia



    Pori Lisboa e Vale do Tejo

No âmbito do Programa Operacional de Respostas Integradas, foi assi-

nado o PRI do território “Peniche – Freguesia da Ajuda: Bairros Arco-

íris, CAR1, Edifício COOSOFI e Bairro Fernão de Magalhães”

O Projecto “CLIC – 

Cooperar Localmente 

para a Inserção e Cida-

dania”, da área lacunar 

da Reinserção, visa 

intervir junto de indi-

víduos com mais de 21 

anos, com evidências de 

consumos de substâncias 

psicoactivas,  que apre-

sentam um défice de 

competências pessoais e 

sociais, baixa escolarida-

de e ausência de expec-

tativas face ao emprego. 



 CRI Vila Real  

Intervenção nas festas da Queima das Fitas resulta em sucesso à primeira tentativa


