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PORI DRLVT

PRI do Território “Cidade de Lisboa: Freguesias da Encarnação, Santa Cata-

rina, São Paulo e Santos-o-Velho”

Entidade Promotora: Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES)

Projecto “CHECK!N LX”, área lacunar da Redução de Riscos e Minimização 

de Danos

Síntese da intervenção:

O projecto visa uma intervenção dirigida a adolescentes e jovens adultos, através de intervenções específicas em 

contextos festivos aos quais se associam consumos de álcool e/ou outras substâncias psicoactivas, com o principal 

objectivo de sensibilizar os jovens para uma adequada gestão dos prazeres e riscos associados à frequência dos 

espaços nocturnos de lazer. Tem como resultados previstos, através da intervenção em contextos festivos, reduzir 

riscos e danos associados ao consumo de substâncias psicoactivas, bem como sensibilizar a comunidade para os 

riscos e danos associados aos consumos recreativos de substâncias psicoactivas.

PRI do Território “Cidade de Lisboa: Freguesia de Marvila”

Entidade Promotora: Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES)

Projecto “Projecto de Redução de Riscos em Marvila”, área lacunar da Redução de Riscos e Minimiza-

ção de Danos

Síntese da intervenção:

O projecto visa intervir junto de um grupo de jovens com consumos de cannabis, álcool e drogas de síntese, o qual se desenvolverá nos Bairros dos Lóios, 

Flamenga e Armador. Pretende o desenvolvimento de um programa de educação pelos pares, através do qual se propõe alterar as práticas de uso de dro-

gas e as práticas sexuais de risco junto desses jovens, bem como fomentar a criação de competências para uma integração profissional futura. Tem como 

resultados previstos: promover a adopção de comportamentos de menor risco, ao nível do consumo de drogas e práticas sexuais; diminuir a marginalização/

marginalidade dos utentes que se encontrem nessa situação e promover níveis de participação cívica.

PRI do Território “Caldas da Rainha: Freguesia Nossa Senhora do Pópulo”

Entidade Promotora: Associação Viagem de Volta

Projecto “Caldas Solidária”, área lacunar da Redução de Riscos e Minimização de Danos

Síntese da intervenção:

O projecto irá intervir junto de três grupos distintos: arrumadores de carros 

entre os 23 e os 54 anos; mulheres prostitutas entre os 35 e os 44 anos; 

e indivíduos com idade superior a 18 anos que deambulam e/ou vivem 

na rua. Pretende-se o desenvolvimento de uma intervenção em espaços 

públicos e locais associados ao consumo e tráfico de drogas. Serão imple-

mentadas as seguintes acções: troca/distribuição de material; cuidados de 

saúde; apoio psicossocial; informação e formação. Os resultados a atingir 

são os seguintes: prevenir comportamentos de risco associados ao con-

sumo de drogas e reduzir os danos associados aos mesmos; aumentar a 

acessibilidade e reforçar a eficácia e a eficiência das intervenções junto 

dos grupos específicos; criar uma rede local de respostas integradas, no 

âmbito da redução de riscos e minimização de danos, envolvendo as enti-

dades parceiras e estruturas socioeconómicas locais.



PORI DRLVT

PRI do Território “Eixo Benavente – 

Samora Correia”

Entidade Promotora: Associação PAR – 

Respostas Sociais

Projecto “Projecto Liga-te”, área lacunar 

da Prevenção

Síntese da intervenção:

O projecto visa intervir junto de um grupo de adolescentes (12 - 15 anos) e de 

um grupo de jovens (15 - 18 anos), de forma a: aumentar a informação acerca 

das substâncias psicoactivas e riscos associados ao seu consumo; melhorar a 

sua integração na escola; reforçar as competências pessoais e sociais ao nível 

da tomada de decisão; reduzir o índice de abandono escolar; reduzir o consumo 

de substâncias; e aumentar o nível de participação dos jovens em actividades 

desportivas e culturais. A intervenção proposta visa trabalhar em parceria com 

escolas e em associações/colectividades locais, na promoção da integração 

escolar/sociocultural dos dois grupos identificados. Pretende atingir os seguin-

tes resultados com o grupo de adolescentes na faixa etária dos 12 – 15 anos: al-

terar as atitudes favoráveis ao consumo de substâncias psicoactivas; reduzir o 

uso precoce de álcool e cannabis; aumentar competências pessoais e sociais; 

aumentar os níveis de sucesso escolar. No grupo dos jovens na faixa etária dos 

15 – 18 anos, os resultados a atingir são: criar um grupo de pares mediadores; 

aumentar os níveis de informação sobre os efeitos e riscos associados ao con-

sumo de álcool e haxixe; reduzir o consumo destas substâncias psicoactivas; 

reforçar as competências pessoais e sociais; diminuir os níveis de insucesso e 

abandono escolar; e promover a integração destes jovens na escola.

PRI do Território “Caldas da Rainha: Freguesia Nos-

sa Senhora do Pópulo””

Entidade Promotora: Cruz Vermelha Portuguesa, 

Delegação de Caldas da Rainha

Projecto “Gerações K”, área lacunar da Prevenção

Síntese da intervenção:

O projecto visa intervir junto de crianças (5 - 9 anos) pré-adolescentes (10 - 14 

anos) e respectivas famílias; adolescentes (15 - 19 anos) e jovens (20 - 24 anos). 

Nos contextos onde estes grupos se inserem existem consumos de substân-

cias psicoactivas lícitas e ilícitas, absentismo, insucesso e abandono escolar, 

encontrando-se muitos destes indivíduos em situação de exclusão social. O 

projecto assenta em intervenções ao nível da Prevenção universal e selectiva, 

através das quais se pretende o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais, no sentido de retardar o uso/abuso de substâncias psicoactivas lícitas 

e ilícitas dos grupos-alvo; o empowerment da comunidade, de modo a capaci-

tá-la e envolvê-la na intervenção, enquanto agentes/actores de Prevenção; o 

desenvolvimento de estratégias que permitam abordagens ao nível individual 

e familiar de forma a potenciar os factores de protecção e reduzir ou anular 

os factores de risco; reduzir o insucesso e abandono escolar. Os resultados 

a atingir junto das crianças/pré adolescentes são: aumentar as competências 

pessoais e sociais; informar sobre substâncias psicoactivas e efeitos/danos as-

sociados; prevenir infecções sexualmente transmissíveis; realizar planeamen-

to familiar; promover o bem-estar psíquico; educar para hábitos alimentares 

saudáveis; reforçar a aquisição de competências que permitam a integração 

no sistema educativo. Junto dos adolescentes/jovens, pretende-se diminuir o 

consumo abusivo de álcool e as práticas sexuais desprotegidas; promover o 

encaminhamento para estruturas de acompanhamento adequadas; aumentar a 

informação sobre substâncias psicoactivas, com especial enfoque no álcool e 

efeitos/danos associados ao seu consumo.

PRI do Território “Vale da Amoreira (Moita)”

Entidade Promotora: ACVA – Associação de Solida-

riedade 

Cabo – Verdiana dos Amigos da Margem Sul do Tejo

Projecto “Vale Prevenir num Vale Saudável”, área la-

cunar da Prevenção.

Síntese da intervenção:
O projecto visa intervir junto de dois grupos de jovens (12 - 18 anos e 19 - 25 
anos), de forma a prevenir e/ou reduzir a utilização de substâncias psicoacti-
vas, garantir o envolvimento de jovens dos 12 aos 25 anos em projectos dina-
mizados pelas instituições locais e/ou actividades promovidas pela entidade e 
integrar jovens, em situação de desocupação, no ensino regular e/ou formativo 
e mercado de trabalho. A intervenção proposta visa o envolvimento dos jovens 
em actividades promovidas pelas instituições locais e/ou pela entidade, bem 
como a realização, em paralelo, de um trabalho de rede a nível institucional, no 
qual é prevista a capacitação (informação/formação) dos técnicos/mediadores 
envolvidos. Este projecto pretende atingir os seguintes resultados: reduzir o 
consumo de substâncias psicoactivas; envolver os jovens nos projectos dina-
mizados pelas instituições locais; integrá-los no ensino regular e/ou formativo 
e mercado de emprego; prevenir/reduzir as infecções sexualmente transmissí-
veis; e aproximar os indivíduos às estruturas de saúde e sociais, locais.



PORI DRLVT

PRI do Território “Sintra: Freguesia Algueirão – Mem 

Martins”

Entidade Promotora: Associação de Solidariedade e 

Desenvolvimento Internacional (VITAE)

Projecto “Projecto VITAE Algueirão / Mem Martins”, 

área lacunar da Redução de Riscos e Minimização 

de Danos.

Síntese da intervenção:

A Entidade propõe-se trabalhar com um total de 160 consumidores problemáticos 

de substâncias psicoactivas. Para dar seguimento ao projecto prevê-se a imple-

mentação de estratégias desenvolvidas por uma Equipa de Rua. A Entidade tem 

como resultados a atingir: contribuir para a diminuição dos comportamentos de 

risco associados ao consumo de substâncias psicoactivas, assim como outros que 

potenciam a transmissão de doenças infecciosas; promover apoio psicossocial; au-

mentar a motivação e adesão a programas de tratamento; aproximar os grupos-al-

vo das estruturas de apoio na comunidade, tendo por base um trabalho em rede.

PRI do Território “Cidade de Lisboa: Freguesia da 

Ajuda: Bairros 2 de Maio e Casalinho da Ajuda”

Entidade Promotora: Associação de Apoio e Seguran-

ça Psico–Social”(AASPS)

Projecto “POREXEMPLO”, área lacunar da Reinserção

Síntese da intervenção:

O projecto visa intervir junto de jovens (15 - 19, 20 - 24 e 25 - 29 anos) em situ-

ação de desemprego e que apresentem carência económica, comportamentos 

desviantes, abandono escolar precoce e fraco suporte emocional. A intervenção 

proposta visa: a inserção no mercado formativo e/ou profissional, o acompanha-

mento no percurso de inserção e o desenvolvimento de competências pessoais 

e sociais de modo a promover o empowerment dos jovens. Visa, ainda, intervir 

com as famílias destes jovens e articular com parcerias que permitam apoiar e 

facilitar o processo de reinserção. Tem como resultados a atingir: a redução de 

comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias psicoactivas; o 

aumento das competências pessoais e sociais; a criação e o desenvolvimento de 

projectos de vida; e a inserção profissional e/ou no mercado de trabalho.

PRI do Território “Freguesia da Baixa da Banheira 

(Moita)”

Entidade Promotora: Instituto das Comunidades 

Educativas (ICE)

Projecto “Projecto BxB Inserção”, área lacunar da 

Reinserção

Síntese da intervenção:

O projecto visa intervir junto de jovens e adultos (entre os 15 e 40+ anos) com 

consumos de substâncias psicoactivas lícitas e ilícitas, comportamentos de ris-

co, baixa escolaridade e em situação de desemprego. A intervenção proposta 

visa a integração social e profissional destes indivíduos, através da dinamiza-

ção e reconstrução de percursos individuais de inserção, do desenvolvimento 

de competências, da implementação da metodologia de Emprego Apoiado e da 

aproximação aos suportes de saúde e de apoio social, de modo a promover o 

empowerment individual e social. Tem como resultados a atingir: proporcionar a 

estes jovens e adultos o aumento da acessibilidade a empregos qualificados, de 

acordo com as necessidades do mercado de trabalho; a integração em progra-

mas formativos e mercado de emprego, através da aplicação da metodologia de 

Emprego Apoiado; e o envolvimento proactivo na comunidade.

 PRI do Território “Freguesia da Baixa da Banheira 

(Moita)”

Entidade Promotora: Instituto das Comunidades 

Educativas (ICE)

Projecto “BxB Jovem”, área lacunar da Prevenção

Síntese da intervenção:

Este projecto visa intervir junto de adolescentes (10 - 19 anos) e jovens adultos 

(20 - 24 anos), pretendendo: promover uma atitude crítica e informada sobre o 

consumo de substâncias psicoactivas; capacitar para a adaptação à sociedade 

actual; favorecer o envolvimento de jovens em projectos de vida realistas e eman-

cipadores. Visa uma permanente implicação dos jovens nas actividades previs-

tas, com o apoio das suas famílias. Pretende atingir os seguintes resultados: re-

duzir o consumo de substâncias psicoactivas; envolver os jovens nos projectos 

dinamizados pelas instituições locais; integrá-los no ensino regular e/ou formativo 

e mercado de emprego; reforçar as competências parentais e sociais; e promover 

o Empowerment dos sistemas familiares.



O que se pretende mudar em Lisboa através da cele-

bração da assinatura destes PRI?

António Maia (AM) – Pretendemos, não necessariamente 

que mude mas que exista, pelo menos, uma certa conti-

nuidade na abordagem das políticas que visam melhorar 

a qualidade de vida dos cidadãos, promover mecanismos 

preventivos que promovam a resiliência, ou seja, que criem 

cidadãos mais capazes de tomar decisões mais adequa-

das relativamente a um conjunto de tarefas da vida, nome-

adamente os jovens e que haja mais pessoas envolvidas, 

nomeadamente parceiros da sociedade civil, que são ins-

trumentos muitos importantes para levar a cabo estas me-

didas. Já ao IDT cabe uma medida muito específica, que é 

a intervenção na área do tratamento.

A escolha destes territórios significa que estavam até 

aqui a descoberto em termos de respostas?

AM – A escolha resulta de um excelente diagnóstico que 

tem vindo a ser feito terreno. Repare que estes são 11 pro-

jectos de 10 que já estavam em desenvolvimento, ou seja, 

o que fizemos foi ir mapeando e estabelecendo priorida-

des. Alguns territórios estavam ainda, de facto, a descober-

to mas também temos que ter em conta outra variável: o 

fenómeno da toxicodependência no terreno é muito volátil 

e, de alguma maneira, temos que o perseguir, identificando 

o lugar onde se instala já nos planos do consumo mas tam-

bém aqueles onde existe vulnerabilidade e pode, potencial-

mente, vir a instalar-se. Portanto, este mapeamento feito 

de uma forma dinâmica permite-nos, em cada um destes 

procedimentos, ir encontrando os territórios onde faz mais 

sentido intervir.

Em termos de resposta, acha que isto seria possível 

sem a existência de uma parceria entre o Estado, neste 

caso o IDT, e a sociedade civil?

AM – Acho que seria bastante mais complicado porque es-

tas parcerias permitem-nos multiplicar os esforços. O IDT 

assumiu-se como o órgão formador, centralizador e que 

diagnostica e depois vai encontra no território parceiros 

que podem servir como amplificadores das suas práticas 

e desmultiplicá-las. O IDT está sempre aqui um pouco na 

retaguarda, como entidade formadora, que esclarece, que 

vai identificando as dificuldades e assinando as respostas 

com recurso a estas entidades.

Em termos quantitativos, os projectos a concurso 

obrigaram a que houvesse um “rastreio”… Em termos 

qualitativos, ficaram satisfeitos com as propostas e 

apresentadas pelas diferentes entidades que concor-

reram a estes PRI?

AM – Estamos satisfeitos e mais: eu trabalho há bastantes 

anos nestas áreas e constato que encontramos cada vez 

mais uma atitude profissional por parte destas organizações, 

o que nos leva a acreditar que este investimento de dinheiros 

públicos é cada vez mais adequado e eficaz. E encontramos, 

seguramente, mais associações diferenciadas, competentes 

e com uma excelente capacidade de intervenção.

A região de Lisboa e Vale do Tejo era inicialmente 

apontada como uma das mais atrasadas relativamente 

à concretização do PORI no terreno. Hoje, parece ter já 

recuperado…

AM – Essa leitura corre sempre o risco de ser superficial… A 

Delegação de Lisboa e Vale do Tejo assumiu uma posição es-

tratégica que apontava para uma selecção mais apertada dos 

primeiros territórios, testá-los no terreno com as associações 

e demais dispositivos que tinha à sua disposição e depois 

crescer de uma forma sustentada. Lisboa tem uma realidade 

muito complexa, onde os fenómenos da toxicodependência 

estão predominantemente associados aos meios urbanos, 

Lisboa congrega um número significativo da população por-

tuguesa, entre a qual encontramos populações vulneráveis, 

onde o fenómeno da toxicodependência e da desinserção so-

cial era muito acentuado mas, estrategicamente, preferimos 

fazer desta maneira. Tínhamos vários territórios identificados, 

sabíamos que tínhamos um tempo para implementarmos es-

ses projectos e preferimos faze-lo de forma faseada. E para 

nós era estrategicamente fundamental que o IDT funcionasse 

coma máxima disponibilidade do ponto de vista técnico-cien-

tífico para poder acompanhar. Se num primeiro momento ti-

véssemos definido muitos projectos com muitas associações, 

dificilmente conseguiríamos, com os recursos humanos de 

que dispomos, dar este suporte e enquadramento que preten-

demos ser eficaz.

António Maia, Delegado Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IDT

PORI DRLVT



Como avalia a relação entre a Casa Pia e o IDT?

Maria Joaquina Madeira (MJM) - É uma relação normal, institucional, 
de compromisso mútuo, corresponsabilidade e parceria absolutamente 
complementar, porque o IDT tem competências, conhecimentos e know-
how que são essenciais para desenvolver um projecto desta natureza, 
na Casa Pia. Sem eles seria difícil conceber o projecto e fazê-lo de for-
ma tão estruturada e tão completa como o temos feito. 

Ou seja, é um projecto com alguma história…

(MJM) - Tem uma história, já vem desde 2005 e começou, naturalmen-
te pela necessidade nestas unidades onde há crianças de implementar 
este tipo de projectos que estão voltados sobretudo para a prevenção 
dos consumos.

O que se pretende exactamente com este projecto?

(MJM) - Pretende-se primeiramente sinalizar os consumos ou indícios 
de consumo que existam na Casa Pia. Foi um projecto pensado e de-
senhado num contexto de uma intervenção preventiva de carácter se-
lectivo e indicado e adequado às necessidades e características dos 
grupos-alvo envolvendo educandos, agentes socioeducativos e famílias 
dos centros de educação e desenvolvimento. Pretende-se sensibilizar 
os jovens para os malefícios dos primeiros consumos, que muitas vezes 
são desvalorizados. De salientar que as drogas lícitas podem conduzir 
às ilícitas. Temos essa prevenção antecipada para que os jovens tenham 
conhecimento dos riscos que correm e terem comportamentos saudá-
veis. É esse o objectivo.

Quais são os princípios que norteiam esta intervenção no consu-

mo de substâncias?

(MJM) - Inicialmente há que pensar logo nos agentes socioeducativos, 
ou seja, responsabilizar todos os agentes que têm uma função educativa 
e de desenvolvimento dos jovens. Depois, há que formá-los, informá-
los para poderem agir, para promover o desenvolvimento de competên-
cias dos próprios jovens, para que eles possam saber dizer “não”, para 
poderem resistir, e conhecerem os danos que o consumo abusivo das 

substancias trás para a sua saúde. Princípios esses, que levam a uma 
intervenção em cada grupo especifico, compreendendo e integrando os 
vários domínios da vida do individuo e o seu meio envolvente. Gostaria 
contudo de destacar que estas abordagens assentam em estudos técni-
cos e científicos e tem como pano de fundo a avaliação como princípio 
estruturante.

Podemos dizer que estamos numa sociedade, em constante perda 

de valores?

(MJM) - Acho que estamos a transformar os valores, fazemos sempre 
comparação relativamente a nós próprios, à nossa geração e ao modus 
vivendi do nosso tempo. Há sim, transformação de valores, talvez este-
jamos numa sociedade em transição, em que já não é exactamente a 
forma como vivemos ou os princípios pelos quais nos orientamos, mas 
ainda não estabilizamos numa nova sociedade, porque as mudanças 
são rápidas e profundas. Ou seja, acho que estamos num processo de 
formação muito grande, em que me consciencializo que há novos valo-
res e novas formas de viver e de compreender esses valores de outra 
maneira. As sociedades do futuro serão sempre melhores que as socie-
dades do passado.

A solidariedade e a fraternidade são ideais a seguir ou a cair no 

esquecimento?

(MJM) - As pessoas continuam a mover-se por ideais. São os princípios 
éticos, as grandes causas que nos movem. Tudo isso é intemporal. Pode 
haver a sensação, pelo fluir do tempo e pela rapidez como as coisas 
correm, que isso se está a perder… mas considero que não, está ape-
nas em plano de transformação, os princípios existem. Assistimos a isso 
quando há grandes eventos mundiais e universais, que efectivamente o 
universo se une solidariamente na direcção daqueles que mais precisam 
de ajuda. 

Uma abordagem

Multicompetente

Acordo de cooperação IDT – Casa Pia



Que resultados se podem aferir entre 2006 e 2009?
(MJM) - Este é um projecto de prevenção do consumo de substancias 
psicoactivas, que está em desenvolvimento nos centros de educação e 
desenvolvimento desde inícios de 2006, e como qualquer comunidade 
onde existem jovens, existem indícios de que há pequenos consumos 
lícitos e, riscos de haver outros consumos. Por isso a intervenção e mo-
nitorização é muito importante sinalizando atitudes e comportamentos, 
para actuar imediatamente, dentro dos princípios que estão estabeleci-
dos. Estamos sempre atentos e vigilantes, por isso temos uma comuni-
dade educativa informada para intervir caso hajam situações graves de 
consumo de substâncias ilícitas. 

Este é um projecto que ainda vai durar algum tempo, espera conse-
guir grandes resultados no termo do projecto?
(MJM) - Os riscos dos nossos jovens, estão bem identificados no Plano 
Nacional de Promoção da Saúde do Ministério da Educação são a pre-
venção do consumo de substâncias psico-activas, a questão dos abu-
sos sexuais ou de comportamentos sexuais transgressores, prevenção 
da violência, prevenção de uma alimentação pouco saudável. Portanto, 
estes quatro problemas são ameaças, para as quais as comunidades 
educativas têm que ter programas de prevenção e de remediação. A 
casa pia tem ainda outros projectos de intervenção como o desenvol-
vimento de competências,  quer das famílias, quer dos próprios agen-
tes socioeducativos, como a questão da violência, a da  alimentação 
saudável, isto porque a obesidade também é um risco, uma ameaça 
para a nossa sociedade, em particular para os jovens. Estes quatro fe-
nómenos são fenómenos para os quais temos que ter acções objectivas, 
concretas, constantes, estruturadas, porque são as ameaças dos jovens 
do nosso tempo. Queremos que cresçam saudáveis, que façam um de-
senvolvimento equilibrado, para que sejam cidadãos a tempo inteiro, de 
corpo inteiro, saudáveis física e mentalmente, para uma sociedade pro-
missora.

É difícil gerir uma Casa como esta?
(MJM) - Não. É um desafio enorme e é uma honra. A Casa Pia faz 
este ano 230 anos e, a instituição esteve sempre presente nos gran-
des momentos e a sua missão mantém-se. Promover os direitos e a 
protecção das crianças e jovens, sobretudo dos que se encontrem 
em perigo e risco de exclusão e com necessidades educativas es-
peciais e assegurando o seu desenvolvimento integral. E apesar de 
todos os problemas, dos altos e baixos, tem uma história que honra 
a instituição

Estão a comemorar 230 anos, entretanto muita coisa aconte-
ceu. O que gostaria de almejar como grande objectivo para o 
futuro da Casa Pia?
(MJM) - Para já que ela conseguisse reconquistar a confiança da 
sociedade portuguesa. O que aconteceu no passado foi um duro 
golpe, sabemo-lo e, é preciso agora que ela seja considerada como 
o é na prática, no dia-a-dia, como uma grande instituição, talvez a 
única instituição portuguesa que com a história que tem, ao longo 
dos tempos, tem sabido responder aos problemas. A confiança é 
muito importante. Por outro lado, que a Casa tivesse em si própria 
capacidade de se adaptar, de se renovar e de se tornar cada vez 
mais competente na resolução dos problemas das crianças. Ser 
competente naquilo que faz, obter os resultados neste grande desa-
fio, nesta grande ambição que é o de que todas as crianças tenham 
os seus direitos garantidos e nesses casos, a Casa Pia está, de 
facto, na linha da frente desse objectivo.

Para terminar, sente-se a mãe destes meninos todos da Casa 
Pia?
(MJM) - Considero que toda a equipa que trabalha na Casa Pia aca-
bam por ser pais e mães destas crianças que não têm pais. Quanto 
a mim, sinto-me muito responsável, tento fazer o melhor que sei e 
posso, trabalhando junto das equipas, para que elas façam o melhor 
junto das crianças. Temos cerca de 400 jovens que são retirados das 
famílias e que vivem connosco. Nesses casos, a Casa Pia tem um 
papel muito responsável, de cuidar, de proteger, de educar, embora 
a maior parte deles tenham pais, são de famílias disfuncionais. Por 
isso, a Casa Pia tem equipas muito qualificadas, o nosso modelo de 
atendimento destas crianças é muito próximo, individualizado, aten-
to às necessidades particulares de cada criança. As nossas unida-
des de acolhimento neste momento rondam as doze crianças para 
cinco educadores, portanto estamos muito bem dotadas e fazemos 
o melhor. Obviamente que para quem preside a estas organizações, 
é um desafio constante, diário, de fazer o melhor pelos jovens, que 
são o futuro de amanhã. Há muita responsabilidade, mas é deveras 
desafiante quotidianamente.
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O que é, concretamente, o Centro de Documentação do IDT?

Paula Graça (PG) – É uma biblioteca especializada na área das drogas e das dependências. Este serviço existe desde 
a década de 70 e tem passado por diversas fases, em função das organizações e fusões realizadas nesta área da droga. 
Mas tem-se verificado desde sempre uma grande preocupação em manter este centro de informação especializada 
e até de o ir enriquecendo. Trata-se de um Centro que é único no país, que sempre constituiu uma referência no que 
concerne à procura de informação nesta área e que tem sido sempre muito acarinhado pelas diferentes pessoas que 
têm estado à frente das diversas instituições que têm tutelado a intervenção em drogas e toxicodependências no país. 
A fusão que uniu o SPTT e o IPDT, resultou na criação de um organismo único, o IDT, verificando-se igualmente uma 
fusão da documentação existente nos dois Centros, uma vez que o SPTT também tinha um centro de documentação, 
criando assim uma mais-valia e contribuindo para o enriquecimento deste Centro.

Este Centro de Documentação serve todo o país mas também é aqui que se encontra grande parte da 

riqueza em termos informativos para o ponto focal português do OEDT…

PG – A ligação que temos ao OEDT existe porque, enquanto ponto focal, o IDT tem uma série de responsabilidades 
e no que toca especificamente ao Centro de Documentação, temos a obrigação de divulgar as publicações que vêm 
do OEDT, nomeadamente o Relatório Anual do OEDT, que em Portugal é normalmente apresentado em simultâneo 
com o Relatório da Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências…

… Que é desenvolvido por este Centro…

PG – A parte relativa a Respostas e Intervenções está a cargo deste Núcleo. A parte relativa à Caracterização e 
Evolução da Situação está a cargo do Núcleo de Estatística. 

Quantas pessoas são necessárias para o funcionamento deste Centro?

PG – O Centro de Documentação está inserido no Núcleo de Publicações e Documentação, como tal, as variadas 
tarefas e projectos repartem-se por todos os elementos. Neste momento, somos uma equipa multidisciplinar, constituída 
por oito pessoas de áreas como a psicologia, a informática, a comunicação e imagem, a gestão da informação e o 
design. Temos vindo a trabalhar não só para esta biblioteca como também para o enriquecimento de uma série de 
projectos que têm a ver com a divulgação de informação. Exemplo disso, -  é a coordenação que temos feito do site 
do IDT, em colaboração com os colegas dos serviços Centrais e Delegações Regionais. Este é por excelência um 
veículo de divulgação de informação, onde mantemos uma estreita colaboração com o Portal da Saúde. Também 
temos dinamizado a intranet, de onde se emana toda a informação para os outros colegas do IDT. Este ano temos 
ainda a incumbência de coordenar a implementação de um Directório de Recursos do Álcool. Apoiamos eventos, 
assegurando a presença IDT, através de um Stand institucional, aproveitando não só para fazer a cobertura e registo 
videográfico e fotográfico dos eventos, mas também para divulgar informação, através de publicações, folhetos, etc. 
Normalmente nestas oportunidades, fazemos a divulgação da nossa colecção de CD’s temáticos, que temos vindo a 
criar e que agregando informação dispersa na internet, constituem o que poderíamos chamar “mini-bibliotecas”…Já 
temos CD sobre legislação, prevenção e redução de riscos e minimização de danos, tratamento e reinserção social 
de toxicodependentes, álcool, tabaco e lançámos este ano um sobre as benzodiazepinas …. Temos também dado 
alguns passos numa área nova, a do grafismo, mas que ainda não sabemos muito bem a amplitude que poderá vir a 
ter, colaborando em várias peças gráficas e criação da imagem de congressos, encontros, …

Em que medida constitui o público interno do IDT um dos vossos públicos alvo?

PG – Para além do que falámos já, que são também para dentro do IDT, temos um serviço em que, diariamente, 
através de correio electrónico, enviamos para os nossos colegas, notícias que recolhemos a partir de órgãos de 
comunicação social, eventos, vídeos, legislação e outras notícias que consideramos interessantes. É uma forma 
de fazermos chegar informação aos profissionais contribuindo para que estejam diariamente a par de informações 
úteis.



No que concerne a referências bibliográficas, do que dispõe este 
Centro?
PG – Na nossa base de dados bibliográficos, temos cerca de 25 mil 

referências que podem ser consultadas nos computadores que são 

disponibilizados aos visitantes na sala de leitura e no site, na área do 

centro de documentação. A documentação é tratada por títulos, autores, 

etc. e ao nível dos conteúdos, permitindo-se que as pessoas que estejam 

a fazer determinado estudo conjuguem diferentes palavras-chave para 

refinarem as suas pesquisas. Aqui na sala de leitura ajudamos muitas 

vezes à elaboração das pesquisas e à consulta da base de dados que 

se encontra online.

Quantas pessoas recorrem ao serviço, em média, por ano?
PG – No ano passado, recorreram cerca de 500 pessoas. O que à 

primeira vista parece ser um número reduzido, é para nós bastante 

interessante na medida em que se trata de um público muito específico, 

nomeadamente investigadores e profissionais da área. No entanto 

estamos ainda assim a procurar alargar este número, junto de outro tipo 

de públicos.

Dispõem de parcerias com outras instituições ou bibliotecas?
PG – Sim, temos uma ligação com outras bibliotecas, nomeadamente 

através da Lista APDIS, da Associação da Documentação e Informação 

para a Saúde, que contém todas as revistas assinadas pelas diferentes 

bibliotecas nesta área. Através dessa Lista respondemos muitas vezes a 

utentes que venham aqui e que procuram uma revista que não assinemos, 

informando sobre as bibliotecas onde a poderão encontrar, como outras 

vezes, recebemos pedidos de outras bibliotecas para envio de artigos, 

das revistas que temos. Paralelamente, procuramos estar a par do que 

se vai passando nas outras bibliotecas, através da presença em eventos 

da área da gestão de informação.  Também pertencemos à ELISAD, 

uma associação europeia na área do álcool e das drogas, ao abrigo 

da qual marcamos presença num encontro anual e noutros projectos 

que a mesma promove. Participámos na criação do Portal ELISAD, que 

descrevendo sites de vários países sobre esta temática, contribuiu para 

um melhor acesso à informação, neste caso europeia.

Quais são os temas que suscitam maior procura?
PG – Todos os anos fazemos um estudo sobre o perfil do utilizador e 

sobre os temas mais consultados, que nos indica variações de ano para 

ano. Nestas questões, o interesse também vai modificando consoante 

a mediatização que é dada aos temas. De todo o modo, as pessoas 

procuram informação sobre as drogas em geral, temas relacionados 

com o álcool, temas específicos ligados à prevenção, muitos temas que 

estão à frente do debate público e das áreas de missão, sobretudo por 

quem está a fazer trabalhos de investigação.

É comum os media procurarem este Serviço?
PG – Normalmente, os pedidos dos media são canalizados, num 

primeiro momento, para o Conselho Directivo. A ajuda ocorre a partir da 

informação que disponibilizamos na sala de leitura. Também com o site 

alguns jornalistas telefonam-nos a solicitar publicações ou determinadas 

informações pontuais. 

Como também temos uma base de dados de notícias que vão saindo 

na imprensa, temos vários pedidos de pessoas, alguns jornalistas, que 

pretendem saber como é que esta área tem sido trabalhada ao longo 

dos tempos.

De qualquer forma, nós estamos cá, disponíveis para receber todos os 

que estiverem interessados nestas temáticas…jornalistas, profissionais, 

alunos, ou simplesmente curiosos por estes temas.

O Centro de  Documentação  do IDT
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Portal ELISAD - www.addictionsinfo.eu

CD Temáticos

Compilação de Informação em CD’s da área das Drogas dividida por 
várias temáticas como, Prevenção, Álcool, Relatório Anual 2008, 
Legislação Portuguesa sobre Drogas, entre outras...

Site www.idt.pt

O novo site do IDT,IP , lançado a 31 de Dezembro de 2008, reflecte 
através do seu grafismo alguns dos valores do IDT, I.P.:
Humanismo  Pragmatismo  Qualidade

Estamos a comunicar com todos através de fluxos modernos, eficazes e 
atractivos aos públicos que nos consultam virtualmente.

Stand IDT, I.P.

Apoio a eventos, atrás da presença com o stand em que se expõe pu-
blicações do IDT, IP, CD’s temáticos, apresentação digital do IDT entre 
outros.



Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência

 A descriminalização do consumo de drogas 

em Portugal é um caso de sucesso reconhecido 

em todo o mundo !
Como surgiu esta área de missão do IDT, IP?

Em 2000, com a publicação da Lei 30 /2000, de 29, de Novembro, Por-

tugal inaugurou uma politica pública inovadora de descriminalização do 

consumo de drogas, na sequência do definido na Estratégia Nacional de 

Luta Contra a Droga de 1999 -2004.

Esta alteração, assente num modelo construtivo, permitiu substituir os 

mecanismos repressivos e judiciários, por uma intervenção jus-psicoló-

gica, centrada nas necessidades do indiciado, quer sejam elas preventi-

vas, sanitárias, terapêuticas ou ainda sancionatórias..

Esta nova abordagem incorpora um conjunto de princípios como o Hu-

manismo, o Pragmatismo, a Territorialidade e a Centralidade no cidadão 

que estão presentes em toda a linha de intervenção das Comissões para 

a Dissuasão da Toxicodependência.

As Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência, adiante desig-

nadas por CDT, são as entidades competentes para apreciação dos pro-

cessos de contra-ordenações, por consumo de drogas, que são envia-

dos pelas autoridades policiais e/ou pelos tribunais.

Esta política de descriminalização constitui um instrumento de operacio-

nalização dos objectivos e políticas de combate ao uso e abuso de dro-

gas e de promoção da saúde pública complementar às outras áreas de 
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intervenção do IDT, no domínio da redução da procura,  representando 

uma medida de combate à exclusão social.

Permitiu, também, mudar mentalidades e diminuir o estigma social do 

individuo consumidor de drogas.

O consumidor de drogas deixa de ser considerado como um criminoso e 

passa a ser encarado como um doente que precisa de cuidados, o que 

veio facilitar a aproximação dos consumidores ocasionais e toxicode-

pendentes às CDT, às estruturas de tratamento e de redução de danos 

e a outras estruturas de apoio especializado.

O acto de consumir deixa de constituir um crime e passa a ser um ilí-

cito de mera ordenação social, baseado no princípio “ antes tratar que 

punir”.

Esta alteração legal da descriminalização do consumo realizada no nos-

so país demonstrou dois aspectos fundamentais: em primeiro lugar, que 

o discurso político que lhe era contrário, sem suporte técnico-científico 

, não surgia de preocupações reais com os problemas associados ao 

consumo de drogas e, em segundo lugar, revelou que a descriminaliza-

ção construtiva constituiu o epicentro da redução de danos e riscos e, 

também, da diminuição do consumo de drogas.

Não se veio a verificar o “proclamado paraíso de drogas” em Portugal 

por força da descriminalização, nem o novo regime promoveu a impu-

nidade de consumidores e traficantes, antes permitiu uma mais rápida 

intervenção sobre quem consumia.

Esta alteração, que incorpora um conjunto de princípios e estratégias 

emergentes do paradigma da Dissuasão, assente numa filosofia e numa 

abordagem integradora, construtiva e complementar no domínio da re-

dução da procura que transcende a óptica da mera descriminalização,  

não deixa de responsabilizar o consumidor de drogas, por ter um com-

portamento ilícito, ilegal e punível.

Penso que esta foi, sem dúvida, a base do segredo do sucesso da des-

criminalização em Portugal.

Como se operou esta mudança?

Através da criação e instalação das Comissões pelo DACDT, agora de-

signado Gabinete de Apoio à Dissuasão (GAD), unidade orgânica do 

IDT,IP, que foi  responsável pela implementação e organização daquelas 

estruturas no terreno, em colaboração, na altura, com a Presidência do 

Conselho de Ministros, isto entre Dezembro de 2000 e 30 de Junho de 

2001.

O que são as CDT?

São entidades administrativas, da pertença da administração directa 

do estado, responsáveis pelo processamento das contra-ordenações 

por consumo e aplicação de medidas ou de sanções, ao abrigo da lei 

30/2000, desenvolvem um trabalho de proximidade e em rede com os 

demais serviços de várias áreas distintas, como polícias, tribunais, se-

gurança social, centro de emprego, governos civis, autarquias locais, 

centros de saúde, hospitais etc.

Como funcionam estas comissões?

Funcionam, uma por cada distrito, atento ao princípio da territorialida-

de e da centralidade no cidadão. E distinguem-se bem dos tribunais, 

pois para além do órgão decisor por excelência (presidente e membros) 

são compostas por uma equipa multidisciplinar (psicólogos, sociólogos 

e juristas) que dão suporte à decisão e fazem o acompanhamento das 

medidas aplicadas, até ao fim do processo.

Existe um modelo de intervenção em Dissuasão?

Sim, o que decorre da lei e da própria composição das Comissões, o 

que permite, em simultâneo, dois níveis de intervenção diferentes mas 

complementares entre si.

Uma ao nível da responsabilização – papel dos membros (presidente 

e vogais) a quem compete convocar, realizar as audições e decidir das 

medidas ou sanções a aplicar, responsabilizando o indiciado pela práti-

ca  dos consumos enquanto contra-ordenação e consciencializando-o 

para as consequências e riscos inerentes ao tipo de consumo que esti-

ver em causa.

E outra ao nível do apoio técnico especializado – papel da equipa técni-

ca (técnicos do IDT,IP, mas afectos a estas CDT) que é fulcral na abor-

dagem biopsicológica do indiciado, através da realização da entrevista 

inicial, avaliação, relatórios, diligências de motivação, apoio ao encami-

nhamento dos indiciados para estruturas de saúde e no acompanha-

mento e controle das medidas aplicadas para verificação do seu cum-

primento, visando a alteração do comportamento do individuo face aos 

consumos.

Qual é o papel do Gabinete de Apoio á Dissuasão (GAD)?

O GAD, do qual sou responsável há pouco mais de ano (pese embora 

tenha acompanhado, como técnica jurista, todo este processo desde o 

Distribuição etária dos indiciados



início da sua implementação) representa uma das áreas de missão do 

IDT, que é a Dissuasão.

Tem a responsabilidade de implementar, acompanhar e apoiar no terre-

no o dispositivo da Dissuasão, fomentar a articulação intra e interminis-

terial com as tutelas com responsabilidades na aplicação da Lei 30/2000 

e demais legislação complementar no cumprimento dos objectivos ine-

rentes à redução da procura, promover a harmonização das práticas e 

procedimentos das Comissões (CDT) ,no âmbito da aplicação da lei, 

gerir o Registo Central dos processos de contra-ordenação por consu-

mo a nível nacional e fazer o tratamento dos dados inseridos no RC, 

avaliar o impacto da aplicação da Descriminalização, acompanhamento 

e supervisão das Comissões, bem como preparar e propor alterações 

legislativas, etc.

Como evoluiu este processo ao longo destes últimos 9 anos?

Desde cedo que este modelo mostrou algumas fragilidades não tanto ao 

nível da intervenção ou enquanto modelo de Dissuasão, mas mais ao 

nível estrutural, orgânico e da definição do regime de avaliação e pro-

gressão de carreira dos profissionais que estão afectos ás CDTs.

Internamente assistiu-se, durante muito tempo, a um certo desinvesti-

mento político, penso que devido à natureza jurídica das Comissões em 

virtude da componente política dos membros e da falta de sentido de 

“pertença “ destes serviços em termos institucionais, o que criou e cria, 

ainda hoje, situações de instabilidade e indefinições junto dos intervento-

res, dos parceiros e dos consumidores, com repercussões na aplicação 

da Lei, embora tais constrangimentos legais não tenham colocado, como 

disse, em causa o modelo de intervenção preconizada na lei.

Em Dezembro de 2004 a avaliação da ENLCD 1999/2003, realizada pelo 

INA, dava conta de uma  evolução e expansão da Dissuasão muito po-

sitiva.

 Em meados de 2008, foi reposto o quórum em todas as CDTs e assistiu-

se a um novo investimento por parte da tutela na salvaguarda e continui-

dade do funcionamento das CDTs, o que trouxe maior estabilidade, sem 

que no entanto tenham sido reforçadas as equipas técnicas de pessoal 

especializado, nomeadamente de psicólogos, que são o suporte do bom 

funcionamento das Comissões e da eficácia do modelo da Dissuasão, e 

que já provou as suas vantagens relativamente ao modelo incriminador 

anterior.

Externamente o impacto dessa instabilidade foi muito menor, alcan-

çamos um reconhecimento Internacional notável, principalmente após 

o Relatório de Glenn Greenwald, especialista norte-americano que ao  

elaborar um relatório sobre a descriminalização do consumo de drogas 

em Portugal,  abriu Portugal ao mundo, colocando o nosso país como um 

exemplo nesta temática, levando a que alguns países, nomeadamente, 

o México, a Argentina, a Republica Checa,  tivessem alterado as suas 

politicas e práticas relacionadas com a descriminalização do consumo 

de drogas.

Este reconhecimento, que é merecido, deve-se  sobretudo ao empenho 

das CDTs que, em estreita articulação com o IDT,IP  permitiu uma evo-

lução favorável dos indicadores da droga e toxicodependência em Por-

tugal.

Que tipo de objectivos estão inerentes à Dissuasão no âmbito de 

um processo de contra-ordenação, instruído por uma CDT?

No âmbito de um processo, pretende-se sinalizar, identificar, diagnos-

ticar tipos de consumo e necessidades do consumidor, tendo em vista 

o encaminhamento ou dissuasão, trabalhando a adesão do indiciado a 

tratamento ou a outras medidas alternativas com vista a sua integração e 

reinserção social, redução ou minimização de danos e sensibilizá-lo para 

a escolha de comportamentos mais saudáveis.

Que tipo de entidades se encontram envolvidas no desejável tra-

balho em rede em matéria de Dissuasão que permita prevenir e re-

duzir o uso e abuso de drogas, identificar situações de consumos 

ocasionais que careçam de apoio especializado, promover a saúde 

em geral e combater a exclusão social?

São várias as entidades envolvidas que trabalham em rede, começando 

pelas autoridades policiais que levantam os autos sempre que identifi-

cam situações de consumo, até aos centros de saúde, hospitais e os 

serviços do IDT, IP como os CRI, as Equipas de tratamento, etc.

As situações de consumo ocasional são identificadas pelas CDT, aquan-

do das audições, o problema que se coloca é que nem todos os distritos 

têm respostas adequadas a este tipo de consumo, muitas vezes a res-

posta possível é decidir pela apresentação periódica na equipa técnica 

da própria CDTs, quando nesta exista psicólogo e ou técnico de serviço 

social.

E podemos dizer que estes, os consumidores ocasionais e regulares, 

são a maioria dos que se apresentam nas CDTs.

Para os consumidores toxicodependentes já estão consolidados servi-
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ços com apoio especializado que prestam um bom acompanhamento e 

tratamento dos consumos, existe todo um dispositivo de cobertura na-

cional constituído por vários tipos de unidades funcionais, os centros de 

respostas integradas (CRI), locais de atendimento em ambulatório com 

tratamentos gratuitos e universais, equipas de tratamento, equipas de 

rua, centros de saúde, unidades hospitalares, etc. para os quais as CDTs 

procuram encaminhar, acompanhando o seu percurso terapêutico, atra-

vés do pedido de relatórios trimestrais e da sua equipa técnica.

 Mas, para o consumidor ocasional existem poucas respostas e cada 

vez mais se sente a sua necessidade, necessidade esta que podia ser 

resolvida, em parte, por reforçar as equipas técnicas das próprias CDTs 

que podem representar uma resposta e desempenhar um papel muito 

importante na sinalização e prevenção de possíveis consumos de risco.

Quanto à promoção da saúde em geral e do combate à exclusão social, 

podemos dizer que esse é um objectivo que está inerente a toda a inter-

venção e actuação das Comissões.

O consumidor/toxicodependente passa a ser encarado mais como 

um doente que importa tratar, mas continua a ser responsabiliza-

do por ter um comportamento ilícito e punível. Descriminalizar não 

significou liberalizar. No entanto, constata-se que a maioria dos 

processos instruídos resulta mesmo em despenalizações. Estare-

mos a caminho de uma suposta liberalização?

Portugal descriminalizou - mas não liberalizou - a posse e consumo de 

drogas ilícitas. Efectivamente, a Lei 30/2000 prevê um regime sanciona-

tório do consumo  de estupefacientes, no entanto, criou um regime de 

sanções mais favorável ao mero consumidor, incentivando-o ao trata-

mento e à recuperação, visando, desta forma, diferenciá-lo do trafican-

te.

A solução consagrada nesta lei, foi ditada por uma nova abordagem da 

toxicodependência, tida, agora como uma doença, e que visou entre ou-

tros fins, acentuar o papel do Estado na realização do direito constitu-

cional à saúde por parte dos cidadãos toxicodependentes e no combate 

à sua exclusão social, sem prejuízo da sua responsabilidade individual, 

enquanto agente consumidor.

Por outro lado, foi dada maior prevalência aos direitos sociais e humanos 

do indiciado, maior protecção à dignidade humana, à saúde, à vida do 

consumidor toxicodependente.

A proibição do consumo por meio da repressão e da detenção margina-

liza os consumidores de drogas e condiciona os seus contactos com as 

instituições de saúde, seus familiares e outros organismos de assistência 

social, pois identifica-os com a polícia, privando-os de receber melhor 

informação e acompanhamento, como o que é fornecido pelas CDTs e 

outros  serviços que trabalham em rede no âmbito desta problemática.

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência



Mas, isto, não quer dizer que caminhamos em direcção a liberalização, 

do consumo de drogas, tanto que a posse e o consumo, enquanto contra 

ordenação, tem limites bem definidos, principalmente desde a publica-

ção do Acórdão n.º 8/2008 do STJ.

Este Acórdão de uniformização de jurisprudência, ainda que em termos 

legislativos se encontrem justificações  jurídicas para a tomada desta 

posição pelo STJ, não deixa de representar, a meu ver, um retrocesso 

social do processo de descriminalização do consumo.

Esta decisão fixou jurisprudência no sentido de que “a detenção ou aqui-

sição de produto estupefaciente, para consumo próprio, em quantidade 

superior à necessária para o consumo médio individual durante 10 dias, 

integra o crime previsto e punido no artigo 40º, n.º 2, do DL 15/93, de 22 

de Janeiro”.

Ou seja: quem detém, para seu consumo, quantidades de droga inferio-

res às fixadas para o consumo médio individual por 10 dias, fica sujeito 

a um processo de contra-ordenação; quem detiver, para seu consumo, 

quantidades superiores àquelas, fica sujeito a um processo crime e a jul-

gamento em tribunal, com uma hipotética condenação a pena de prisão 

de 1 ano ou 120 dias de multa, por aplicação do DL 15/93. Corremos o 

risco de criar situações de grande injustiça, de vir a punir como crimino-

sos meros consumidores e voltar ao estigma do processo penal e não 

o contrário.

A descriminalização do consumo, conseguiu uma coisa muito importan-

te…contribuiu para a mudança de mentalidades em Portugal, nota-se 

que a sociedade portuguesa actualmente encara o fenómeno da droga 

de um modo muito diferente.

Há anos consecutivos que este fenómeno deixou de estar no topo do 

quadro das preocupações dos portugueses.

E esta é mais uma razão para a necessidade de reformulação da Lei 

30/2000, que não faça depender da quantidade de droga que um con-

sumidor detém na sua posse a sujeição deste a um processo crime ou 

de um processo de contra-ordenação, mas que tenha em consideração 

outros critérios e meios de prova relativos ao acto do consumo.

E, isto não é de modo algum liberalizar ou descriminalizar… nem pode 

ser esse o caminho.

Existem Indicadores sobre processos de contra-ordenação, medi-

das e sanções aplicadas, drogas envolvidas, faixas etárias, regiões 

com maior incidência… ?

Os dados permitem-nos dizer o seguinte:

- em 2009 assistiu-se a um acréscimo de cerca de 15% na instauração 

de processos de contra ordenação por consumo de substâncias ilícitas

em território nacional, tendo-se registado um total de 8450 processos, 

sendo os distritos de Lisboa e Porto que concentram maior numero de 

processos.

- sobre o tipo de droga consumida – a cannabis continua a ser a droga 

mais representativa, com 71%, seguida da heroína, com cerca de 14%.

As polidrogas representam cerca de 5% e a cocaína cerca de 10%.

Sobre a situação profissional – cerca de 56% dos indiciados estavam en-

quadrados ocupacional e profissionalmente (37% estavam empregados, 

1% estavam empregados temporariamente, 18% eram estudantes).  Em

situação de desemprego encontravam-se 27% e em situação de reclu-

são 5% dos indiciados; Com situação desconhecida encontravam-se 9% 

e 3% outra situação;

O escalão etário – dos 20 aos 24 anos (representavam 31%), dos 16 

aos 19 anos (representavam de 22%), dos 25 aos 29 anos (18%), dos 30 

aos 34 anos (11%), dos 35 aos 39 anos (8%), dos 40 aos 44 anos (6%) e 

maiores de 40 anos (4%).

Qual é avaliação do trabalho realizado até ao momento?

Os resultados evidenciados pelos dados estatísticos apurados anual-

mente e através dos vários estudos realizados apontam para um cresci-

mento da procura de tratamento e uma diminuição do consumo, princi-

palmente nas camadas mais jovens.

A avaliação que faço é bastante positiva, apesar de todas as fragilidades. 

O resultado é visível, nas nossas estruturas, nas ruas das nossas cida-

des.. e com ganhos de saúde consideráveis para todos.

Até à data, já foram instruídos mais de 60.000 processos, o que signi-

fica que se faz uma intervenção na comunidade de qualidade e de pro-

ximidade com resultados positivos, em Dissuasão de consumos, muito 

significativa.

O que considera ser prioritário para a continuação de sucesso das 

politicas de drogas em Portugal?

Por um lado, é necessária uma melhor clareza e definição da orgânica e 

da tutela das CDTs, que passa por alterações à Lei 30/2000, até para um 

melhor acompanhamento das CDT pelo IDT, IP.

Por outro lado, é necessário investir nas equipas técnicas das CDTs que 

se debatem com grandes constrangimentos na aplicação da lei, por falta 

de técnicos.

Já são seis as CDTs sem qualquer técnico de apoio e outras precisam de 

ser reforçadas, como por ex. as CDT de Lisboa e Porto.

São as pessoas que fazem as boas políticas, sustentam o bom funciona-

mento das estruturas e dão eficácia ao modelo de intervenção na comu-

nidade que se faz na Dissuasão, e isto, passa sem dúvida pelo reforço 

de mais técnicos especializados nesta área.

O resto, acredito que se vai fazendo, passo a passo…

Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência
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Por todos es sabido que muchos escritores han hecho uso de sustancias va-

riopintas que les servían de inspiración a la hora de crear historias y plasmarlas 

sobre el papel. Pero no solo ellos han sido los que han usado sustancias como 

la cocaína, esto viene de mucho tiempo atrás. Y los fines no eran precisamente 

la inspiración, sino que había otros fines rituales, o incluso se perseguía el obje-

tivo de evitar la fatiga y el hambre.

España es el primer país de Europa en consumo de cocaína. En el 2005 se 

interceptaron 40 toneladas. Pero el problema no es tan sólo la cantidad sino el 

modo de consumición actual, ya que pocas veces ésta se presenta sola; siem-

pre suele venir acompañada de alcohol, tabaco o cannabis. Por tanto, el poli-

consumo pasa a ser una característica principal en la sociedad española.

El Gobierno español conoce el problema que viene presentán-

dose desde los años 90. Tanto a nivel nacional como a 

nivel mundial se sabe que el abuso de drogas acarrea 

muchos problemas de salud al tiempo que provoca 

problemas sociales. Es por ello que las políticas 

de actuación frente al uso de estas sustancias 

se está haciendo patente.

El consumo de la cocaína ha experimentado 

desde 1995 una tendencia al alza que se incre-

mentó más a partir del año 1999. Lo realmente 

grave de la situación reside en la edad de inicio en 

el consumo de esta sustancia. Según la encuesta 

ESTUDES, elaborado por el Plan Nacional de drogas 

español y realizada entre estudiantes de secundaria. En 

un período de 10 años la prevalencia del consumo en jóvenes 

de entre 14 a 24 años se ha multiplicado por 4.

El modo de consumo en España es un poco diferente al de otros países como 

EEUU o Reino Unido. En nuestro país la vía intranasal es  más popular que el 

la forma fumada.

También resulta preocupante la facilidad que este sector vulnerable de la po-

blación tiene para conseguir la droga. Según datos del Ministerio de Sanidad y 

política social español, el porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que consi-

dera fácil conseguir cocaína ha pasado del 37,9% en 1998 al 46,7% en 2004. Y 

por consiguiente los tratamientos por cocaína también han experimentado una 

tendencia al alza muy significativa; pero no suficiente si tenemos en cuenta las 

dimensiones del problema.

Es importante, por tanto, que se empiece a hacer frente al problema. Habrá que 

disminuir la extensión de las drogas, atender a los consumidores y sobretodo 

reducir la edad de inicio en el consumo. Para ello será necesario coordinar las 

actividades destinadas al tratamiento así como a la reducción del uso de la co-

caína, fomentar la prevención, mejorar la atención a personas que consuman, 

difundir información útil a la población sobre los riesgos que supone, formar a 

profesionales que sean capaces de atender a cocainómanos, preparar progra-

mas de intervención, etc.

Concienciados con el problema, Socidrogalcohol ha elaborado un DVD 

didáctico que informa sobre los orígenes, los consumidores, el modo de 

consumición, los problemas que acarrea su abuso, así como el tratamien-

to y la prevención. A mi juicio un reportaje muy bien elaborado en el que 

funciona a la perfección la base documental utilizada, y que además cuen-

ta con la pincelada por una parte de expertos, y por otra de gente que 

ahora se encuentra en proceso de rehabilitación. De este 

modo, se consigue esa doble perspectiva tanto infor-

mativa en cuanto a nivel de datos y de consecuen-

cias teóricas; y esa perspectiva más cercana de 

ejemplos que podemos fácilmente encontrar a 

pie de calle. Yo sólo añadiría a algún familiar 

que pudiese también dar su versión con el 

fin de acercarse un poco más a la población, 

que en un determinado momento  se pudie-

se ver identificada con lo que está viendo y 

escuchando.

Es importante que la población conozca de cerca 

algunos aspectos que no se suelen remarcar como 

que no todo el mundo tiene la misma probabilidad de caer 

en una adicción porque intervienen factores genéticos y am-

bientales así como la edad de inicio en el consumo.

Muchos jóvenes niegan que la cocaína sea adictiva y esto es un error que hay 

que corregir, pues su consumo abusivo acarrea muchos problemas de salud 

y muchos problemas psicopatológicos que marcarán la vida de la persona. Y 

es que en muchas ocasiones afecta a las funciones cognitivas y también a las 

ejecutivas. A parte de todas las repercusiones familiares, sociales, etc.

Y como siempre se recalca la importancia de la prevención, pero como algo 

que debe estar implicado desde la educación de un modo constante y no inter-

mitente para que la misma no sea contraproducente en cuanto a los objetivos 

que queremos conseguir.

Un buena idea sería la de coordinar políticas entre países vecinos, como Portu-

gal, para que un problema de características internacionales pudiese tener res-

puestas comunes en pro de una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, 

tanto en el ámbito sanitario como en el social.

Polvos

mágicos 
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião
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Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco

Como avalia a articulação existente entre os serviços de protecção 
das crianças e jovens em risco e os serviços de saúde, nomeada-
mente na área das dependências?
Idália Moniz (IM) – Esta articulação é absolutamente necessária. Não 
quer dizer que não se esteja já a desenvolver mas a assinatura deste 
protocolo e estas sessões de trabalho, que vêm no fundo uniformizar 
procedimentos, são fundamentais para que, nos diferentes territórios, as 
diferentes equipas se possam articular. Estamos a falar dos técnicos que 
trabalham no âmbito do IDT, das Comissões de Protecção e de todos 
aqueles agentes que, no âmbito das redes sociais, vão desenvolvendo a 
sua intervenção junto das famílias que necessitam da mesma mas que 
têm que o fazer de forma cada vez mais articulada, não para evitar a 
duplicação das intervenções, como também para chegar de forma mais 
eficaz e para fazer chegar os meios e recursos que estão à disposição 
de cada uma das famílias e das pessoas com quem temos que intervir 
da forma mais correcta. Para isso, estes encontros são fundamentais, 
assim como a assinatura deste protocolo.

As estruturas actualmente existentes no país são as necessárias 
face às necessidades evidenciadas?
IM – Na minha opinião, estamos neste momento perante um grande de-
safio, que tem a ver com a forma como gerimos as parceiras. Chegá-
mos à conclusão que, nos diferentes territórios, temos um conjunto de 
recursos muito significativos mas que, por vezes, se sobrepõem na sua 
intervenção. Temos que continuar a desenvolver metodologias que nos 
permitam realizar o nosso trabalho com a humildade e a capacidade de 
entrega que cada um destes homens e mulheres têm. Foi já identificada 
essa necessidade de gerir melhor as parcerias e é nesse sentido que 
estes encontros se realizam.

A intervenção realizada hoje neste âmbito é mais baseada em evi-
dência?
IM – É cada vez mais baseada na objectividade que temos de conferir 
à avaliação que fazemos a cada um dos casos com os quais somos 
confrontados. E também não é em vão que associamos cada vez mais 
a investigação, os nossos académicos e as universidades para nos aju-
darem também a construir instrumentos de avaliação. E nós fazemos 
uma avaliação permanente do nosso trabalho pois é assim que podemos 
corrigir e inverter formas de intervenção e, no fundo, ir mais ao encontro 
daquelas que são as necessidades das pessoas. A CNPCJ desenvolveu 
um protocolo com seis instituições do ensino superior, ao abrigo do qual 
estamos a fazer um trabalho de investigação acção que nos permite, 
com frequência trimestral, avaliar as intervenções e fazer as modifica-
ções necessárias.

Em termos práticos, em que se traduzirá a assinatura desta proto-
colo?
IM – Em termos práticos, entendo que a maior vantagem reside no facto de 
os técnicos das diferentes instituições, quer os do âmbito do IDT, quer os que 
trabalham no âmbito das Comissões de Protecção terem um documento que 
harmoniza práticas e que as obriga a trabalharem em conjunto.

Como avalia a articulação existente entre os serviços de pro-
tecção das crianças e jovens em risco e os serviços de saúde, 
nomeadamente na área das dependências, que passa a ser hoje 
formal?
Armando Leandro (AL) – Essa articulação já existia, até face aos pro-
blemas relacionados com o alcoolismo e com a dependência de outras 
drogas que muitos pais de crianças têm e que constituem muitas vezes 
factores de risco, isto além de muitas crianças e jovens começarem 
também a consumir… Temos sentido cada vez mais uma consciência 
aprofundada das equipas quer das Comissões de Protecção, quer do 
IDT, no sentido de adoptarem uma visão holística e conjunta e não uma 
visão exclusiva do seu “cliente” e para que não se olhe apenas o “clien-
te criança” nem o “cliente adulto”. O objectivo consiste em conciliar sem 
prejuízo, obviamente, do superior interesse da criança.

É uma intervenção integrada que se pretende?
AL – Sim, é fundamental que se promova uma intervenção integrada 
quer no aspecto da actuação, quer no aspecto da formação, quer no 
vector da investigação por forma a termos uma etnologia de recursos, 
também de sonhos e concepções que possam resultar em extraordi-
nários factores de prevenção e em recuperações mais rápidas e capa-
zes em favor das crianças e das pessoas com problemas comunitários 
gravíssimos que comprometem muitas vezes o desenvolvimento das 
próprias comunidades em harmonia. Estamos muito esperançados e 
este protocolo é apenas a formalização de uma cooperação que vem 
sendo feita mas que pode ajudar a que haja um universo ainda maior 
de pessoas que apostem nesta articulação.

Seria possível imaginar-se hoje um país “socialmente correcto” 
sem a existência das CPCJ?
AL – Não! É a própria comunidade que se constitui para responder 
a um direito que a criança tem, o que é fantástico. Para além das in-
tervenções de primeira linha em articulação, que são fundamentais, é 
muito importante que todos os concelhos tenham Comissões. Tem sido 
um trabalho difícil mas extraordinário para radicar uma nova cultura, 
fundada na concepção de sujeito de direito aplicada à criança e que 
é fundamental para o desenvolvimento. Não podemos ter desenvolvi-
mento social, económico nem ético se não tivermos qualidade humana. 
E a experiência mostra hoje que esta não é possível sem qualidade na 
infância.

As estruturas existentes no país satisfazem a procura e as neces-
sidades diagnosticadas?
AL – Existem sempre limitações, o que é natural. Mas têm melhorado, 
há muito feito e muito ainda por fazer. Não temos ainda uma cultura 
de prevenção primária suficientemente enraizada. As Comissões são 
instrumentos muito importantes para o radicar desta cultura e, por outro 
lado, estamos a ganhar experiência no cruzamento de conhecimentos 
entre diferentes áreas e na instituição de uma cultura de parceria. Sozi-
nhos, não iremos a lado nenhum…

Idália Moniz Armando Leandro



CT Vida e Paz - VIII Jornadas da Saúde e das Toxicodependências

Comunidade Terapêutica 

Vida e Paz organiza 

VIII Jornadas

Por que motivos a escolha residiu em Leiria?

Renata Alves Ferreira (RAF) - Porque consideramos que acaba por es-
tar mais central, permitindo-nos chegar a diferentes públicos, desde os 
técnicos que trabalham em Leiria na área da toxicodependência, alunos 
e outros técnicos que acabam por estabelecer contactos e outras inte-
racções com técnicos desta área. Já tivemos a possibilidade de realizar 
jornadas em Fátima e verificámos que sair do espaço de trabalho é, de 
facto, muito melhor, até porque não estamos tão condicionados àquilo 
que fazemos diariamente e às pressões a que estamos submetidos.

Quer dizer que também pretendem envolver os alunos da Escola de 

Saúde no sentido de lhes proporcionar um melhor conhecimento re-

lativamente aos problemas relacionados com a toxicodependência?

RAF - Exactamente. Não só os da área da saúde e desta escola mas 
também os da área do serviço social poderem ser confrontados com 
este tema e ter um espaço para pensarem sobre todas estas questões 
para que, num futuro próximo, possam vir a trabalhar nesta área e con-
tribuírem para ajudarmos e tratarmos os toxicodependentes.

Estas são as VIII Jornadas… O que mudou entretanto?

RAF - Creio que não existiram propriamente mudanças de fundo… So-
bretudo, a experiência que vamos sentindo, permite que possamos re-
flectir mais sobre as nossas preocupações, sobre as questões que nos 
surgem diariamente no exercício do nosso trabalho. Portanto, não consi-
dero que tenha mudado mas antes acrescentado. Através das pessoas 
que conseguimos trazer hoje aqui, partilhámos mais experiências, para 
além daquelas que já possuímos. E não será igualmente de menospre-
zar a experiência adquirida através de um processo de organização de 
jornadas.

O modelo que têm na CT é um modelo acabado, experimental ou 

que prevê adaptar-se por forma a possibilitar intervenções sobre 

outros fenómenos no futuro?

RAF -  É um modelo que está constantemente a ser alterado em função 
daquilo que vamos sentido em termos das necessidades e das proble-
máticas que a pessoa toxicodependente ou alcoólica nos traz quando 
chega à instituição. Isto porque o que procuramos é olhar para a pessoa, 
de acordo com as problemáticas, com o diagnóstico da pessoa, visando 
adaptar-nos com o modelo que temos a essa mesma pessoa. Claro que 
à medida em que vamos sentindo e reflectindo em equipa uma série de 
questões, vamos ajustando o modelo. Ainda recentemente o fizemos e 
integrámos um outro público-alvo, que são os indivíduos em programa 
de substituição com metadona.

A certificação do modelo terapêutico é uma meta?

RAF -  Já desde o ano passado que elegemos como objectivo certifi-
carmos a CT. E estamos a reunir esforços para que possamos arrancar 
ainda este ano com o processo.

Que motivos estiveram na génese da abordagem, neste encontro, 

à simbologia da Caixa de Pandora?

RAF -  Exactamente pelo mesmo motivo pelo qual tivemos a oportunida-
de de ouvir durante o dia tudo aquilo que a caixa nos transmite: não só 
os males mas igualmente a esperança. Mas também todas as questões 
que emanam da caixa, as reflexões que podemos fazer com base nas 
perspectivas de todos aqueles que passaram por aqui hoje… No fundo, 
trata-se de retirarmos mais e mais saberes e mais conhecimentos e fo-
mentarmos mais trocas de experiências.

Como avalia a realização destas jornadas?

RAF -  A avaliação que faço é extremamente positiva. Os oradores foram 
fantásticos, entre os quais destaco Jesús Cartelle porque conseguiu, em 
tão pouco tempo, pôr-nos a pensar acerca da visão que muitas vezes 
temos e que está constantemente a ser alterada. É a questão do paradig-
ma… A avaliação que faço é igualmente positiva por conseguirmos reunir 
pessoas com diferentes perspectivas a abordarem os mesmos temas.
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São então também jornadas de aprendizagem para os técnicos da 

CT…

RAF - Também. É, sem dúvida, uma possibilidade de formação. No en-
tanto, também consideramos que podemos partilhar a nossa experiên-
cia tendo em conta o modelo terapêutico com que trabalhamos.

Adoptaram processos de avaliação na CT Vida e Paz?

RAF -  Neste momento, podemos dizer que não… A avaliação de que 
dispomos é feita através dos resultados que vamos tendo anualmente e 
as reflexões surgem exactamente desses resultados. Ainda não conse-
guimos criar nenhum modelo de avaliação, por assim dizer.

Nestas Jornadas ouve-se falar muito de problemas sociais do que 

de toxicodependência… Isso significa algo transponível para o 

modelo a seguir?

RAF -  A Comunidade Vida e Paz não trata apenas toxicodependência, 
daí estar alargado aos problemas sociais. A Comunidade Vida e Paz 
tem uma resposta para o tratamento da toxicodependência mas surgiu 
para apoiar as pessoas mais carenciadas. Mas pretendemos continuar 
a dar resposta a todos os problemas sociais, incluindo obviamente a 
toxicodependência.

A investigação também esteve em destaque, através da realização 

de uma mesa subordinada a essa temática…

RAF -  Exactamente, porque consideramos tratar-se de uma área que 
ainda necessita muito de ser trabalhada em Portugal. Mesmo dentro 
da Comunidade, temos alguns técnicos a fazerem investigação, o que 
considero também muito importante para qualquer pessoa que trabalhe 
nesta área. Não deve ser apenas trabalharmos porque temos que o fa-
zer mas também reflectirmos cientificamente, conseguirmos chegar a 
conclusões e depois aplicá-las.
Quais são as perspectivas para o futuro enquanto CT?

RAF -  As perspectivas passam essencialmente por evoluirmos no 

sentido de melhorarmos cada vez mais a qualidade do tratamento, a 
qualidade das nossas respostas e estarmos também conscientes das 
dificuldades que nos surgem diariamente, tendo em conta todos os 
condicionalismos sociais, as alterações do ponto de vista psicológico 
e físico do ser humano mas estarmos conscientes de que tudo isto é 
um desafio diário que, enquanto técnicos, temos que agarrar e con-
seguirmos cada vez mais adaptarmo-nos e dar resposta às pessoas 
que nos procuram.

Uma das expressões hoje utilizadas referia-se a um alvo em 

movimento em cujo centro dificilmente conseguimos acertar. 

Acredita na possibilidade de um dia conseguirmos acertar na 

mouche?

RAF -  É uma questão extremamente difícil… Eu coloco uma vez mais 
a questão na pessoa e não no problema da toxicodependência em si 
e continuo a considerar que vamos acertar no alvo relativamente a 
algumas pessoas, recuperando-as mas a outras, seguramente que 
não conseguiremos chegar ou mesmo não conseguir que resulte no 
pretendido aquilo que fazemos.

As CT surgiram para darem resposta a consumos bastante pro-

blemáticos, sobretudo de heroína. Hoje porém, temos outro tipo 

de públicos com consumos igualmente problemáticos de outras 

substâncias. Estão preparados para esses fenómenos?

RAF -  Posso dizer que temos sentido cada vez mais a necessidade 
de nos prepararmos para esse tipo de respostas e que têm sido cria-
das alterações no próprio programa porque sabemos que no futuro 
nos teremos que direccionar para outros tipos de consumidores e de 
pessoas que procuram respostas. Isto apesar de considerar que es-
tas novas drogas condicionam muito o indivíduo a admitir que precisa 
realmente de um tratamento em CT. Possivelmente, teremos que re-
pensar outras respostas com o objectivo de chegarmos a estes con-
sumidores, ou seja, alterar ou criar outros modelos de tratamento.



Agrupamento de Escuteiros de Silvares

Escuteiros: um parceiro 

social com intervenção 

de relevo

Porfírio Faria, chefe do Agrupamento de Escuteiros de Silvares

Que balanço faz da actividade desenvolvida pelo Agrupamento que dirige ao longo do ano transacto?

Porfírio Faria (PF) – O nosso Agrupamento teve, efectivamente, um ano muito intenso, fruto da adesão ao 

Projecto RAP, de Renovação da Acção Pedagógica, o que representou um esforço acrescido, levado a cabo 

pelo Agrupamento.

Em que consiste concretamente o Projecto RAP?

PF – A metodologia educativa que se encontrava anteriormente em vigor foi alvo de uma renovação, o que 

obrigou a que adaptássemos o nosso método educativo. Em concreto, obrigou os dirigentes a dispensarem 

uma atenção muito maior às crianças e um tratamento mais individualizado e personalizado. Monitorizamos de 

uma forma mais próxima e atenta as capacidades que vão sendo adquiridas pelas crianças, fomentando um 

progresso individual mais orientado. Tratou-se de uma ano piloto e, em Outubro de 2010, o projecto arrancará 

já em todos os agrupamentos.

A festa que hoje se celebra aqui tem uma simbologia especial…

PF – Efectivamente, tem. Todos os anos, criamos um imaginário em torno desta ceia, que é um momento es-

pecial porque é aqui que reunimos os pais dos escuteiros e a família escutista. Este ano, temos o Beato São 

Nuno Santa Maria, que é o patrono do CNE. Estando o CNE a festejar o ano de São Nuno, envolvemos a nossa 

mística sobre São Nuno e criámos um imaginário em torno do cavaleiro, recuando à época do século XIV e XV 

e elegemos como ponto alto a investidura de São Nuno como cavaleiro, num espectáculo que promoveremos 

durante a noite. Daí os escuteiros terem criado todo este cenário, com a envolvência da entrada para o castelo 

e lá dentro temos o salão nobre, onde as pessoas estarão a cear. Também indo de encontro à nova proposta 

educativa, é de salientar todo este trabalho que envolveu as crianças, tirando partido e colocando em prática 

todas as capacidades e competências que vão adquirindo.

Num altura em que são evidentes os sinais de uma crise económica acentuada, e até mesmo de uma 

crise de valores, poderão adquirir algum relevo especial as missões desempenhadas por instituições 

como os escuteiros?

PF – Ser hoje escuteiro fica caro… Temos os fardamentos, as actividades que têm que ser pagas, apesar de 

promovermos angariações de fundos mas, face aos problemas que vivemos de índole económica, as famílias 

têm actualmente menos possibilidades. Assim sendo, menos contribuem e mais têm os escuteiros que tirar do 

seu próprio bolso. No entanto, vale a capacidade, a imaginação e a criatividade dos miúdos e das secções que, 

através da angariação de fundos, vai levando este ideal e movimento a bom porto. Mas nós próprios também 

vamos auxiliando as crianças com menores recursos.

Em termos sociais, o que destaca da acção desenvolvida ao longo do último ano?

PF – Os caminheiros passaram um dia com os sem-abrigo, no Porto e, actualmente, estão envolvidos num pro-

jecto de recolha de óleos usados com o intuito de ajudarem os bombeiros de Guimarães. Os pioneiros criaram 

uma actividade para angariação de fundos que servirá as famílias mais carenciadas da paróquia, através da 

oferta de cabazes de Natal.
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Maria de Fátima, mãe de escuteira

“Tenho uma filha que já foi escuteira mas que se encontra actualmente 
a estudar fora e outra, a Sara, que tem 17 anos e é escuteira deste 
Agrupamento. Eu própria também já fui escuteira e essa foi uma época 
que me marcou bastante. Saí quando casei, numa altura em que já era 
chefe. Todo o ideal subjacente ao movimento é fantástico e confesso 
que a minha saída me deixou bastante triste. Toda a educação e forma-
ção que é proporcionada aqui é fundamental para o desenvolvimento 
das nossas crianças e jovens. Acredite que só muito dificilmente um 
jovem que entre no escutismo enveredará por caminhos sinuosos ou 
por desvios comportamentais, como as dependências. A par, os escu-
teiros, no seio dos seus grupos, servem como referências, o que facilita 
a transmissão de determinados ideais. Penso que o mundo seria bem 
melhor se mais jovens experimentassem um dia o escutismo. Estar 
aqui com a minha filha e outras colegas a organizar esta festa é uma 
alegria! Um dia que tudo isto termine vai ser muito triste. Mesmo que 
um dia a Sara saia do agrupamento, acho que estarei sempre ligada 
porque isto é óptimo…”

Sara, escuteira

“Estou no Agrupamento há 12 anos. Comecei a assistir a reuniões, con-
vidada pela minha irmã mais velha e por colegas que faziam parte do 
Agrupamento e senti-me cativada. Tudo isto me tocou e decidi entrar… 
Já fui com os escuteiros a Inglaterra, participei em actividades que ser-
viram para auxiliar inúmeras associações, promovemos recolha de ali-
mentos, vestuário, brinquedos… Neste momento, estamos envolvidos 
num projecto de recolha de óleos usados para auxiliar os bombeiros de 
Guimarães. Visitamos instituições de Guimarães e ajudamos no que 
é necessário… Tenho um carinho muito especial pelos escuteiros e, 
actualmente, não me vejo a sair da instituição. Se o fizesse, creio que 
metade de mim morreria. Aprendemos muita coisa e sei que cresci 
muito como pessoa à custa dos escuteiros”.

Que papel desempenha este Agrupamento de Escuteiros na fre-

guesia cujos destinos políticos dirige?

Mário Cabral (MC) - Um movimento ligado especialmente à Igreja 
como este, o escutismo, tem todo o interesse para uma freguesia, par-
ticularmente no que concerne à formação da juventude. E num mundo 
cada vez mais complicado, é bom que a juventude seja encaminhada e 
disponha de bons dirigentes. Tenho a certeza que neste Agrupamento 
existem bons dirigentes e por isso as coisas correm tão bem.

A Junta de Freguesia de Silvares é uma entidade parceira do 

Agrupamento de Escuteiros?

MC - Sim, a Junta de Freguesia vai ser parceira de todas as institui-
ções, especialmente daquelas que nos apresentem ideias e planifica-
ções bem feitas e que mereçam ser apoiadas.

Não é muito vulgar um autarca estar presente neste tipo de reuni-

ões, especialmente em épocas em que a agenda é normalmente 

mais voltada para a família…

MC - Pelo que me toca, é a primeira vez que estou à frente desta fre-
guesia, algo que faço há pouco mais de dois meses mas a nossa ideia 
e missão passa por apoiarmos todos os movimentos da freguesia, sem 
qualquer obstáculo, desde que tenhamos meios para isso. Sabemos 
que o tempo não é muito abastado mas tudo faremos para que este 
tipo de movimentos tenham tudo o que merecem e estaremos sempre 
abertos para os receber em nossa casa e para participarmos nas suas 
actividades.

Acredita que os ideais de Badem Powell, o fundador do ideal es-

cutista, ainda são actuais no mundo actual?

MC - É louvável ainda existirem estes movimentos e o Agrupamento 
de Silvares constitui um bom exemplo. Infelizmente, vão-se perdendo 
valores, a sociedade está cada vez mais dividida, existe uma inclinação 
cada vez maior para o consumismo e a espiritualidade está muito posta 
de lado. Nesse sentido, é bom que continue a materializar e fomentar 
este tipo de ideais representados pelo escutismo.

Mário Cabral, Presidente 

da Junta de Freguesia de 

Silvares
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Depois deste enorme sucesso, onde irá parar o Bike Tour?

DN – Muitas pessoas fazem essa pergunta… Creio que o Bike Tour vai 

parar, no mínimo, ao dia seguinte de todas as pessoas que já participaram 

no mesmo, de todas as pessoas que ouvem falar nele e o Bike Tour afecta 

a sua vida… O mais importante para nós - e digo isto com toda a satisfação 

– não é termos três, cinco ou 15 veventos mas o facto de sentirmos que, 

a cada evento que passa, estamos a contribuir para alterar mentalidades 

e para que um significativo conjunto de pessoas tenham um estilo de vida 

diferente. Daí dizer que a pedalada continua, portanto, amanhã haverá pe-

dalada.

Essa continuidade, porém, tem encontrado novas formas, apresenta-

ções e conceitos…

DN – Muito honestamente, quase diria que o Bike Tour é equivalente a umas 

férias… Quem faz isto por gosto - e só assim é possível fazê-lo – sente um 

enorme prazer ao ver tudo o que representa, ao ver acontecer…

Paris é uma nova meta?

DN – Espero que Paris seja no mínimo igual a outros locais onde o Bike Tour 

se faça, e que continue. 

E o Rio de Janeiro?

DN - Estive há duas semanas com o vice-perfeito do Rio, que me chamou, 

estamos em negociações e creio que existem fortes possibilidades de o 

fazermos.

Bike Tour S. Paulo

Diamantino Nunes, Sportis

Hoje vivemos um dia em que os Paulistas saíram á rua de bici-

cleta…

Os Paulistas estão acostumados ao enorme fluxo de trânsito, e ver 

hoje esta marginal sem carros e colorida com as bicicletas, e com tanta 

alegria estampada no rosto dos milhares de participantes, amigos, fa-

mílias, colegas de trabalho gente de idades tão diversas, é na verdade 

uma imagem fantástica e que ficará marcada no coração de todos. Li-

bertar esta marginal de carros pelo menos ao domingo e deixa-la livre 

para o prazer de passear ao ar livre com ou sem bicicleta das pessoas 

seria muito bom, nem que fosse apenas durante a manhã.

Uma bicicleta para a prática desportiva por estilos de vida sau-

dável…

As bicicletas para muitas pessoas que se inscreveram no Bike Tour, vai 

servir como elemento de transporte para o trabalho, e para jovens mui-

to pobres, vai servir para se poderem deslocar para a escola que em 

muitos casos distam a mais de cinco km. Por isso deixe que publica-

mente agradeça a organização do Bike Tour por esta grande iniciativa 

que inclui no kit a entrega da bicicleta. Nós já doamos juntamente com 

a Caloi mais de 4.500 bicicletas e estou a conversa com o Bike Tour 

para a todo o momento eles apoiarem este projecto, que penso pode 

ser replicado noutros lugares.

Ou seja é um projecto de índole social…

Sim “Pedalar só com a tua energia” é uma forma de participação de 

cidadania com plena liberdade pelo respeito de todos e de cada um, é o 

desporto em toda a sua dimensão humana, pela integração e inclusão 

social, e é isto que faz a diferença, é isto que está estampado no rosto 

de todos os participantes, e foi isto que vimos acontecer no Kids Bike 

Tour com a participação de largas dezenas de crianças e jovens desde 

os 2 até aos 12 anos, como foi isso que vimos acontecer no seminário 

sobre desporto, saúde e educação. 

Mónica Serra, Primeira Dama do estado de S. Paulo
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Na primeira edição do Bike Tour, em 2006, o António Pinto de Sousa re-

feria-se ao Bike Tour através das seguintes palavras: “Pedala Só Com a 

Tua Energia resulta numa acção de prevenção destinada à família e aos 

grupos de amigos?” Ainda é assim?

APS – Efectivamente, ainda é assim. O Bike Tour, com o lema Pedala Só 
Com a Tua Energia, é sem dúvida uma acção de prevenção, através de um 
apelo à adopção de um estilo de vida saudável, que abrange grupos desde 
famílias e grupos de amigos à faixa da população que nunca usou drogas, à 
que usa pontualmente… Entendo que se mantém e se tem alargado às mais 
distintas áreas, desde a ambiental, a da inclusão, aos deficientes e continua 
com perspectivas claras de crescimento.

Nessa mesma altura, referia ainda que tinham acabado de provar que 

a intervenção do IDT não se resumia às áreas do tratamento e da dis-

suasão e que o Bike Tour constituía um exemplo de prevenção no seu 

melhor…

APS – Sim, e continuo a achar isso… Embora entenda que os dividendos 
que o IDT pode tirar do Bike Tour estão ainda muito aquém do que poderá 
ser aproveitado. É necessário fomentar um maior envolvimento a nível nacio-
nal e a prova disso é que acabámos de receber um estudo que demonstra 
que, após a segunda iniciativa, o São Paulo Bike Tour já tem mais impacto 
na cidade de São Paulo do que o Lisboa Bike Tour em Portugal e, a nível 
internacional, o Bike Tour pode tirar imensos dividendos que ainda não está a 
tirar com a celebração de protocolos nas mais diversas áreas. Tendo nós em 
Portugal uma política e uma vastíssima experiência comprovada, avaliada 
e reconhecida internacionalmente, através da nossa Estratégia Nacional de 
Luta Contra a Droga, já com dez anos, temos com certeza muito a dar e di-
videndos a tirar a países como o Brasil, Espanha e a todos aqueles por onde 
o Bike Tour se venha a alargar. É preciso fazer um esforço de investimento e 
haver uma vontade real para que passemos das palavras à prática para que 
possamos tirar esses dividendos.

As dificuldades sentidas há quatro anos para reunir os substanciais 

apoios necessários à realização do Bike Tour ainda continuam a ma-

nifestar-se?

APS – Esse é um desafio permanente porque, se ao longo destes anos, con-
seguimos reunir esses apoios, a verdade é que mesmo face à conjuntura 
que atravessamos os mesmos se mantêm. E como é sabido, esta área do 
marketing e dos patrocínios é das primeiras em que as empresas procuram 
poupar nestas alturas. Portanto, as dificuldades estão novamente aí, é preci-
so ultrapassá-las, é necessário um maior envolvimento, boa vontade e ajuda 
de todas as partes para que o Bike Tour continue a singrar e a progredir.

Quando projectaram o Bike Tour, de âmbito inicialmente nacional, já 

concebiam a hipótese de o mesmo se internacionalizar como hoje 

acontece com a adesão de cidades como Madrid e São Paulo?

APS – Estava, ou melhor, surgiu… Após o sucesso das duas primeiras ini-
ciativas em Portugal, começou obviamente a pensar-se na internacionaliza-
ção. O que tem sido uma tarefa extremamente difícil mas real. No Brasil tem 
corrido bem melhor do que em Espanha, onde temos encontrado imensas 
dificuldades ao nível dos patrocínios e apoios mas há outras perspectivas de 

alargamento, passos que terão que ser dados com muita segurança.

Após o crescimento evidenciado, o conceito Bike Tour continua a ser 

hoje o mesmo que há quatro anos?

APS – O conceito também cresceu. Já temos uma rede social My Bike Tour, 
continua a crescer o número de inscrições para deficientes, para cegos, a 
área ambiental está cada vez mais presente, influencia, como no caso de 
São Paulo, a criação de ciclo vias, influencia uma mudança de atitude no nos-
so dia-a-dia, contribuindo fortemente para a consciencialização ambiental… 
Portanto, o Bike Tour, para além da sua génese, que residia essencialmente 
num projecto de prevenção, através do apelo para um estilo de vida saudável, 
é hoje em dia um evento que ultrapassa esse conceito. Cresceu e muito!

Este São Paulo Bike Tour contou ainda com a realização de um semi-

nário. Prevêem um maior retorno das realizações de Lisboa e Porto a 

partir deste momento?

APS – Sim, isso é um facto. Aliás, está prevista, com a participação do Insti-
tuto do Desporto de Portugal, do IDT, da Sportis e do Bike Tour a realização 
de um congresso que antecederá o Bike Tour de Lisboa, onde se promoverá 
uma reflexão conjunta com o Ministério da Educação e as autarquias sobre 
todo este fenómeno e a possibilidade de o alargarmos, quer ao nosso parque 
escolar, que está em profunda reformulação, juntando estas três componen-
tes, desporto, toxicodependência, atitude ambiental, podendo assim prestar 
um contributo, enriquecendo e complementando a nossa educação.

O Kids Bike tour é uma aposta ganha? Vão replicar o sucesso?

APS – O Kids Bike tour é um projecto que está em plena expansão, começou 
em Portugal e teve como parceiro a Ibersol. È uma aposta ganha e que pen-
samos vai continuar com a mesma dinâmica e crescimento, porque sendo 
uma iniciativa que pretende promover estilos de vida saudável, o Kids como 
sabe destina-se a crianças e todas tem direito ao Kit de participação. Mas 
tal como nos adultos são muitas as crianças a querer estar presentes e a 
participar.

Uma última questão: O António passada a fase da doença vai estar 

mais presente numa iniciativa que ajudou a criar?

APS – Naturalmente  que sim, se essa for a vontade da Sportis e do CD 
do IDT.

António Pinto de Sousa, IDT
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Concorda que o lema Pedala Só Com a Tua Energia simboliza a 

função social do desporto?

LS – É o desporto no melhor da sua função social mas também o des-
porto a ajudar as pessoas a tomarem opções de natureza saudável. 
Hoje está bem documentado que a utilização de transporte activo para 
o trabalho e para as escolas, bem como a utilização da bicicleta, tal 
como a marcha e a corrida como actividades de lazer é importante , 
já que também seconstituem como actividades muito agradáveis. Por 
isso, este Bike Tour é um bom exemplo do que são boas ideias porque 
se consegue, por um lado, disponibilizar às pessoas uma bicicleta e, 
ao mesmo tempo, influenciar de uma forma bastante clara as opções 
das pessoas. Há pois, aqui, uma estética muito forte que vai desde a 
pessoa até aos decisores políticos. E, naturalmente, São Paulo é um 
dos bons exemplos.

Esta edição contou ainda com a realização de um seminário que 

versou âmbitos como o social e o da saúde em que um dos temas 

abordados foi, precisamente, a validade de andar de bicicleta…

LS – Na verdade, vale a pena para todas as pessoas. Sabe-se hoje 
que as pessoas que pedalam mais têm uma maior sobrevivência. Nos 
países onde existem essas figuras bem documentadas, é na ordem dos 
30 por cento o aumento da sobrevivência. Mas, além de as pessoas so-
breviverem mais, vivem ainda com mais saúde porque o exercício físico 
efectuado desta forma agradável acaba por ter efeitos muito selectivos 
em alguns parâmetros de saúde, nomeadamente na saúde cardiovas-
cular e, complementarmente, na própria prevenção de alguns tipos de 
cancro.. Isto já para nem falar de uma informação igualmente muito 
relevante que tem a ver com a saúde mental. Posto isto, de uma forma 
conjugada, quer numa visão mais biológica, quer numa visão mais psi-
cológica, há realmente benefícios que têm a ver com o bem-estar diário, 
com o aumento da sobrevivência e compressão da morbilidade.

O desporto para todos deve passar igualmente pela inclusão…

LS – Sem dúvida! Aliás, a inclusão é um bom exemplo que temos em 
Portugal, neste momento, nomeadamente através do Programa Nacio-
nal Marcha e Corrida. Trata-se de duas actividades em que todas as 
pessoas têm uma grande acessibilidade, acessíveis aos mais jovens, 
às pessoas mais velhas e também de uma forma adaptada em que 
empenha pessoas portadoras de alguma deficiência. E, por isso, inde-
pendentemente das razões que limitem as pessoas para alguma prática 
desportiva/recreativa, quer a marcha, a corrida ou o andar de bicicle-
ta, são boas oportunidades para a generalidade das populações. Para 
além desta iniciativa, o IDP, I.P. tem várias parcerias com diversas enti-
dades. Não nos compete promovermos actividades de forma directa e, 
por isso, temos parcerias com a Federação das Colectividades Despor-
tivas, com o Bike Tour, com a Universidade do Porto, com a Federação 

de Atletismo, entre outras, e pretendemos valorizar nomeradamente  o 
aumento da participação desportiva das mulheres – não deixa de ser 
relevante o facto de, nos últimos quatro anos, se ter verificado um au-
mento de 22 por cento na participação das mulheres no desporto, pese 
embora o facto de ainda ser maior a participação dos homens. E, na-
turalmente, conjuntamente com a Federação Portuguesa do Desporto 
Para Deficientes, promover a generalização da prática desportiva entre 
as pessoas com deficiência.

Energia, Usa Só a Tua é um dos lemas adoptados neste evento, a 

que também não será alheio o facto de em muitos desportos se 

recorrer a outro tipo de “fontes de energia”…

LS – Hoje, chegar ao mais alto rendimento requer um exigente envolvi-
mento no âmbito do processo de treino.. Naturalmente, no âmbito dessa 
exigência, embora felizmente em Portugal essa incidência tenha vindo 
a diminuir, ainda se verifica uma outra circunstância que poderá permitir 
que se procurem outras ajudas ergogénicas que estão para além daqui-
lo que é lícito. Mas, de uma forma genérica, podemos referir que, face 
àquele que é o trabalho das agências mundiais e àquele que tem sido 
o trabalho da ADOP, esta superação desportiva tem estado, de uma 
forma genérica, confinada à energia do atleta e ao que decorre de um 
bom processo de preparação desportiva.

Sabendo-se que desporto não deverá ser apenas competição mas 

essencialmente participação, existe em Portugal algum tipo de 

avaliação do trabalho levado a cabo no sentido da democratização 

do acesso ao desporto e no fomento da prática do mesmo?

LS – É uma questão interessa  te. Em 2004, de acordo com os dados 
do Observatório Europeu, os dados do Eurobarómetro, 66 por cento 
dos portugueses referia não fazer desporto, não fazer actividade físi-
ca. De acordo com os dados a publicar ainda em Fevereiro de 2010, 
e com uma avaliação efectuada em Setembro de 2009, com o mesmo 
método, esse valor reduziu para 52 por cento. Estamos pois a melhorar 
a generalização da actividade física dos portugueses, o que é uma boa 
notícia, pese embora o facto de existir ainda um grande percurso pela 
frente. E são iniciativas como esta, o Bike Tour, como o Programa Na-
cional de Marcha e Corrida ou aquelas organizadas pelos municípios 
que indiciam que, inequivocamente, estamos perante a mudança da 
norma social relativamente à generalização da prática desportiva em 
Portugal.

Luís Sardinha, Presidente do Instituto do Desporto de Portugal

Bike Tour S. Paulo
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O desporto é a prevenção para todos os males?

WF – Não! Para todos os males, não. Mas é o mais poderoso, o mais 

abrangente, o mais ligado à qualidade de vida. Diria que uma sociedade 

que pratica actividade física ou desportiva regularmente é uma sociedade 

saudável. Portanto, os problemas que surgirem, na decorrência de outras 

fontes de mal-estar ou de patologias são aqueles que não poderão ser 

evitados pelo desporto que é, sem sombra de dúvidas, o mais poderoso.

Enquanto Secretário do Desporto, o que mais valoriza: a competi-

ção ou a participação?

WF – Eu ampliaria um pouco mais. No Brasil, temos uma divisão do des-

porto: em alto rendimento, temos o desporto competitivo, em que muitos 

têm um carácter profissional; temos o desporto educacional, que aqui em 

São Paulo se traduz no Programa Clube Escola, que visa enraizar o des-

porto como instrumento pedagógico nas escolas públicas e privadas; te-

mos o desporto participativo, de carácter de agregação, de vizinhança, de 

actividades que contribuem para que as pessoas saiam das suas casas 

para viverem comunitariamente através de actividades saudáveis. E esta-

mos a começar a estudar melhor o designado desporto social, aquele que 

confere uma enorme contribuição, complementarmente, para a resolução 

dos problemas sociais que existem em grandes concentrações urbanas. 

Em zonas de grande vulnerabilidade, onde a polícia, serviços de saúde e 

a rede social não são suficientes para resolver os problemas, o desporto 

pode entrar, não apenas de forma complementar mas como resolutivo.

Não há então limites de idade para praticar desporto…

WF – Não há limites a esse nível mas existem critérios baseados na idade: 

as crianças podem e devem praticar desportos mais lúdicos, de lazer e re-

creação; na idade mais adulta, dei uma medalha a um senhor de 100 anos 

de idade que praticava desporto… Hoje, temos muitas actividades físicas 

destinadas à terceira idade. E estamos a criar o ambulatório de desportos 

adaptados para que qualquer cidadão que tenha pelo menos um músculo 

possa praticar algum desporto.

Sabendo-se hoje que a actividade desportiva prolonga a sobrevi-

vência, em que medida fomentam essa prática através de progra-

mas específicos, nomeadamente destinados à terceira idade?

WF – Temos muitos! A sociedade moderna trabalhou muito na linha da 

longevidade. Diria que, melhorando a capacitação tecnológica dos equi-

pamentos médicos para reduzir mortes precoces, melhorou a nutrição, 

aspectos da qualidade de vida especialmente nos grandes centros mas 

também nas pequenas e médias cidades mas ainda não se apoderou do 

instrumento mais poderoso de aumentar o tempo de vida mas com qua-

lidade. Só tempo de vida não basta. Queremos viver mais e melhor. E aí, 

o desporto é fundamental. Nós temos programas de hidro-ginástica, de 

caminhadas, de ioga, de dança… Programas que combinam actividade 

física e relacional, que ajudam as pessoas a conviverem mais qualita-

tivamente.

O Bike Tour insere-se precisamente nesse conceito. Como encara 

a realização desta prova em São Paulo?

WF – O Bike Tour veio aqui para ficar! Na primeira vez que recebi o 

Diamantino Nunes, frisei que não pretendia que fosse apenas um even-

to. Queria que fosse um programa de instalação permanente porque 

comemora o aniversário de São Paulo, tem uma característica logística 

e organizacional brilhante, até para nos ensinar a realizarmos eventos 

de outras modalidades dotados desta qualidade e tem algo que é a es-

sência do meu conceito: sou médico e político de formação e só vim 

para o desporto por o considerar uma alavanca para dar qualidade de 

vida, saúde e educação à população. O Bike Tour é um pacote pronto: 

um evento, um passeio, uma actividade física, desportiva e está automa-

ticamente acoplado à questão da saúde e do combate às drogas, que é 

um problema da nossa geração, de uma magnitude que precisa de ser 

enfrentada pelos governos e pela sociedade civil. O Bike Tour faz isso 

com muita competência e elegância.

Walter Feldman, Secretário do Desporto da Prefeitura de S Paulo
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Como surgiu esta ideia de darem a volta ao mundo em bicicleta?

Tânia – Esta ideia surgiu mais da iniciativa do Rafael. Ele está habi-
tuado a viajar e começámos a conhecer casais, através de livros e da 
internet, que o faziam de bicicleta e, mal ele o propôs, concordei de 
imediato.

E que percursos fizeram até ao momento?

Rafael – Percorremos até ao momento, 18 países e a nossa intenção 
era sairmos de Ovar, onde vivemos, ir até Istambul e voltar para trás.

São uma espécie de embaixadores ecológicos que, durante as via-

gens, não poluem os países por onde passam…

Rafael – É um pouco isso… No seminário, disse que a viagem se en-
quadra no nosso estilo de vida, que assenta em três ou quatro princí-
pios muito básicos: não agir sem pensar no outro; o vegetarianismo, o 
respeito pelo meio ambiente, pelos animais… O facto de sermos vege-
tarianos também contribui para uma melhoria do meio ambiente porque 
a produção de gado é uma das principais causas da degradação do 
meio ambiente; o desenvolvimento do comércio local – nunca ficamos 
em hotéis, preferindo pensões familiares, lojas de aldeia, populações 
de aldeia… a defesa do meio ambiente engloba tudo isto…

Mas existe alguma causa fundamental para que tenham optado 

pela bicicleta para darem a volta ao mundo?

Rafael – A oportunidade de conhecer as outras culturas é uma causa 
muito forte. O contacto com outras pessoas é uma causa muito impor-
tante…
Tânia – E a bicicleta aproxima-nos muito mais às pessoas do que se 
optássemos por um veículo motorizado. Tudo o que vemos é com outra 
dimensão e força. Não temos uma janela pelo meio, torna-nos mais 
humanos…

Existe alguma mensagem que pretendam transmitir às popula-

ções que vão encontrando?

Tânia – Fundamentalmente, ter o mundo pela paz. Conversamos com 
as pessoas sobre os nossos ideais, não temos a pretensão de as mudar 
mas gostamos que fique algo que as deixe a pensar…
Rafael – Esta coisa de utilizar a bicicleta, não tanto para fazer exercício 
mas mais como meio para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar e 
a aproximação entre as pessoas é algo que promovemos.

Para apaixonados pela bicicleta, o que vos parece esta iniciativa 

Bike Tour, que começou em Lisboa, passou pelo Porto, alastrou-

se a Madrid e está neste momento na América do Sul?

Rafael – Confesso que conhecia a iniciativa Bike Tour mas que não sa-
bia que era uma empresa portuguesa que a fazia… Nunca participámos 
porque trabalhamos aos fins-de-semana mas entendo que é uma inicia-
tiva que transmite ideais muito fortes, fora todo o negócio que envolve, 
dado tratar-se de um evento de índole empresarial. Faz mexer muita 
gente ao nível do ambiente, da luta contra as drogas, do bem-estar 
físico, do desenvolvimento das cidades… Se calhar, a maior parte das 
pessoas aderentes não pensa muito nisso no momento da participação 
mas creio que é bom elucidá-las e mostrar-lhes que existem causas 
pelas quais vale a pena intervir. Mesmo relativamente à questão das 
drogas, tenho a impressão de que a juventude de hoje tem propensão 
para experimentar mas também começa a ficar mentalizada de que é 
algo que não faz bem. E no caso do álcool, que também é uma dro-
ga, parece-me que o panorama é muito pior. Parece-me que os jovens 
começam a consumir mais álcool e menos drogas ilícitas. Mas toda a 
campanha que é bem feita contribui para que alcancemos melhores 
resultados a este nível preventivo e creio que o Bike Tour constitui, a 
este nível, um bom exemplo.

Tânia e Rafael
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Um conceito em expansão
“Estamos perante um evento cuja organização é extremamente exigente 
mas que, graças à vontade e empenho da Sportis se torna super pro-
fissional. O desafio do Brasil tem a ver com o desejo da Sportis, com 
a nossa parceria e a dos serviços brasileiros ligados à droga e à toxi-
codependência. E temos vindo a assistir a um crescimento notável em 
termos de dimensão, a um ganho de territórios internacionais, com uma 
mensagem específica muito para além da “Pedalada… só com a tua 
energia”, que vai sendo passada, com a de atravessar pontes, barreiras 
e fronteiras, ligar margens, ligar interesses e promover a comunicação e 
interligação entre vários níveis de intervenção que visam uma melhoria 
da qualidade de vida e a promoção da saúde. O que implica também a 
coligação de esforços entre vários parceiros que concorrem para esse 
objectivo. A Sportis tem o mérito de promover o desporto para além 
da saúde e de fomentar a evolução, ultrapassando as tais barreiras e 
pontes, nomeadamente esta da participação da pessoa com mobilidade 
reduzida ou com deficiência física, juntando estas pessoas a outras sem 
esses handicaps”.

Muita pedalada
“Sim. O conceito Bike Tour prolonga-se para além do evento. Em termos 
sociológicos é muito agradável ver famílias a pedalar, ao fim de semana, 
por exemplo, no Parque da Cidade, no Porto com uma bicicleta do Bike 
Tour. Creio que se trata de um ganho. Logo em 2006, quando realizámos 
o primeiro Bike Tour em Lisboa, viam-se, nalgumas ruas da cidade, bici-
cletas do Bike Tour, o que foi fantástico e nos deu ânimo”.

Prazeres saudáveis
“O Bike Tour, muito mais que a mera prova em si, é já hoje um conceito 
bastante abrangente. Envolve slogans com mensagens que se vão pas-
sando. E devemos perceber que os consumos e as dependências não 
advêm apenas dos desvios comportamentais provocados por desejos 
hedonistas, do querer e do prazer. Muitas vezes, os inícios dos consu-
mos são potenciados por problemas relacionados com o dia-a-dia das 
pessoas. O consumo de álcool ou de outras substâncias é frequente-
mente desencadeado por um eventual mal-estar ou por uma exigência 
muito mais stressante no local de trabalho ou na vida social. Qualquer 

situação mais stressante ou desgastante é também ela própria promoto-
ra da utilização dos tais “aditivos”, o que também acontece no desporto e 
em várias outras actividades. E um dos slogans, que diz “Energia, usa só 
a tua” vai precisamente ao encontro desse tipo de fenómenos. Quando 
pensamos por exemplo nos jovens que recorrem ao binge drinking, não 
pelo prazer do consumo social, mas pela exponenciação de um efeito 
que se pretende rápido, é também disso que se trata. Do facto de nin-
guém precisar de recorrer a “aditivos”, para além da sua própria energia, 
para se sentir bem e ter uma vida social saudavelmente normal”.

Acção de prevenção integrada
“Em termos de prevenção universal, temos que perceber que não pode 
haver informação desnecessária. Se alguém está com um determinado 
problema e sabe que uma substância, ainda que com efeitos nocivos, 
lhe dá jeito momentaneamente, poderá conscientemente preferir arris-
car, menosprezando os efeitos danosos do consumo. Temos que pensar 
na prevenção de forma direccionada para quem precisa da informação 
e de orientações, de quem as quer ter. O que pensámos fazer de forma 
mais universal foi um trabalho de promoção de estilos de vida saudáveis, 
que deve incluir aspectos como a nutrição, informação sobre sexualida-
de, ambiente, questões cíveis… A própria escola criou em Portugal a 
figura do professor coordenador nesta área, o que significa que, quando 
alguma intervenção for realizada nas escolas sê-lo-á de forma integrada 
e do ponto de vista da promoção da saúde e não propriamente em torno 
de substâncias. Mas o professor sabe que, se precisar de ajuda, poderá 
recorrer a nós, à saúde ou a qualquer outra entidade para especificar de-
terminada matéria. E nós, IDT, entendemos que este tipo de acções de 
promoção de estilos de vida saudáveis devem ser concebidas e desen-
volvidas de forma integrada. E esta do Bike Tour é fantástica e incorpora 
tudo isto. E podem contar com a nossa participação e colaboração em 
iniciativas como esta ou outras que visem esses fins”.

Um misto de razões e emoções
“Existem muitos aliciantes para as pessoas que participam no Bike Tour. 
Trata-se, por um lado, de um movimento que envolve muita gente e que 
não é competitivo, fomentando uma dinâmica social muito agradável e, 
por outro, as pessoas levam a bicicleta para casa, para continuarem a 
pedalar durante todo o ano. E a maioria dos participantes não saberá 
que esta é uma acção que tem a ver com a promoção de estilos de vida 
saudáveis e muito menos saberá que tem alguma coisa a ver com a 
redução dos problemas ligados às drogas…”

Um fenómeno de inclusão
“Nestes últimos Bike Tours temos assistido a uma mensagem que visa 
a promoção da saúde de uma maneira clara para todos os cidadãos, 
qualquer que seja a sua situação. E isto adquire uma dimensão que não 
tem limites”. Está aí. Vê-se. É talvez a iniciativa mais abrangente, mais 
solidária, aquela cujo conceito nos deixa extremamente felizes, pelo que 
ela significa na inclusão das pessoas. Diferentes mas iguais…e por isso 
quando cortamos a meta, continuamos a nossa luta por uma vida me-
lhor, mais saudável e mais inclusiva.

Manuel Cardoso, IDT
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Kids Bike Tour! 
“O momento mais 
alto da pequenada” 

“Foi diferente, e valeu 
a pena” como dizia uma 

menina a sua mãe, “é 
um dia ao ar livre, com 

outros meninos que 
vimos pela primeira 
vez, e passeando um 
dia com a família.”

“Para o ano vou trazer 
os meus amigos da 

escola”

“É a primeira bicicleta 
da minha vida”

“Não sei andar, mas a 
minha mãe ajuda”

“Foi a melhor prenda 
que recebi, estou 

muito feliz”

“Gosto muito 
de estar aqui”
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O Iº Seminário Interna-

cional Bike Tour, Saúde 

Desporto e Acção Social

No âmbito da segunda edição do Bike Tour em S. Paulo, reali-

zou-se o  Iº Seminário Internacional Bike Tour, Saúde Desporto 

e Acção Social, no qual se desenvolveram vários momentos de 

interacção com o público, que antecedeu o passeio pela cidade 

de milhares de pessoas, numa prática desportiva para todos, por 

estilos de vida saudável e pela inclusão social.

Neste Seminário Internacional, pretendeu-se contribuir para uma 

cooperação multidisciplinar, entre os diversos agentes envolvidos, 

desde a saúde, desporto, motricidade, psicologia a educação e 

acção social, e o mais importante do envolvimento da sociedade 

civil, numa abordagem integradora e consequente prevenção dos 

problemas de saúde, conjugando a actividade física com as roti-

nas diárias de mobilidade dos cidadãos, desde a infância até aos 

mais idosos.

Foram dois ciclos de conferências com preocupações distintas, 

mas com um denominador comum, ajudar a mudar mentalidades 

e rotinas para um futuro mais saudável. Saúde, desporto e acção 

social foram os temas abordados. Foram proferidas informações 

e traçados objectivos importantes. Portugal emocionou a plateia 

com o exemplo de boas práticas quer no que respeita á interven-

ção na área das toxicodependências, quer ainda no papel das 

respostas na recuperação de pessoas com vista á sua integração 

na vida activa, Tiago Teixeira do Centro de Reabilitação de Alcoi-

tão cuja intervenção ficou marcada pela emoção, deu um forte 

contributo daquilo que é possível fazer no plano da reabilitação e 

integração plena.
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A Importância  

da Actividade Física  

na Integração da Pessoa 

com Deficiência 
* Tiago Teixeira

A actividade física é definida como “qualquer movimento associado 
à contracção muscular que faz aumentar o dispêndio de energia aci-
ma dos níveis de repouso”. Neste contexto a actividade física aborda 
diferentes tipo de actividade física em momentos de lazer ou outros. 
Contudo, não se pode descorar os factores pessoas e ambientais, 
os quais têm uma influência directa nos diferentes níveis e tipos de 
actividade física. 
Esta é acima de tudo uma forma de o ser humano realizar movimento, 
é uma função básica, não podendo ser esquecido que está presente 
ao longo de todo o ciclo de vida do ser humano, como um ponto crucial 
de um envelhecimento saudável. 
É fundamental o seu papel numa vertente de saúde pública, na promo-
ção do bem-estar das comunidades, na proteção do meio ambiente, 
para além de compreender um investimento nas futuras gerações e 
sem dúvida na melhoria da qualidade de vida. Tem diferentes signifi-
cados, dependendo da perceção de cada pessoa, da cultura e meio 
em que esta se insere. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sua prática é um 
requisito fundamental para a melhoria da saúde física e mental da po-
pulação. Apesar desse requisito fundamental cerca de 40% a 60% da 
população da União Europeia ter um estilo de vida sedentário.  
Segundo dados da OMS a inatividade fisica é responsável por 600 000 
mortes na região europeia por ano, comparativamente o excesso de 
peso e obesidade causam cerca de 1 milhão, ou seja estamos perante 
uma problema de saúde pública. Esta  inactividade física causa inca-
pacidade em cerca de 5,3 milhões de pessoas na região europeia. 
Perante tais números é necessário educar, para mudar hábitos, com-
portamentos e estilos de vida não saudáveis e sobretudo apelar à 
consciencilalização da importância da mudança. A sua prática é res-
ponsável pela  redução dos factores de risco de diversas doenças, 
mas também  pelo aumento da interação e integração social. 
Existe uma relação directa entre a saúde e os diferentes níveis de 
actividade física, ou seja para uma pessoa que não realize actividade 
física, existe uma maior propensão para desenvolver  problemas de 
saúde, reduzindo essa probabilidade com a prática de actividade físi-
ca adequada e adaptada à sua condição e idade.

Relação entre a Saúde 

e os diferentes 

níveis de Atividade Física

Os dados existentes actualmente mostram que as pessoas que têm 
uma actividade física regular e adequada, podem obter um conjunto 
de benefícios para a saúde, nomeadamente:
- Redução do risco de doença cardio-vasculares e o bom funciona-
mento cardio vascular
- Prevenção e/ou atraso no desenvolvimento de hipertensão arterial
- Baixa incidência de diabetes tipo 2

- Promoção de um maior consumo de gorduras, o que pode ajudar a 
diminuir o risco de obesidade
- Diminuição do risco de incidência do câncro do cólon, próstata  e 
mama
- Melhoria da digestão e regulação do trânsito intestinal
- Prevenção da osteoperose e de fracturas em idades mais avança-
das
- Promoção da melhoria da força e da resistência muscular, o que 
resulta na melhoria da capacidade funcional das actividades da vida 
diária
- Manutenção das funções motoras, nomeadamente força e o equíli-
brio, prevenindo dessa forma as quedas nas pessoas em idades mais 
avançadas
- Diminuíção do risco de depressão e demência
- Melhoria da qualidade do sono e diminuíção dos níveis de stress
- Melhoria da auto-imagem e auto-estima
- Diminuição do absentismo laboral

A promoção da saúde e a prevenção da doença, são 

o pilar fundamental da actividade física.

O seu papel é fundamental na população em geral, assumindo a mes-
ma importância em populações com necessidades específicas, nome-
adamente as que têm  alterações do seu estado ou condição de saúde 
ou nas que têm algum tipo de deficiência ou incapacidade.
Contudo , esta tem de ser adequada, adaptada ás necessidades es-
pecíficas de cada população e acessivel a todos. A necessidade de 
adoptar hábitos de vida saudáveis  são tranversais a toda a popula-
ção, pelo que a consciencialização sobre os benefícios que têm para 
a saúde, terão de ter em consideração o contexto, os hábitos e as 
características culturais de cada país e da população alvo. 
Nunca é demasiado tarde para colocar de lado a inactividade física 
e obter dessa forma benefícios para a saúde, independentemente da 
idade e da condição de sáude.
Nesse âmbito o Fisioterapeuta enquanto profissional de saúde  e a Fi-
sioterapia assumem um papel de extrema importância, uma vez que a  
Fisioterapia presta cuidados a indivíduos e populações de forma a de-
senvolver, manter e restituir o máximo movimento e capacidade funcio-
nal ao longo do ciclo de vida… o movimento funcional é central para o 
significado de ser saudável. Preocupa-se na identificação e na maximi-
zação da qualidade de vida e potencial de movimento dentro das esferas 
da promoção, prevenção, intervenção/tratamento, habilitação e reabili-
tação. Isto abrange o bem-estar físico, psicológico, emocional e social. 
Como profissionais de saúde o papel de aconselhamento e indução para 
a mudança de hábitos é preponderante, pois podem realizar um aconse-
lhamento individualizado, a avaliação dos níveis de actividade física, dos 
níveis motivacionais e das preferências, alertando também para os risco 
de saúde relacionadas com a actividade física.

Bike Tour S. Paulo



Se a abordagem for a uma população de pessoas com lesão medular, que podem necessitar de uma cadei-

ra de rodas para deambular, a actividade física e/ou o desporto adaptado têm um papel fundamental:

Na promoção da sua independência funcional• 
No aumento da capacidade física• 
Na melhoria do equilíbrio • 
Na melhoria do manuseamento e destreza na cadeira de rodas• 
Possibilita a vivência de sensações e novos movimentos • 
No favorecimento do auto-conhecimento• 
Permite a socialização e integração social • 
Permite a adaptação física à sua nova condição de saúde• 
Na redução de fatores de risco para a saúde • 
Na promoção de um estilos de vida mais saudáveis• 
Na melhoria da qualidade de vida• 

Incidência e Prevalência de Lesões Medulares no Brasil

Em estudos realizados nos hospitais universitários no Brasil mostram que dos pacientes internados com trau-

mas ortopédicos 8,6% apresentavam traumatismo medular.  

Um estudo realizado na zona norte da cidade de São Paulo, demonstra que a  média de idade de traumatismo 

medular foi de 35 anos, sendo destes  86,31% em homens  e  13,68% em mulheres, com uma proporção no 

sexo masculino de 6,3:1. 

Essas lesões são na sua maioria de origem traumática, sendo que as causas externas mais frequentes são: os 

ferimentos por arma de fogo, os acidentes de viação, as quedas, os mergulhos em águas rasas. 

Comparação da Incidência e Prevalência de Lesões 

Medulares no Brasil e Portugal

Perante tais números, a sociedade não pode ficar indiferente a estas pessoas que têm uma grau de defici-

ência elevado , e onde o papel da actividade física e do desporto adaptado são fundamentais  na integração 

desta população.  O Bike Tour  apresentação na linha da frente como um evento integrador que dá resposta 

de uma forma muito simples a este tipo de população, permitindo assim à semelhança do desporto adaptado 

o desenvolvimento de uma actividade física. Funciona como meio facilitador de inclusão social e comunitária, 

com benefícios na prevenção e promoção da saúde, na promoção de estilos/hábitos de vida saudáveis , na 

influência para a criação de  novas infraestruturas e planeamento urbano, no restabelecimento da auto-estima 

e em consequência na melhoria da qualidade de vida, das pessoas com deficiência.

Num dos passeios Bike 
Tour realizados no Porto 
em 2009, a Diana Sebas-
tião Machado, com 22 anos 
de idade a estudar serviço 
social no Instituto Superior 
de Serviço Social do Porto 
passeou pela sua cidade 
numa bicicleta adaptada. 
A Diana é uma pessoa que 
após um acidente de via-
ção, ficou com uma lesão 
medular da qual resultou 
uma paraplegia completa. 
Realizou a sua reabilitação 
no Centro de Medicina de 
Reabilitação de Alcoitão 
e após a sua alta clínica 
regressou ao seio da sua 
família e o reencontro com 
os amigos, à sua cidade, 
adequiriu uma automóvel 
adaptado e voltou para a 
faculdade. 
Com o sua deficiência a 
prática de actividade física 
tem de ser adaptada à sua 
nova condição de saúde 
e foi através do Bike Tour 
que essa possíbilidade 
aconteceu, permitindo a 
esta jovem voltar a pedalar 
pelas ruas da sua cidade. 
A Diana é apenas um 
exemplo entre muitos  que 
tiveram o prazer de poder 
pedalar no Bike Tour e de 
continuarem a pedalar 
sempre que queiram pois 
as bicicletas em que parti-
cipam passam a ser suas 
após o passeio. 
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