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vezes dou comigo a repensar na dimensão e na imensidão do que se faz e do que ainda se pode fazer. Gostaria de ter as chaves para poder abrir as gavetas onde estão guardados tantos projectos, tantas ideias e tanto
trabalho… Gostaria de poder contar às pessoas que o tempo que levamos para tomar uma decisão depende,
já não da vontade, mas da oportunidade que damos às coisas.
Mas, quem sou eu e que importância tem a minha opinião? Que importa o meu pensamento e o que sinto, o
colocar nas letras, na métrica mais ou menos exacta dos ditos ou não ditos de quem tem ou não tem razão, de
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quem já desespera pela demora da tomada de decisão… se nada disto depende de mim? Mas porque não en-
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tendo, porque não obtenho respostas de quem supostamente deveria responder, não poderia deixar de colocar

Rede Europeia
Correlation ............................. 28

aqui algumas perguntas a que urge responder.
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ao Álcool. Plano cujo diagnóstico, no que ao consumo diz respeito, deveria levar a classe politica a perceber

Aguarda em Conselho de Ministros a aprovação do Plano Nacional para a Redução dos Problemas Ligados

a importância da sua regulamentação. Não sei nem conheço as razões dos atrasos da sua regulamentação,
mas não posso ignorar a importância e a urgência de que se reveste a implementação de uma estratégia que,
ajustada à realidade, possa responder às necessidades do nosso País.
Mas, tal como o álcool, também aguarda aprovação em Conselho de Ministros o Plano de Acção Horizonte
2008…Um plano concebido numa lógica transversal em que se integram, congregam e apoiam um conjunto de
práticas e respostas integradas que conferem e legitimam a sustentabilidade global às políticas de intervenção
na área das toxicodependências. Um plano cujas áreas de missão estão bem espelhadas e cujos objectivos a
atingir estão prioritariamente definidos…
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O mesmo poderemos dizer relativamente ao Plano Nacional Contra a Droga e as Toxicodependências, que
estabelece a intervenção da política pública contra as drogas e as toxicodependências adaptada à realidade
portuguesa, enquadrando-a nas políticas multilateral e europeia definidas pelas convenções das Nações Unidas, pelas resoluções da Comissão dos Estupefacientes, no âmbito da política da União Europeia e no quadro
dos acordos bilaterais de cooperação em vigor.”
Ou seja, são já muitas peças a faltar num puzzle que envolve pessoas que não compreendem as razões de
tantas duvidas? Que por muitas explicações (que faltam) não justificam tanta inoperância. Porquê e para quê
adiar o inadiável? Porque não estão ainda aprovados estes três planos de intervenção? Realmente não percebo nem consigo entender as razões que a razão desconhece de tanta “leviandade” ou incúria… por certo vou
ainda esperar mais algum tempo até que se faça luz nalguma “cabeça iluminada” para que não se adie por
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mais tempo a aprovação duma ferramenta de trabalho tão importante para quem apenas pretende exercer o
seu trabalho. Por isso, tal como no Principezinho, “a linguagem é uma fonte de mal entendidos” e pode ser que
seja eu a não conseguir entender porque é que as pessoas são assim…Mas podem pegar no martelo (caneta)
e esculpir (papel) a aprovação do que naturalmente já está aprovado…ou não?
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Europa debate
respostas integradas

Representantes dos estados membros da U.E., entre os quais alguns
dos coordenadores nacionais de luta contra a droga, estiveram reunidos
nos passados dias 23 e 24 de Março em Madrid num evento organizado
no âmbito da presidência espanhola do conselho da União Europeia e
que contou ainda com a participação de elementos do EUROJUST, da
unidade de coordenação das políticas de drogas, do Centro de inteligência contra o crime organizado (CICO), do Centro de análise e Operações contra o Narcotráfico (MAOC-N), do Centro de Coordenação da
luta anti-droga no mar mediterrâneo (CECLAD-M), da EUROPOL e do
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.
A Conferencia teve como principais objectivos um debate integrado sobre as politicas de drogas, e centrou a sua atenção para os problemas
da rede de intervenção sobre a segurança, a politica de fiscalização e da
intervenção das forças policiais e aduaneiras. O debate centrou-se na
necessidade de uma efectiva coordenação, de confronto entre os diverr
sos modelos europeus, e os mecanismos de coordenação e cooperação
policial, e ainda nas diversas plataformas da U.E. no desenvolvimento
de um trabalho mais eficaz no domínio das redes e rotas do tráfico.
Os diversos coordenadores abordaram as políticas sobre drogas nas
mais diversas vertentes, e dado o seu carácter multissectorial, analisaram o problema em vários domínios, desde as forças de segurança,
justiça, à saúde e politicas sociais, ideias essenciais para desenvolver
uma estratégia europeia que responda de uma forma mais eficaz aos
problemas que urge enfrentar.
Apesar de algumas divergências de opinião, foi consensual a aplicação do
princípio do reconhecimento mútuo de algumas resoluções entre os Estados membros para permitir a execução de medidas necessárias a uma
maior e mais eficaz intervenção na luta contra a droga, melhorando a qualidade dos sistemas de informação, apostando na investigação em matéria
de drogas e a sua aplicação baseada na evidência, intensificando a cooperação judicial e policial com outros países no âmbito das drogas.
Dependências esteve presente, e depois de ouvir diversos modelos

europeus, sentia-se alguma expectativa por parte dos conferencistas
em conhecer a política portuguesa na luta contra a droga e as toxicodependências, que ficou a cargo de João Goulão, Presidente do OEDT,
e do Instituto da Droga e da Toxicodependência, e que começou por
dar uma visão histórica e social do problema, até aos dias de hoje.
Segundo João Goulão, os princípios orientadores da nossa estratégia
encaram a redução da oferta e a redução da procura como as duas
faces da mesma moeda; assentam no pragmatismo, centram-se no
humanismo e muito claramente nas necessidades do cidadão, numa
parceria activa e actuante com a sociedade civil, articulada com as
estruturas do IDT, poder local, escolas e ONG numa intervenção de
proximidade para uma abordagem integrada nos diversos patamares,
desde a prevenção ao tratamento, passando pela dissuasão, redução
de riscos e reinserção social. Esta visão reflecte um longo caminho,
muito trabalho, análise e planeamento para que a intervenção seja
eficiente e tenha altos padrões de qualidade, porque não se pode
intervir no fenómeno da droga sem um conhecimento profundo, já
que apresenta contornos multifacetados, quer quanto ao consumo,
quer quanto ao tráfico.
João Goulão explicou como funcionam as estruturas de coordenação
do combate à droga e à toxicodependência em Portugal, centrandose no processo de elaboração do Plano Estratégico, dos Planos de
Acção e respectiva avaliação. Deu exemplos práticos de Planos e
Programas que exigem uma grande participação interinstitucional,
como a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas sem Abrigo, as respostas a montante e a jusante das Comissões de Dissuasão
e o PORI (Plano Operacional de Respostas Integradas).
No final da sua intervenção retivemos alguns comentários de participantes, sendo comum a apreciação de que “Portugal desenvolve
um excelente trabalho (...) é um modelo de intervenção de grande
qualidade”.
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Carmen Moya
Dependências (Dep) - Na sua intervenção manifestou um sentimento de esperança. Esse sentimento pode ser indicativo de
que as coisas estão correr melhor em Espanha?
Carmen Moya (CM) - Os dados apontam que os consumos, que a
percepção de risco vai aumentando, mas por outro lado, o acesso
às drogas é mais difícil. Portanto, são dados que nos criam algumas esperanças e expectativas. Em todo o caso, não podemos lançar apenas as campanhas, porque estamos submetidos a muitas
situações incontroláveis e muito complicadas que não dependem
da nossa vontade e muito menos das intervenções que realizamos.
Por isso, os dados e a situação são de algum alento, pois mudou o
perfil e as situações de consumo em Espanha, mas isso não significa que iremos baixar os braços.
Dep - Por essa razão, o que pode destacar da nova estratégia
de luta contra a droga em Espanha?
CM - O meu destaque vai para o documento, uma estratégia consensual que é muito importante. Diria mesmo que aqui temos uma
situação de competências, aliás uma descentralização dessas
competências onde existem comunidades autónomas, onde estão
representados e implicados muitos ministérios no tema droga. E,
poder alcançar um documento de completo consenso é muito complexo. Tê-lo podido realizar durante o tempo que tínhamos previsto, e estivemos a trabalhar dois anos nele, realizando-o durante o
tempo que nos tínhamos proposto, isso quer dizer que conseguimos atingir todos os mecanismos de trabalho.
Dep - Encontra-se numa reunião em que se discute uma estratégia europeia, que expectativas têm para os resultados
espanhóis?
CM - Durante a presidência espanhola temos sido um país no qual

temos realizado actividades de carácter geral e com interesse para
a comunidade europeia. Temos sido capazes de reunir consensos em temas conflituosos, por exemplo quando tentamos arranjar soluções na redução de danos, com as dificuldades inerentes,
essas resoluções não foram negociadas na Conferência de Estupefacientes em Viena, como era suposto. Isto é, ser-se capaz de
se elaborarem posições unitárias, de se estabelecerem posicionamentos que representem a União Europeia e não as particulares
de cada país, que são naturalmente respeitadas, mas enquanto
União Europeia temos que fazer com que seja possível uma presença unitária.
Dep - E os principais objectivos desta conferencia?
CM - Fomentar a aproximação e a cooperação entre os investigadores e os profissionais que intervêm em matéria de drogas.
Intensificar a cooperação com outras instituições e intervenientes
no âmbito da saúde, com o objectivo de uma abordagem integrada,
e também fortalecer uma maior cooperação com a OMS, para de
uma forma mais colaborante obtermos experiências e trocas de
informação. Intensificar a cooperação e a eficácia policial no combate ao tráfico de estupefacientes, ou seja criar uma rede efectiva
de conhecimentos, cooperação e colaboração.
Dep - Por isso esta reunião tem uma estratégia de intervenção
policial?
CM - Quisemos que no interior de todas as actividades que realizássemos, participassem três elementos chave, porque a gestão
das políticas de lugar, tem implicações no âmbito policial, no âmbito judicial e no âmbito da gestão económica. Isto é o que queremos, pois esta é uma vertente muito pouco tratada, dentro dos
encontros que habitualmente existem dentro da União Europeia.
Há que observar como é gerido o campo policial, em todas as suas
dimensões dentro da União Europeia e também no âmbito que
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engloba a África Ocidental, como um elemento de conflito cujas
iniciativas políticas têm uma intervenção importante na redução
de oferta nas fronteiras, por questões de segurança, desde espanhóis, a franceses, portugueses ou de outros países não menos
importantes. Assim, o tema trazido a discussão é o seguinte: como
gerir toda esta coordenação tão importante? Pois coordenamos
também tudo o que diz respeito à gestão judicial, o que significa que há várias estruturas judiciais específicas, por exemplo em
Espanha, existem fiscais especializados em droga, mas a maioria
dos países não têm esse tipo de fiscalizações e seria uma outra
forma de organizar o âmbito judicial, ou seja, tratá-lo como outros
países o organizam.
Dep - Pareceu-me que defende e apoia as práticas e a estratégia portuguesa, qual a sua opinião sobre a estratégia portuguesa?
CM - Tenho uma opinião magnífica da estratégia portuguesa. Portugal foi capaz de reunir estratégias em âmbitos muito diferentes
em torno da realidade portuguesa, tanto que a redução da procura,
que julgo ter gerado iniciativas muito interessantes, mas foi também capaz de colaborar noutras iniciativas vinculadas no âmbito
da oferta. Actualmente, Portugal é um representante magnífico,
daquilo que são as políticas da União Europeia.
Dep - O que lhe pareceu a apresentação de João Goulão sobre as
respostas integradas como resposta ao problema da droga?
CM - Já conhecia e pareceu-me que estava muito bem estruturado e que tinha muita qualidade. João Goulão é um excelente

comunicador e isso contribui bastante para a compreensão do que
expõe.
Dep - Independentemente de estarmos a falar da estratégia
de oferta e da procura, como está a decorrer o programa da
droga e do álcool em Espanha?
CM - No programa, acabamos de avaliar a anterior estratégia, e
o primeiro problema que nos aparece depois desta avaliação de
estratégia é o problema do consumo de álcool pelos menores de
idade. Este é um tema que nos preocupa muito.
Dep - Está a seis anos como responsável da droga em Espanha Como avalia a situação?
CM - Durante estes seis anos de intervenção só posso dizer que o
elemento primordial das nossas iniciativas e das nossas estratégias foi
a coordenação que foi fundamental entre nós, isto é, ter sido possível
que as iniciativas fossem todas elas coordenadas e em cooperação,
porque ao redor do problema associar-se uma dimensão sanitária, policial ou judicial não faz sentido. Trata-se de um tema muito complexo,
porque existem imensas entradas, que ou temos uma capacidade de
poder reunir as forças de todos os sectores, e a sociedade civil também é um componente importante, ou teremos pouco a fazer.
Dep - No final destas intervenções, que mensagem quer dirigir
aos conferencistas?
CM - Tenho que agradecer-lhes a disponibilidade, o trabalho que
trouxeram para expor nesta reunião. Este momento sugere ainda
que comecemos a pensar na reunião seguinte!
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Europeus
trabalham
conjuntamente na
redução da oferta
Dependências recolheu uma síntese da apresentação realizada por José Ferreira Leite, director
executivo do Centro de Análises e Operações contra o Narcotráfico Marítimo (MAOC-N). José
Ferreira Leite começaria por fazer um périplo subordinado aos imperativos internacionais, referindo o guia de aplicação da lei das Nações Unidas relativo ao tráfico de drogas por via marítima,
onde se afirma que “O tráfico de drogas ilícitas por via marítima é um problema global” e que são
necessárias mais acções internacionais concertadas para satisfazer os objectivos relacionados
com a aplicação da lei. Recorrendo aos impositivos europeus, José Ferreira Leite sustenta que a
Estratégia da UE 2005 -2012 sobre drogas preconiza uma abordagem global, equilibrada, baseada
na redução simultânea da oferta e da procura, apontando como método uma melhor coordenação
e cooperação a nível nacional, europeu e internacional, nomeadamente com certas regiões do
mundo. Neste âmbito de cooperação internacional, o autor referiu o acordo internacional celebrado
em Lisboa, em 2007, que daria origem à constituição do MAOC (ver caixa), justificando os motivos
que levaram sete países europeus a aderirem: aumento do tráfico de droga por mar e ar através do
Atlântico para a Europa e o Litoral Oeste Africano; Dificuldade na obtenção de informações oportunas para as acções, tanto a nível internacional como europeu; A marcada natureza internacional
do tráfico ilícito de drogas - as organizações criminosas que operam em vários países, os navios
com registos diferentes, as tripulações de diversas nacionalidades; Muitos países não têm activos
de vigilância aérea e marítima suficientes e a aplicação da lei tende a ser realizada isoladamente;
Dificuldades técnicas e jurídicas relacionadas com interdições marítimas. Paralelamente, José
Ferreira Leite explicou que as acções previstas no âmbito do acordo celebrado levaram em conta
os seguintes factores: A iniciativa PCTF (COSPOL) sobre cocaína; Avaliação da Ameaça Crime
Organizado (OCTA), através da Europol cuja ligação é um dos objectivos actuais ; Estratégia da
União Europeia sobre Drogas para 2005 -2012; As Convenções sobre Drogas das Nações Unidas;
A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; A cooperação entre a UE os EstadosMembros e dos não Estados-membros da UE contra o tráfico de droga por via marítima e aérea; O
recurso valioso do Grupo de Trabalho Interagencial Conjunto (JIATF) do Sul dos E.U.A.

A resposta MAOC Narcóticos
José Ferreira Leite apresentaria de seguida o MAOC-N, definindo objectivos e tarefas que materializam a missão deste organismo, entre os quais se destacam
aqueles que visam prevenir que as drogas cheguem aos mercados europeus, evitar que os traficantes possam obter receitas
a partir do fornecimento de drogas e dissuadir a longo prazo
o tráfico de droga marítimo e aéreo. O organismo visa ainda
apoiar, planear e coordenar as operações que impeçam o tráfico
de drogas ilegais por via de transportes aéreos ou marítimos
dentro ou através do JOA (MAOC (N) / JIATFS Joint Operating
Area), partilhando conhecimentos obtidos a partir de actividades
desenvolvidas pelos países parceiros. Cabe ao MAOC-N responder e adaptar-se à aplicação de leis multinacionais, desenvolver
operações enquadradas no quadro legal dos países parceiros
e fornecer estatísticas de gestão e um relatório anual de actividades da Comissão Executiva, como sustentou José Ferreira
Leite. Por fim, o autor apresentaria as etapas que originaram o
advento de uma organização, o MAOC-N, surgida a partir de um
mero projecto.



O MAOC
O Centro de Análise e
Operações Marítimas
– Narcóticos foi criado
por Acordo celebrado
em Lisboa, em 30 de
Setembro de 2007, entre
Portugal, Reino Unido,
Holanda, Espanha, Irlanda, França e Itália,
durante a Presidência
Portuguesa da União
Europeia. O Centro tem
assumido um papel de
extrema relevância na
cooperação para a supressão do tráfico ilícito de estupefacientes
por mar e por ar através do Atlântico com
destino à Europa e costa marítima da África
Ocidental, com a possibilidade de alargar as
suas operações à bacia
do Mediterrâneo Ocidental. Trata-se de um
centro operacional de
partilha de informação
e gestão conjunta de
meios aéreos e marítimos para o combate ao
tráfico por via marítima na área do Atlântico
Norte e Centro -. Oeste (África Ocidental)
e constitui a principal
resposta operacional
articulada da Europa
ao tráfico marítimo
de drogas da América
do Sul, com passagem
pela África Ocidental.



53ª Sessão da Comissão de Estupefacientes

Medidas de
sensibilização
discutidas no seio da ONU
A cidade austríaca de Viena acolheu, entre 8 e 12 de Março, a 53 ª Sessão da Comissão de Estupefacientes, que desempenha no sistema das
Nações Unidas o papel de órgão director responsável por todas as questões relativas à luta contra a droga. A Comissão, criada em 1946, analisa a situação mundial no que respeita à droga e desenvolve propostas
para o reforço do sistema internacional de controlo de drogas. Em cada
sessão é discutido um tema, estando o debate temático deste ano relacionado com as medidas de sensibilização sobre os diferentes aspectos
da questão mundial das drogas, nomeadamente através de um entendimento crescente de como abordar o problema. O Secretário de Estado
Adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro, fez uma intervenção na Sessão
inaugural da Comissão, no dia 8, em que realçou os resultados positivos
da política nacional em matéria de drogas, referindo, designadamente,
que pela primeira vez desde 2001, se verifica um decréscimo no consumo de todas as substâncias ilícitas nos jovens dos 12 aos 19 anos e um
decréscimo da percentagem de toxicodependentes no número total de
notificações de VIH/SIDA. Fazendo igualmente menção ao World Drug
Report 2009, apresentado em Junho último pelo UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), no qual se refere que, em Portugal,
a descriminalização do consumo de drogas se enquadra no estipulado
na Convenção das Nações Unidas de 1961, uma vez que a posse e o
consumo de drogas continua a ser proibida, sujeita a sanções de natureza administrativa e não do foro criminal. Na tarde desse mesmo dia, o
Secretário de Estado teve um encontro bilateral com o Director Executivo
do UNODC, António Costa, no qual sublinhou a particular atenção que
Portugal atribuiu ao fenómeno do tráfico de drogas através da África Ocidental, nomeadamente da Guiné-Bissau, bem como os efeitos nefastos
que tal situação representa para as populações locais, que começam a
apresentar graves problemas de consumo de substâncias ilícitas.

Memorando de entendimento entre a Comissão Nacional Para o Desenvolvimento e Vida Sem Drogas do
Peru - DEVIDA – e o Instituto da Droga e da Toxicodependência (IDT)
A Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Vida sem Drogas do
Peru (DEVIDA) e o Instituto da Droga e da Toxicodependência de Porr
tugal (IDT, I.P.), actuando dentro do respeito dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais, tal como constam nos instrumentos jurídicos
internacionais relevantes em conformidade com a legislação de ambos
Estados, acordaram em subscrever o presente Memorando de Entendimento em conformidade com os seguintes artigos:

Âmbito de Cooperação
A colaboração, assistência mútua e informação entre as Partes, para o
desenvolvimento de iniciativas e execução de programas concretos destinados a prevenir o consumo de drogas ilícitas e elevar a consciência

social sobre os danos que produz no meio ambiente o seu fabrico, no
quadro do Princípio de Responsabilidade Compartilhada.

Modalidades de Cooperação
Como parte da cooperação sobre temas e projectos específicos de mútuo interesse e beneficio, para desenvolver os propósitos do presente
Memorando de Entendimento, as Partes acordam promover a cooperação, na medida em que as suas legislações permitam, através das
seguintes modalidades:
Reuniões inter-institucionais, a fim de intercambiar informação sobre legislação e implementação de modelos de prevenção, tratamento, redução de danos e reinserção social de toxicodependentes. Estas reuniões
poderão levar-se a cabo em aulas virtuais;
Encontros com o propósito de promover o intercâmbio de experiências e
informação entre funcionários de ambas instituições, através de visitas
às diversas dependências e/ou organismos especializados, sobre acções desenvolvidas em matéria de prevenção, tratamento, redução de
danos e reinserção social de toxicodependentes;
DEVIDA proporá o desenho de um Programa que tenha como objectivos
a prevenção do consumo indevido de drogas, assim como a educação
e sensibilização social sobre os danos que provoca no Meio Ambiente a
produção e fabrico de drogas ilícitas.

Implementação
As autoridades de aplicação do presente Memorando de Entendimento
serão, no âmbito das suas competências, a Comissão Nacional para o
Desenvolvimento e Vida sem Drogas do Peru (DEVIDA) e o Instituto da
Droga e da Toxicodependência de Portugal (IDT, I.P.).
Assinado na cidade de Viena, República da Áustria, em dois exemplares
igualmente válidos e autênticos, cada um nos idiomas, espanhol e português, aos 10 dias do mês de Março 2010.

53ª Sessão da Comissão de Estupefacientes



Discurso do Secretário de Estado da Saúde,
Manuel Pizarro, na sessão inaugural
da 53ª Sessão da Comissão
de Estupefacientes, Viena

Antes de mais, gostaria de vos felicitar pela presidência da 53ª Sessão
da Comissão de Estupefacientes e de dar as boas vindas ao debate
temático deste ano. Portugal subscreve inteiramente a declaração de
abertura feita pela delegação espanhola, em nome da União Europeia.
Sr. Presidente, gostaria de salientar a importância que encerra a
disponibilidade de informação e de dados fiáveis e comparáveis,
relacionados com drogas, enquanto base para uma compreensão
clara da situação e para a adopção de medidas eficazes e de futuro.
Portugal acredita firmemente na troca de conhecimentos baseados em
evidências. As conquistas na área da droga e da toxicodependência
requerem forte compromisso político e soluções pragmáticas, baseadas
na evidência científica disponível.
É por isso que estamos muito ansiosos face às discussões que ocorrerão
durante o debate temático deste ano, na esperança de que resultará um
debate interactivo, frutífero e resultados positivos.
Sr. Presidente, permita-me partilhar consigo alguns desenvolvimentos
relevantes e tendências da política portuguesa sobre drogas, que
mostra como Portugal adoptou medidas que permitiram melhorar a
compreensão da toxicodependência como uma crónica mas tratável
doença, multifactorial, que deve ser encarada sob a perspectiva da
saúde.
Como saberão, em 1999, o Governo português aprovou a primeira
estratégia nacional sobre drogas, uma viragem histórica na estruturação
de uma política global sobre drogas, melhorando a qualidade e a eficiência
das respostas para o grave problema da droga e da toxicodependência.
Esta estratégia segue uma abordagem multidisciplinar e equilibrada,
na qual a redução da procura desempenha um papel crucial. Uma das
medidas propostas pela estratégia foi a descriminalização do consumo
e posse para uso próprio de todas as drogas numa quantidade que não
pode exceder o necessário para um consumo médio individual durante
um período de 10 dias.
Em 2001, uma nova lei entrou em vigor, segundo a qual a descriminalização
do consumo e posse para uso próprio de substâncias já não é um crime,
mas constitui uma infracção administrativa, não mais condenado a uma
pena de prisão.
O principal objectivo desta lei é prevenir e reduzir o uso de drogas e
promover e proteger a “saúde e bem-estar social dos usuários de drogas,
incentivando ao tratamento.
Quando a nova lei entrou em vigor (em julho de 2001), a comunidade
internacional e as instituições estavam muito curiosas sobre esta
abordagem inovadora mas, na verdade, naquele momento, ainda não
tínhamos resultados para compartilhar. Oito anos depois, o interesse da
comunidade internacional e da imprensa voltou, nomeadamente devido
ao Relatório do Instituto CATO, apresentado por Glenn Greenwald, mas
agora temos resultados para compartilhar convosco.
Sr. Presidente, antes de referir brevemente alguns desses resultados,
gostaria de salientar que não presumimos uma relação directa entre

estes resultados e a descriminalização propriamente dita.
A descriminalização foi um dos elementos de uma estratégia global com
vista a prevenir o uso de drogas, facilitando o acesso ao aconselhamento,
ao tratamento da dependência e à reabilitação e institui medidas eficazes
para reduzir consequências de saúde e sociais adversas do abuso de
drogas.
Permitam-me agora destacar dois dos principais desenvolvimentos
positivos: Segundo os mais recentes inquéritos escolares nacionais, o
uso de drogas, que revelava tendências crescentes desde a década de
1990, diminuiu pela primeira vez em 2006. Estudos indicam uma redução
geral no uso de todas as substâncias ilícitas entre 2001 e 2006 entre
alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 19 anos. O segundo
aspecto é a diminuição da percentagem de utilizadores de drogas no
número total de notificações de VIH/sida. No que diz respeito à infecção
pelo VIH e Hepatite C no contexto de tratamento, existe também uma
tendência para uma diminuição no número de casos positivos.
Estes resultados encorajadores que acabo de referir estão associados,
entre outros factores, à implementação de medidas de redução de
riscos, ou seja, programas de troca de agulhas e seringas destinados
à prevenção de VIH/sida, tratamentos de substituição e trabalho de
proximidade.
Outro aspecto importante a mencionar resulta do facto de, ao contrário
do que alguns receavem, após a descriminalização do uso e posse de
drogas para consumo não se ter verificado um aumento de afluência do
“turismo de drogas”.
Sr. Presidente, também gostaria de destacar que em 2009 o World Drug
Report, apresentado em Junho último pelo Gabinete das Nações Unidas
contra as Drogas e o Crime (UODC), refere que a política portuguesa de
descriminalização do uso de drogas, de 2001, se insere na Convenção
das Nações Unidas de 1961, pelo que a posse de droga ainda é proibida,
mas as sanções enquadram-se no âmbito do direito administrativo, e
não da lei penal.
Por fim, Sr. Presidente, Portugal gostaria de assegurar que continuamos
comprometidos com uma abordagem equilibrada e integrada em relação
ao problema mundial das drogas, dando a devida atenção à redução
da oferta e da procura, a actividades de fiscalização e de promoção da
saúde pública.



ET Marinha Grande

Quatro anos
ao serviço de
uma causa
Quatro anos depois, voltámos para “soprar as velas” na Marinha Grande. Foi uma festa em que participaram técnicos, utentes e o meio envolvente, com uma instituição da sociedade civil que igualmente esteve
presente, o centro sócio-sanitário Porta Azul, da Associação Novo Olhar.
Ao som das melodiosas canções da tuna académica da Escola Superior
de Saúde de Leiria viveram-se e recordaram-se percursos de vida de
pessoas que hoje reencontraram outra forma de vida. Como dizia uma
utente, “só agora sei apreciar as coisas boas da vida. Posso não ter o
dom da palavra, mas sei que estou muito grata ao IDT por me ter dado
a esperança de viver”. E foi depois destas palavras que a Dependências
quis saber de Cristina Barroso, Directora do CRI de Leiria, o que mudou
nestes 4 anos.
Como avalia o trabalho desta Equipa ao longo dos últimos 4 anos?
Cristina Barroso (C.B.) - São 4 anos bastante complexos, de intenso
trabalho e adaptação. A consulta iniciou-se por se ter constatado que
havia uma necessidade indeclinável na Marinha Grande: um sub-grupo
significativo de dependentes, sobretudo frequentadores do espaço da
antiga fábrica do IVIMA, com dificuldades económicas, sociais e a outros
níveis, e que, adicionalmente, se comprovou que resistiam a qualquer
tentativa de intervenção efectuada a partir de Leiria. Portanto, na altura,
abrir a consulta na Marinha Grande tornou-se imprescindível para poder
dar resposta a esta população. Começou-se com muitas dificuldades,
mas muita coragem. Não foi fácil conseguir encontrar uma equipa que
se fixasse aqui, para poder dar resposta às necessidades, mas, sob a
liderança do Dr. Marino Tralhão, recentemente aposentado, foram-se ultrapassando todas as dificuldades e assistiu-se até a um afluxo rapidíssimo de novos utentes. Estes perceberam, finalmente, que tinham nesta
unidade uma ajuda consistente em termos de tratamento e conveniente
em termos de proximidade.

Essa proximidade não teve uma reacção negativa por parte da
população?
(C.B.) - A comunidade em geral reagiu muito bem. Surpreendentemente, as reacções iniciais de maior cepticismo até partiram de
alguns, poucos, técnicos de saúde, e de alguns sectores da direcção
autárquica da época. Não foi muito agradável… Houve quem chegasse a defender que seria melhor instalar a nossa consulta num
“sítio reservado, no interior do Pinhal de Leiria” ou “longe das pessoas normais e do centro de saúde”. Ainda há muitos preconceitos
a ultrapassar na forma de encarar o que de facto é uma doença
e como tal deve ser abordado. Felizmente, passado pouco tempo
essas vozes isoladas renderam-se à evidência de que a existência
desta estrutura contribuiu decisivamente para melhorar uma situação que, anteriormente, era de facto, caótica. Nos esforços que
então levou a cabo, a delegação Regional do IDT e o Dr. Marino
contaram sempre com a colaboração activa e empenhada do actual
Presidente da Câmara, Dr. Álvaro Pereira, bem como com a ajuda do
então Presidente da ARS Centro, Prof. Doutor Fernando Regateiro.
Quantas pessoas recorrem à ET para tratamento?
(C.B.) – Esta equipa da Marinha Grande tem mantido, depois do
afluxo macisso inicial já referido, um número de activos relativamente estável nos anos de 2008 e 2009. Assistimos anualmente uma
média entre 420 a 430 pessoas dependentes. Há, como seria de
esperar nesta área da prestação de cuidados de saúde, alguma rotação de utentes, com entradas e saídas do sistema de tratamento,
o que explica que tenhamos contacto com cerca de 80 novos utentes
por ano.
Estes utentes estão concretamente a recorrer a que respostas…?
(C.B.) – Dos 416 utentes que assistimos em 2009, cerca de 326
estiveram envolvidos em programas de substituição opiácea. Destes, um pouco mais de 240 beneficiaram, pelo menos durante algum
tempo, do programa de metadona.
Estão preparados para responder a outras dependências, que
não as tradicionais como a heroína, a cocaína ou o álcool…?
(C.B.) – Bem, de facto, a dependência que surge, aqui como em
outros lados, cada vez com maior frequência é a politoxicodependência. Portanto, para além dos aspectos que são comuns a todas
as dependências, os nossos profissionais já estão habituados a lidar
com estas problemáticas nas suas diversas formas de manifestação.
Este domínio representa, apesar de tudo, um alargamento do âmbito
de acção anterior, sobretudo relacionado com os casos de dependência isolada de álcool ou o vasto conjunto de problemas ligado
ao consumo inoportuno, excessivo e/ou problemático. Contudo, que
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tem sido efectuado algum esforço no sentido de dar às nossas equipas mais alguma preparação específica, nomeadamente no campo
da intervenção em alcoologia. Ultimamente temo-nos deparado também com a necessidade de intervir cada vez mais, nesta zona, em
casos de consumo de cocaína, para os quais não há programas de
abordagem de substituição como para a heroína e substâncias afins.
Claro que esta circunstância é para nós preocupante, na medida em
que a abordagem destes doentes, desde início, tem de ser feita por
outros meios, muito mais exigentes do ponto de vista de envolvimento das equipas.
Estes consumos de utentes que estão em programas de metadona e que recorrem novamente ao consumo, ainda que de forma irregular da cocaína, isso não tem a ver com uma má análise
médica do problema, ou seja, com uma dosagem inferior àquela
que seria necessária?
(C.B) - Não creio que tenha essa leitura. A maior parte de utentes
que nos chegam são, como já disse, politoxicodependentes. É possível que estes consumos apenas se estejam a tornar mais visíveis
devido a factores conjunturais, ou até ao facto de, estando os doentes muito mais frequentemente estabilizados com metadona, no que
respeita ao consumo mais desregrado de heroína, esses consumos
concomitantes, mais de oportunidade, de cocaína, assumirem uma
visibilidade que não tinham antes.
Estão a alertar-nos para uma situação um pouco contraditória,
porque o consumidor de heroína, não é o consumidor de cocaína. Não têm a sensação de que há algo errado?
(C.B) - Temos vindo a constatar que nos aparecem indivíduos que já
não consomem tanto metadona, não consomem heroína há alguns
anos, e que fazem apenas agora consumos de cocaína, ainda que
concomitantemente façam a toma da metadona no dia-a-dia. Isto
terá a ver com o facto de a nossa própria população de doentes es-



tar a envelhecer e nesse caso, corresponde a uma evolução normal
de histórias de consumos em que se assiste com frequência a fenómenos de vicariância, com substituição ou transição do consumo
preferencial de uma droga para outra, legal, como o álcool, ou ilegal,
como a cocaína. A acessibilidade, a preços comportáveis a essas
substâncias explicará muitas destas evoluções a vamos prestando
atenção.
Isso parece um pouco o speed-ball?
(C.B) – Com certeza. Esse é um padrão de consumo bem conhecido. Mas também nos aparecem cada vez mais consumidores só de
cocaína. Todas as semanas nos procuram para esse efeito. Claro
que isto pode até ter a ver com dificuldades económicas resultantes de alguns problemas sociais que o país atravessa e que são de
todos conhecidas. Habitualmente, quando assumem a existência de
problemas a este nível, estes consumidores preferenciais de cocaína tendem a procurar apoios mais no sector privado, que encaram
como mais discreto e geralmente acessível ao seu poder aquisitivo.
Estamos a falar num modelo reconhecido internacionalmente,
as respostas integradas. Não acha que isto é muito limitativo
para um consumidor ou utilizador de drogas que vai substituir
a sua dependência?
(C.B) - Com o nascimento dos CRI’s, o que se pretende é dar uma
resposta aos vários níveis: tratamento, reinserção, redução de riscos e prevenção, esta última essencialmente dirigida para grupos de
crianças e jovens que evidenciem comportamentos considerados de
risco. Portanto, há uma intervenção a vários níveis e articulada com
a de outros parceiros no terreno. A própria filosofia do IDT é estreitar
as relações com a comunidade, promover parcerias, obter sinergias
e, sobretudo, focalizar os recursos disponíveis, numa lógica de complementaridade, em programas dirigidos para os territórios e populações mais necessitadas ou vulneráveis.
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“A manipulação na
população
toxicodependente é
um mito”
Carlos Iglesias
Como se explicam as “verdades espelhadas”?
Existem várias verdades. O objectivo principal deste projecto foi
demonstrarmos à comunidade que a população toxicodependente
também tem sentimentos, é poética, tem irreverência como todos os
outros. Assim, o sentimento dos técnicos em conjunto com os utentes, terá que dar uma verdade que é desejável que seja o sucesso
terapêutico dos mesmos. Embora o tenha dito, hoje afirmo que é um
dia muito especial para esta equipa terapêutica (ET) com a qual me
identifico na totalidade, mas a maior verdade desta ET foi a forma
como abriu e para quem abriu. Abriu numa perspectiva de redução de
danos e riscos, e hoje encontra-se numa perspectiva de reinserção e
de tratamento. Um tratamento, que nos tem dado uma visibilidade positiva. E nós espelhamos a nossa realidade perante os nossos utentes e aprendemos também com as realidades e as verdades deles.
Mas há quem diga que as verdades para uns, poderão ser mentira para outros… É verdade?
A mentira é muito subjectiva. Acho que a mentira fica bem, a quem a
utiliza, enquanto que a verdade fica bem a todos. Às vezes acho que
há uma grande falta de coragem, de se dizerem verdades porque é
preferível mentir.
Nestas verdades, a ideia que se tem de um toxicodependente é
que ele é um manipulador. Será verdade ou mentira?
O que acho é que acima de tudo são pessoas doentes, com uma
característica deles tal como os diabéticos terão a sua própria característica. Isto é, se os nossos utentes não tomarem por exemplo
metadona irão recair para algum lado, o mesmo acontecerá com a
insulina num utente diabético. A manipulação na população toxicodependente é um mito, porque quem tem tempo de falar com eles,
escutá-los e viver no terreno ao lado deles, verifica que efectivamente
nada disso existe.

Ao fim de quatro anos de trabalho na Unidade de Tratamento da
Marinha Grande, é um homem feliz?
Agora tenho que dizer uma verdade. Ao fim de quatro anos sou um
homem muito feliz pelo trabalho que todos nós desenvolvemos na
unidade, apesar de em muitos casos sentir alguma tristeza por não
poder fazer mais pelos meus utentes, gostaria de lhes dar mais e que
alguém lhes proporcionasse mais. Feliz pelo projecto, eternamente!

Que objectivos para o futuro?
(C.B) - Cumpre agora, sobretudo, trabalhar consistentemente no
sentido de consolidar as nossas próprias equipas de trabalho na região, bem como actualizar em contínuo o diagnóstico dos problemas
relacionados com o consumo abusivo e dependente de substâncias
psicotrópicas.
Neste âmbito, não pode também deixar de ser referida a necessidade
de continuar a efectuar um exaustivo e cuidadoso acompanhamento
e monitorização dos programas em curso para, face a necessidades
eventualmente emergentes, avaliar a sua eficiência, eficácia e efectividade, e poder priorizar as necessidades, realocando os recursos
disponíveis sempre que necessário. O investimento significativo que
o IDT, bem como os seus parceiros, efectuam, tem de se traduzir em
efectivos ganhos de saúde para as populações desta região. Numa
outra vertente muito há ainda a fazer no sentido de assegurar que
os doentes toxicodependentes não são discriminados ou preteridos
nos direitos que, como qualquer outro cidadão, têm, no acesso aos
cuidados de saúde prestados nas estruturas do Serviço Nacional de
Saúde desta região, bem como na potenciação e articulação com as
acções que, sabemos, a autarquia local está, em boa hora, disponível para empreender.

Congresso IDT



Uma equipa
do século XXI

Nos próximos dias 31 de Maio e 1 de Junho, vai decorrer o Encontro
Nacional do IDT, IP 2010 no Hotel Golf Mar do Vimeiro.
Este evento reveste-se de um âmbito estratégico/organizacional, em que
vão ser abordadas temáticas transversais às diferentes áreas de missão
do IDT, IP. e às múltiplas áreas funcionais que compõem esta instituição. Vai ser uma acção interna, que espera contar com a presença de
cerca de 500 profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de
corresponder o melhor possível nas suas áreas de acção, aos constantes desafios que no dia-a-dia lhes são colocadas. Fomos falar com o Dr.
João Goulão, Presidente do Conselho Directivo do IDT, IP para saber
expectativas e pressupostos para esta acção.
Dependências - Dr. João, porquê um Encontro Nacional nesta altura do
ano? E porquê limitá-lo aos profissionais do IDT?
João Goulão - 2009 foi um ano de grandes desenvolvimentos, acções
e expectativas, e tal como nas nossas famílias, por vezes temos de nos
reunir, falar sobre nós e saber se estamos todos confortáveis para preparar o futuro juntos. É isso que vamos fazer, na altura certa e antes de
entrarmos em novas fases.
Dep - “Uma equipa do século XXI“ Foi este o mote escolhido, podia
explicá-lo?
JG - 2010, conforme se sabe, é o Ano Internacional da Biodiversidade,
e tal como na natureza, em que todas as espécies têm de se adaptar às
novas condições do meio ambiente para co-existir e garantir a subsistência do ecossistema, também, no IDT, todos os grupos funcionais e
áreas de intervenção têm de se adaptar às novas exigências e realidades que caracterizam o nosso tempo.
Só se inculcarmos os mesmos objectivos e desafios é que poderemos
evoluir no mesmo sentido.
E é exactamente o que nós queremos ser, uma equipa de hoje, desta
segunda década do século XXI.
Dep - Mas não se considera um homem actual?
JG - Tento!.... Mas o esforço é muito grande, por vezes é muito mais fácil
permanecer ligado a fórmulas antigas e não arriscar, não experimentar.

Sobretudo, é mais fácil não avaliar nem assumir que já não resultam….
Dep - Vão para o Vimeiro, o ano passado o Congresso Nacional foi nas
Caldas da Rainha, não seria mais justo organizar este evento noutra
zona do país?
JG - A escolha do local para os eventos nacionais tem em consideração
algumas variáveis: custos envolvidos; acessos; e sempre que possível
a alternância de localização. No entanto, o Centro do País acaba por
ser mais cómodo para todos. Por outro lado, este ano, como todos pudémos testemunhar, a Zona Oeste foi vítima de grandes intempéries,
com enormes prejuízos inerentes. Como tal, considerámos fazer parte
da nossa responsabilidade social contribuir, no que pudermos, para este
Concelho.
Agradavelmente, a Câmara de Torres Vedras recebeu-nos o melhor possível. (Também, no seguimento do trabalho que tem vindo a fazer com o
CRI daquela zona). Estamos muito satisfeitos.
Dep - Este ano também vai pagar a sua entrada para participar?
JG - CLARO!
Estes valores são simbólicos e dão direito a dois almoços e ao jantar do
Encontro; são passíveis de serem deduzidos em IRS. Neste momento
de crise, que estamos a atravessar, é fundamental para que possamos
desenvolver este tipo de acção com os níveis de qualidade que todos
necessitamos e merecemos. Sendo que todo o trabalho de organização
já é desenvolvido por recursos internos. Este ano vamos ter patrocinadores e apoiantes que nos irão ajudar a compreender os novos desafios
deste acelerado século XXI.
Dep - O que vai acontecer realmente no Vimeiro.
JG - Vamos falar dos nossos projectos, vamos ouvir experiências dos
CRI, vamos falar das nossas áreas de missão, vamos poder experimentar e ver novidades das várias áreas da nossa actividade. Brevemente
poderão encontrar o Programa e a Ficha de Inscrição no site do IDT!
Dep - Bom, então até ao Vimeiro!
JG - Como sempre! Contaremos convosco!



CRI Évora

Projecto Risca o Risco
oficializado

Decorrente das orientações emanadas pelo IDT para a Intervenção em Redução de Riscos no Ensino Superior visando o desenvolvimento de uma
intervenção de pares no decurso de Festividades Académicas – Queima
das Fitas e Recepção ao Caloiro - e do protocolo de parceria rubricado entre
o CRI de Évora e a Associação Académica da Universidade de Évora em
2008, a Equipa de Prevenção assumiu como prioritário a necessidade da
criação de uma rede de parceiros que garantisse uma resposta integrada e
alargada a grande parte das questões de risco que envolvem os frequentadores destes espaços.
Nesse sentido, e ainda no ano de 2008, foi possível contar com cerca de
4 instituições das áreas da Saúde, Segurança, Protecção Civil, Associativismo Académico. A cada uma destas entidades foi lançado o repto para
a apresentação de recursos e disponibilidades que garantissem a maximização das respostas e a dignidade de uma representação. Revelando uma
abertura e sensibilidade digna de nota, foi possível envolver cerca de 20
intervenientes entre Mediadores do CRI, Governo Civil, Centro de Saúde de
Évora e Policia de Segurança Pública.
Em 2009 e após a avaliação da experiência de 2008 surgiu a necessidade
de uma intervenção mais concertada e abrangente constituindo-se desta
forma um grupo mais alargado e sensível às questões da redução de riscos
em contextos académicos. Fizeram parte deste grupo, as entidades: Delegação de Évora da Cruz Vermelha, Associação Académica da Universidade
de Évora, Governo Civil de Évora, Policia de Segurança Publica, Câmara
Municipal de Évora, Instituto Português da Juventude, Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH Sida da ARS Alentejo, Associação
para o Planeamento Familiar e GARE – Associação para uma Cultura de
Prevenção Rodoviária.
Face ao sucesso da intervenção e potencialidades identificadas, surgiu a necessidade do alargamento da rede. Assim, nos preparativos da intervenção
na Recepção ao Caloiro, que contou com a cobertura televisiva da RTP, foi

já possível integrar os contributos do Núcleo de Atendimento às Vitimas de
Violência Doméstica do Distrito de Évora e da “Olhar Positivo - Associação
para a Prevenção, Acção e Desenvolvimento Social e Humano. Alargava-se
assim o âmbito de intervenção e consolidava-se a rede de parceiros.
Com a conclusão da intervenção verificou-se a necessidade do alargamento
dos contextos de intervenção bem como da capacidade de resposta. Nessa
altura foi necessário trazer algum formalismo ao processo e construir assim
um projecto mais sustentado no tempo e que assegurasse outras intervenções ao longo do ano. Estas pretendem incluir acções relacionadas com a
Prevenção, Educação e Promoção da Saúde. Estava assim criado o projecto Risca o Risco. Iniciou-se um período de construção de uma identidade
e definição de alguns conceitos e práticas com destaque para a preciosa
colaboração da Associação Académica da Universidade de Évora que,
através da colaboração de alguns designers ajudou a criar a imagem do
projecto. Foi assumido pelo grupo a necessidade da criação de um Plano de
Acção que contemplasse momentos formativos dirigidos aos técnicos das
entidades que integram o projecto e à comunidade. Visando colmatar uma
necessidade há muito identificada, foi ainda proposta a criação de um Guia
de Recursos composto pelos vários recursos e respostas existentes no concelho relacionados com as áreas da Prevenção, Educação e Promoção da
Saúde e com as áreas de actuação das entidades inclusas no projecto.
Para a concretização de algumas das iniciativas aqui citadas, foram criados
grupos de trabalho constituídos pelos técnicos que representam as entidades. Foi possível com esta dinâmica afectar recursos, sensibilidades e know
how provenientes de vários quadrantes e com isto enriquecer as propostas.
Para o dia 20 de Abril está agendado o primeiro momento formativo dinamizado pelo Dr. Raul Melo do Departamento de Prevenção do IDT, intitulado: “
Por uma Cultura de Prevenção: O presente e o futuro!”.
Dada a dimensão e responsabilidade já assumidas pelo projecto foi identificada a necessidade de integrar a área da Educação, através da Direcção
Regional de Educação do Alentejo e a Guarda Nacional Republicana que,
através do policiamento de proximidade assegura a cobertura das freguesias periféricas do concelho. Aproveitando a celebração do Mês da Juventude, da responsabilidade da Câmara Municipal de Évora, e de todo o carácter
simbólico que encerra, o projecto foi desafiado pela Autarquia a colaborar
activamente com iniciativas próprias na dinamização de acções de sensibilização e redução de riscos. Para culminar este processo e beneficiando
das comemoração do Dia Mundial da Juventude, foi rubricado pelos seus
mais altos representantes a Declaração de Compromisso que oficializa o
projecto Risca o Risco.
São seus constituintes as seguintes entidades:
• Associação “Olhar Positivo” - Associação para a Prevenção, Acção e
Desenvolvimento Social e Humano.
• Associação Académica da Universidade de Évora
• Associação para o Planeamento da Família Delegação do Alentejo,
• Administração Regional de Saúde pelo Centro de Aconselhamento e
Detecção Precoce do VIH Sida
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Declaração de compromisso entre as entidades
constituintes do Projecto
Risca o Risco

•
•

Câmara Municipal de Évora
Centro de Respostas Integradas do Instituto da Droga e Toxicodependência
• Comando Distrital de Évora da Policia de Segurança Publica
• Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana
• Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Évora
• Direcção Regional da Educação do Alentejo
• Direcção Regional do Alentejo do Instituto Português da Juventude
• GARE – Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança
Rodoviária
• Governo Civil de Évora
• Núcleo de Atendimento às Vitimas de Violência Doméstica do Distrito
de Évora
Este espaço de reflexão/acção, acerca de uma nova forma de estar e pensar o trabalho preventivo, não se encontra fechado. Pode ser alargado e
complementado em função do carácter proactivo e visionário que se deseja
na área. O seu carácter eclético exige uma postura de grande abertura e
receptividade a outras visões e olhares sobre a saúde e o bem-estar da
comunidade.
Congregar num só órgão as principais organizações públicas e privadas
relacionadas com áreas tão nevrálgicas como, a Prevenção, Educação e
Promoção da Saúde, constitui um marco importante no trabalho preventivo
dinamizado pelo CRI de Évora. Foi possível, com uma proposta de criação
de respostas integradas para problemas transversais, dar um sinal claro à
sociedade civil, através da presença e participação dos seus mais referenciados representantes, de que ela se pode organizar e preparar de uma
forma mais eficaz. Neste sentido garantimos a criação de respostas autónomas, permanentes e dirigidas à resolução e gestão dos seus próprios
problemas. Se prevenção é antes de mais RELAÇÂO, eis o Projecto Risca
o Risco! É importante que o IDT “externalize” e materialize o conceito de respostas integradas com intervenções e respostas concretas na comunidade.
Só desta forma é possível afirmar a sua condição de entidade referência na
área das dependências.

Considerando a importância da promoção da saúde, da educação e da
cidadania em meio comunitário e a
necessidade de desenvolvimento de
intervenções concertadas e integradas protagonizadas pelos actores
sociais;
Considerando a importância da promoção de uma cultura de prevenção
que assente numa cidadania activa e responsável, envolvendo as entidades
públicas com competências e atribuições na matéria e as organizações da
sociedade civil, Organizações Não Governamentais, Instituições Particulares
de Solidariedade Social, entre outras;
Considerando o carácter proactivo, transversal e multidisciplinar das abordagens preventivas e da sua dimensão técnica e científica;
Considerando a existência de um conjunto significativo de entidades públicas e privadas com intervenções, responsabilidades e saberes em áreas tão
fundamentais como: educação, saúde, ambiente, juventude, segurança, prevenção rodoviária, acção social e comunitária, segurança interna, protecção
civil, sexualidade, violência e questões de género, associativismo e poder
local;
Considerando o valor emergente da prevenção comunitária enquanto promotora de autonomia e liderança nos processos de gestão das situações de
risco, vividas no seu seio;
Considerando que a promoção do trabalho em rede permite reunir e criar
sinergias, rentabilizar recursos, fomentando a intervenção em rede, de modo
a evitar concorrência entre diferentes áreas da intervenção preventiva;
Considerando que uma rede de informação facilitadora da comunicação entre
diferentes intervenientes, promove o intercâmbio e potencia boas práticas;
Considerando o valor dos mecanismos de marketing social, na potenciação
de uma Cultura de Prevenção e da sua importância, bem como na projecção
das intervenções proporcionando visibilidade e conhecimento público do
trabalho realizado;
Considerando os custos sociais, económicos e políticos dos comportamentos de risco, tanto no curto como no médio e longo prazos;
Considerando a multiplicidade de factores de riscos e contextos que interagem no desenvolvimento dos indivíduos e das comunidades onde se inserem;
Considerando a relevância da existência de espaços de encontro e reflexão,
que permitam, pela partilha e pelo acompanhamento, o desenvolvimento de
competências técnicas e sociais, bem como a evolução do pensamento científico na área da Prevenção;
Considerando que a promoção da educação para a saúde na comunidade
tem a responsabilidade de criar ambientes facilitadores de escolhas saudáveis e indutoras do espírito crítico para o exercício de uma cidadania crítica
e activa;
Assim, as entidades abaixam descriminadas reunidas no dia 28 de MARÇO
de 2010
Comprometem-se, no âmbito das suas competências, recursos e atribuições
a participar do Projecto Risca o Risco e nas acções de prevenção que este
venha a desenvolver;
É celebrada a presente Declaração de Compromisso entre as seguintes entidades que se constituem como rede de parceiros com a designação de
PROJECTO RISCA O RISCO, entendido como estrutura sem personalidade
jurídica, que tem em vista contribuir para a prossecução do supra exposto.
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Como funciona?
Todos os dependentes que recorrem ao C.A.D.E.Q., quer sejam referenciados ou que solicitem apoio de
forma autónoma, serão submetidos
a um procedimento de avaliação,
através de entrevista com a aplicação de critérios de diagnóstico e
uma avaliação em consulta de Psiquiatria. Depois do dependente ser
avaliado será convocado para uma
reunião onde lhe será comunicado
o resultado quanto ao diagnóstico
e o aconselhamento psicológico
proposto. Depois de esclarecidas
todas as dúvidas, os dependentes
deverão assinar o formulário de
consentimento informado, sem o
qual não iniciarão o programa. No
caso de recusa de tratamento o dependente deverá assinar o termo
de recusa.
Acordos: IDT - Instituto da Droga e
da Toxicodependência, Segurança
Social, Hospitais, Centros de Saúde, Juntas de Freguesia, Instituições de Solidariedade

Missão
Missão - Prestar cuidados de saúde
e de aconselhamento diferenciados, com eficiência e qualidade, em
articulação com outros serviços de
saúde e sociais da comunidade, a
custos comportáveis, aos utentes
que nos procuram.
Visão - Pretendemos ser uma unidade de saúde de referência, na eficiência e eficácia da utilização de
recursos, sempre com o objectivo
de atingir a satisfação máxima dos
utentes.
Valores - No desenvolvimento
sustentado da sua actividade, o
C.A.D.E.Q. tem como base os seguintes valores essenciais:
• Qualidade - procurando obter os
melhores resultados e níveis de
serviço, tendo como base a satisfação das necessidades da comunidade, promovendo a cooperação
entre diversos serviços;
• Ética e integridade - orientando as
acções tomadas segundo os mais
nobres princípios de conduta, nas
relações entre os utentes e profissionais da unidade de saúde;
• Respeito pelos direitos individuais - assumindo o compromisso de
salvaguardar a dignidade, o bemestar e a confidencialidade de cada
indivíduo.
Equipa Multidisciplinar: Clínica Geral, Psiquiatria, Enfermagem, Psicologia, Aconselhamento, Aconselhamento Familiar, Conselheiro
Terapias Naturais: Terapia Ocupacional, Terapia-Pintura, Ginástica,
Massagem, Yoga, Música, Caminhadas, Actividades desportivas.

Respostas
terapêuticas
holísticas
O C.A.D.E.Q. é um Centro de Aconselhamento e Tratamento de Dependências Emocionais e Químicas, sendo
os seus principais objectivos o aconselhamento, recuperação e reinserção social para os dependentes de álcool e outras drogas e dependentes emocionais, assim como apoio aos familiares e a realização de projectos de
sensibilização para empresas e para a comunidade em geral.
Como metodologia de funcionamento e proposta terapêutica esta associação sem fins lucrativos apresenta a
reestruturação de vida para uma nova maneira de viver. “A nossa proposta de terapia para a recuperação de
dependentes emocionais e químicos, que procuram a nossa ajuda através do aconselhamento, é fundamentada no modelo Minnesota”, revela Luis Filipe.
O processo de terapia neste centro de aconselhamento exige experiência prática. Essa experiência demonstra
o quanto é necessário o empenho profissional para ajudar os dependentes a saírem do uso do álcool e drogas e
das doenças emocionais. “Na unidade de saúde C.A.D.E.Q. dedicamo-nos inteiramente para chegar ao dependente que sofre. Para tal, contamos com uma equipa multidisciplinar especializada em dependências químicas,
formada por Psiquiatra, Psicólogas, Coordenador Terapêutico, Conselheiro para dependentes, Terapeuta de
familiares de dependentes, Enfermeira, Nutricionista e Técnicas desportivas”.
A proposta é a reabilitação do dependente, visando a reinserção do mesmo na sociedade. O processo de
recuperação decorre num período mínimo de quatro a seis meses de trabalho de consciencialização e auto
conhecimento. Neste trabalho a família ocupa um papel de extrema importância. Ou seja, a terapia envolve a
recuperação do dependente químico assim como dos familiares. O trabalho é dirigido às questões emocionais,
visando a recuperação emocional e espiritual do dependente. A recuperação assenta também em terapias
familiares, individuais e em grupo.
Porque na C.A.D.E.Q. se entende que a recuperação é possível e real, “o nosso objectivo é a consciencialização e aplicação de ferramentas necessárias para, ao trabalhar em si, tornar-se num membro produtivo e
respeitado na sociedade”.
Esta proposta, num segundo momento, tem como finalidade levar ao conhecimento da sociedade alguns princípios (comprovadamente mais eficazes) de como podemos, com o apoio das comunidades locais, nacionais,
internacionais, contribuir no sentido de amenizar a dor e sofrimento de tantas pessoas atingidas directa ou
indirectamente por estas doenças. “A espiritualidade é um factor muito importante, já que observamos um
“vazio espiritual” a acompanhar o uso de drogas. Ajudar o dependente químico e outros, a sair desse vazio
requer amor, experiência e agilidade em lidar com a área espiritual”. Em entrevista, com a equipa técnica, Luis
Filipe - Director, Tiago Silva – Psicólogo, Inês Tomás – Psicóloga, Dora Bicho-Directora Clinica, Isabel Ferreira
–terapeuta familiar, Liliana Rodrigues –Psicóloga, Leonor Barbosa - Psicóloga abriram-nos as portas desta
instituição localizada em Amora.
O que é concretamente o Cadeq?
O Cadeq é uma associação sem fins lucrativos cujo objectivo reside no tratamento, acompanhamento e aconselhamento para dependentes emocionais e químicos, em prol do seu bem-estar físico, mental e emocional.
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Modelo
O modelo de tratamento utilizado
pelo C.A.D.E.Q. é o denominado
modelo Minnesota, tratamento que
nasceu nos Estados Unidos da
América no estado de Minnesota e
veio a implementar-se em todos os
países com grande sucesso, com
altas taxas de recuperação. Consegue ser considerado dos modelos
mais eficazes no tratamento da dependência química. Baseia-se na
filosofia dos 12 passos. Consiste
num modelo psicoterapêutico de
origem humanista cujo objectivo é
a abstinência total do consumo de
substâncias psicoactivas, capazes
de provocar oscilações artificiais
do estado de humor e comportamental do indivíduo.
O modelo é aplicado durante 28 dias
em sistema ambulatório, estando o

O Cadeq começou a partir da vontade de duas pessoas, que colocaram à disposição as instalações, tentou
desde logo licenciar-se, para o que tivemos a maior abertura do IDT. A partir da concessão do licenciamento,
começámos a eleger um objectivo, que consistia em abarcar técnicos que nos pudessem ajudar. Eu tinha a experiência humanista, a experiência no terreno e no corpo mas precisava de técnicos licenciados, pessoas que
nos pudessem ajudar e a quem pudéssemos também ajudar. Então, voluntariamente, enviavam-nos currículos
e nós aceitávamo-los.
Mas qual era o objectivo fundamental da Cadeq?
Chegar àqueles que sofrem na comunidade. Ser uma extensão daquilo que era necessário, um complemento
para entender e ajudar muitos que não têm voz, que têm problemas ligados ao álcool, às drogas, transtornos
de saúde mental. No fundo, tratou-se de prestar mais uma oferta…
Vocês procuram essas pessoas que precisam de ajuda?
Tivemos que fazer um trabalho, com os técnicos, de atracção em vez de promoção. Mas essa atracção tem
que passar pelos médicos de família – trabalhamos em rede com os centros de saúde e somos uma extensão
que visa a continuidade do trabalho científico levado a cabo pelos médicos. Estamos a planear actualmente um
trabalho a ser desenvolvido por uma equipa de rua, vamos às escolas, pedimos informação ao IDT para a distribuirmos a jovens… Fazemos prevenção e informação e as pessoas vêm pela sua própria vontade. Fazemos
reuniões gratuitas e a única coisa que as pessoas pagam são 50 euros de avença mensais mas têm psiquiatria,
psicologia, clínica geral…

paciente em contacto diário com a
família, e continuando a ter a sua
vida profissional e afectiva normal,
sem que se prive destas áreas que
são de extrema importância para a
sua recuperação.
Pretende-se com este modelo ensinar o dependente e a sua família a
modificar as suas atitudes e comportamentos através de um método de trabalho que assente nos
princípios dos grupos de auto ajuda, grupos de sentimentos, terapia
racional emotiva, psicologia transaccional, palestras, filmes didácticos e terapias individuais. Através
destas técnicas o indivíduo adquire
uma consciência, até então inexistente, das implicações da sua doença, e consequentemente uma maior

A ideia de constituir uma equipa de rua resulta da constatação de que há muita gente a quem o SNS
não chega?
Uma das razões que contribuíram para que pensássemos em constituir uma equipa de rua está ligada à nossa
intenção de constituirmos igualmente um programa de intervenção comunitária. Claro que, à partida, não vamos
buscar as pessoas à rua mas é óbvio que se encontrarmos alguém a deambular pela rua, que se apresente alcoolizado ou sob o efeito de trópicos, muito provavelmente vamos interpelar e informar que existe um centro dotado
de determinadas valências. De qualquer forma, as pessoas que aqui nos chegam vêm encaminhadas dos mais diversos locais. Muitas vezes, são sinalizadas pelos serviços do Hospital Garcia da Horta, pela PSP, entre outras.

responsabilização pela sua recuperação através da partilha. Aprende
com outros elementos do grupo a
identificar e a lidar de forma constructiva com os seus sentimentos
e emoções e não destructiva como
fazia no tempo do uso/ abuso de
substâncias psicoactivas.
Este modelo abrange também o

Como decorre o processo aquando da chegada de um utente ao centro?
Faz-se o acolhimento, a pessoa que estiver a coordenar a reunião de grupo, faz as apresentações no grupo,
onde todos dão as boas-vindas ao novo elemento. Temos pessoas que vêm de uma situação de sem-abrigo,
outras porque não têm o que comer, por isso fazemos logo uma consulta de clínica geral. Passa pela psiquiatria, onde lhe é normalmente prescrita uma medicação de estabilização e só então é integrado nas reuniões de
grupo. Durante a estadia, fazemos muito trabalho de Modelo Minnesota, duas reuniões temáticas diárias que
poderão incidir sobre o trabalho, higiene, culinária, etc. Logo que vejamos que têm condições para começarem
a tratar das suas vidas, levam os papéis da instituição para o centro de emprego e para outras estruturas.

tratamento dos distúrbios do comportamento alimentar (obesidade,
anorexia e bulimia), assim como o
jogo, e toda e qualquer dependência física ou não que, antes de tudo,
é um distúrbio do comportamento
emocional.



III Congresso da CPLP VIH/Sida

O símbolo de
um compromisso
em português

O Centro de Congressos de Lisboa acolheu, entre os passados dias 17
e 19 de Março, o III Congresso da CPLP VIH/Sida, um evento que reúne
decisores políticos e técnicos afectos à área do VIH/Sida dos países de
língua oficial portuguesa.
Em Abril de 2008 no Rio de Janeiro, decorreu o II Congresso da
CPLP sobre DST – AIDSque reuniu participantes de sete países da
CPLP: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Deste evento resultaram a Carta do Rio
que propõe Portugal para a organização do III Congresso das ITS e
VIH/SIDA da CPLP, em 2010, assim como a criação da Rede+PLP
– Rede da Sociedade Civil das Pessoas que vivem, convivem e/ou
trabalham com VIH-SIDA nos Países de Língua Portuguesa com o
objectivo, entre outros, de fortalecer o trabalho em rede das organizações e pessoas que vivem e trabalham na área do VIH/SIDA.
Do III Congresso da CPLP sobre Infecção VIH/sida e Doenças de Transmissão Sexual resulta a particularidade de a Sociedade Civil beneficiar
de um espaço reservado durante todo o dia de 16 e a manhã de 17
de Março, para reflectir e desenvolver as suas propostas, revelando-se
fundamental este momento inicial da planificação à participação na programação e nas actividades do III Congresso da CPLP sobre Infecção
VIH/sida e Doenças de Transmissão Sexual.

Fórum Nacional da Sociedade Civil
para o VIH/SIDA (FNSC)
O FNSC é uma estrutura proactiva de audição prévia, consulta e interr
venção, com estatuto de órgão consultivo da Coordenação Nacional para
Infecção do VIH/sida (CNIVS), sem prejuízo da autonomia e capacidade de intervenção directa de cada uma das organizações/associações
que a compõem, estando em conformidade com o previsto no Programa
Nacional de Prevenção e Controlo da Infecção VIH/sida 2007 – 2010. O
FNSC foi criado em Novembro de 2007 e conta com 17 membros efectivos para a concretização do seu objectivo de garantir a participação

efectiva da sociedade civil em todos os aspectos da resposta à epidemia, nomeadamente: assegurar o contributo para o desenvolvimento,
implementação e monitorização e avaliação das políticas VIH/SIDA; e
estimular o trabalho em rede das organizações da sociedade civil.

Intervenção da Ministra da Saúde na Abertura do
III Congresso da CPLP
Gostaria de começar por saudar a realização do III Congresso CPLP
VIH/Sida.
É para o Governo Português um motivo de grande satisfação poder receber em Lisboa as delegações dos países da CPLP que participam
neste congresso. A todos, gostaria de dar as boas-vindas.
Uma palavra de apreço pela assinatura do Memorando de Entendimento
entre a CPLP e a ONU/Sida. Esta é uma iniciativa da maior importância.
De facto, este memorando de entendimento vem consolidar o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde que a CPLP tem vindo a desenvolver e permitirá promover os direitos humanos dos doentes, alavancar
conhecimentos especializados, incentivar iniciativas de cooperação técnica horizontal e mobilizar apoios para redes e organizações da sociedade civil.
Estamos, com este instrumento, a melhorar a luta contra a infecção VIH/
sida no espaço da lusofonia.
E todos nós aqui sabemos como é importante travar esta luta.
A infecção pelo VIH assumiu, ao longo das últimas três décadas, a dimensão de um problema essencial de saúde e de sociedade, para o qual
tem sido necessário encontrar respostas adequadas.
O carácter global da epidemia, que rapidamente foi identificada em todas
as populações mundiais, associado à elevada mortalidade que acompanhava a doença e à sua progressão exponencial, motivou, desde cedo,
uma resposta internacional concertada.
Esta resposta tem-se traduzido em múltiplos compromissos e, sobre-
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tudo, na ideia de uma aproximação similar nos diversos países, baseada em três princípios: uma liderança política inequívoca, um programa
multi-sectorial e um sistema de monitorização e avaliação.
Estas respostas têm permitido resultados positivos.
De acordo com os dados da ONU/Sida, a infecção está globalmente a
diminuir, estimando-se um decréscimo de 17% nos últimos oito anos.
No entanto, permanece muito preocupante o número anual de mortes –
cerca de 2 milhões, em 2008 – e, sobretudo, de casos novos de infecção
– mais de 7000 pessoas por dia, muitas delas crianças.
No espaço da CPLP o número de infectados com VIH/sida atinge valores igualmente preocupantes.
Por isso, e apesar do decréscimo global da infecção, esta permanece
como uma ameaça à saúde e ao desenvolvimento, continuando a ser
necessário subir a intensidade da resposta.
Esta resposta cabe a cada um dos países assegurar, mas deverá igualmente ser dada num quadro de cooperação.
Em Portugal assistimos a uma diminuição importante dos casos anuais
de sida - que passaram para metade entre 2000 e 2009 -, bem como de
mortes associadas à infecção, com uma diminuição de 36%.
Como no resto do mundo, após a identificação dos primeiros casos de
infecção pelo VIH, as soluções foram acompanhando a modificação nas
características das populações mais fortemente atingidas, no prognóstico dos doentes, nas formas predominantes de transmissão e, sobretudo,
na resposta social a este novo problema de saúde.
Entre nós, os eixos essenciais da acção centram-se na detecção o mais
precoce possível da infecção, no acesso universal ao tratamento com
anti-retrovirais, numa rede de apoio e cuidados às pessoas que vivem
com a infecção e na generalização do acesso às medidas de prevenção,
quer através da distribuição gratuita de preservativos masculinos e femininos, quer por intermédio de um programa alargado de redução de



riscos dirigido aos utilizadores de drogas.
Mas em Portugal, como na generalidade dos países da Europa Ocidental, há hoje um desafio adicional, que é o de responder ao aumento de
casos em populações onde a infecção parecia ter sido controlada.
Revela esse facto que não há soluções definitivas ou ganhos adquiridos
na ausência de uma actividade constante de prevenção, diagnóstico e
tratamento.
Esta actividade de prevenção é dirigida a todos, mas muito em particular
às populações mais vulneráveis e nas quais o risco da infecção é mais
evidente. Entre elas, encontram-se as populações e os migrantes de
países de alta endemia, pelo que as políticas de cooperação, nomeadamente na formação de recursos humanos, são absolutamente deterr
minantes.
Minhas senhoras e meus senhores,
As mudanças verificadas no curso da infecção VIH e da sida têm, em
grande parte, sido possíveis com o precioso contributo das organizações da sociedade civil que, com a sua voz e a sua determinação, têm
influenciado positivamente a agenda de investigação.
A aposta forte na investigação tem permitido um melhor conhecimento
do vírus e das formas de o diagnosticar, traduzindo-se, também, em melhores fármacos que modificaram a duração e a qualidade de vida dos
doentes.
Mas as organizações não governamentais têm-se revelado especialmente importantes nas soluções para os problemas reais das pessoas
infectadas e afectadas pela infecção, com um papel insubstituível em
contrariar a discriminação e o estigma, o sofrimento e a solidão ou consequências como a perda de emprego, de casa ou de suporte familiar.
Há que reconhecer que as ONG (organizações não governamentais)
responderam, muitas vezes, antes das próprias estruturas governamentais encontrarem os seus caminhos.
Estas organizações têm dado um contributo decisivo para a informação
e a educação, aumentando a atenção para os problemas da infecção e
para as questões que mais a determinam.
A infecção VIH está lentamente a tomar o espaço que foi da sida – um
acontecimento final que vemos cada vez mais como evitável. Passou-se
de um tempo em que o diagnóstico trazia, quase sempre, a curto prazo,
a morte, para o reconhecimento de uma realidade que pode ser vivida
como outras patologias crónicas.
Assim, muito mudou na dinâmica da infecção e na forma de lidar com
ela.
Houve problemas que ficaram resolvidos na generalidade do mundo ocidental, como seja a transmissão de mãe a filho ou a segurança transfusional, embora permaneçam como ameaça em muitas áreas do globo,
em particular em África.
Mas outros problemas se apresentam: o envelhecimento das pessoas
que vivem com a infecção e as dificuldades sociais que dele resultam,
o desinvestimento individual e por vezes comunitário na prevenção, que
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leva a que não se mantenham hábitos antes bem interiorizados, a falsa
segurança dos testes e uma crença excessiva na eficácia dos tratamentos, fazendo esquecer que não há ainda uma cura para a infecção.
Também a resposta a estes novos desafios, que substituem aqueles que
se vão solucionando, exige uma estratégia multi-sectorial e multilateral,
que envolve, para além da saúde, os múltiplos sectores governamentais
e a sociedade civil, com evidente importância na educação, na literacia
em saúde e nas condições do mundo do trabalho, com a partilha internacional de valores e culturas numa resposta solidária.
O Congresso CPLP sobre VIH/Sida é bem a marca desta nova abordagem, procurando perspectivar os novos desafios e tentando encontrar
respostas no quadro deste extraordinário projecto de cooperação que é
a CPLP. Estou convicta que este congresso terá resultados. Resultados
que são absolutamente necessários nesta luta que travamos, em conjunto, contra o VIH/sida.

Sessão de Abertura do Congresso marcada por compromissos políticos de resposta ao VIH
A sessão de abertura do III Congresso da CPLP sobre VIH/sida e Infecções de Transmissão Sexual decorreu na tarde de 17 de Março, no
Centro de Congressos de Lisboa, e foi marcada pela reflexão sobre o
papel da liderança política na resposta à infecção VIH. Entre os oradores
estiveram representados os países da CPLP, através dos seus Ministros
da Saúde, a ONUSIDA, a UNICEF, a OMS, OIT, a CPLP e a rede da
Sociedade Civil dos Países de Língua Portuguesa.
O segundo painel contou com personalidades da cultura dos países de
língua portuguesa, que reflectiram a resposta ao VIH na sociedade e as
estratégias que podem ser tomadas por personalidades da cultura no
que respeita à prevenção da infecção.

Carta de Lisboa assinada no III Congresso da CPLP
sobre VIH/sida e ITS
RIDES IST SIDA CPLP é a nova rede de cooperação criada pelos Estados-Membros para fomentar o combate ao VIH/sida e Infecções de
Transmissão Sexual A Carta de Lisboa, documento que resulta do III
Congresso da CPLP sobre VIH/sida e ITS, que reúne os compromissos
assumidos e as conclusões deste encontro, foi assinada no Centro de
Congressos de Lisboa. Este documento formaliza a criação pelos Esta-

dos-Membros da Rede de Investigação e Desenvolvimento em Saúde
da CPLP em IST, VIH e sida (RIDES IST SIDA CPLP). O principal objectivo da Carta de Lisboa é institucionalizar a RIDES IST SIDA CPLP, no
âmbito do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP (PECS
CPLP). Esta nova rede de cooperação na investigação e no desenvolvimento em saúde será o mecanismo privilegiado de concertação política
e técnica da CPLP em IST e VIH/sida. Os Estados Membros pretendem
com este documento reforçar as actividades de cooperação nos países
da CPLP na área da saúde, com ênfase nas ITS, VIH e sida. Esta rede
deve organizar os seus trabalhos com as coordenações nacionais dos
Estados Membros da CPLP e dinamizar a realização, a cada dois anos,
do Congresso da CPLP sobre VIH/sida e ITS. O próximo Congresso
realiza-se em 2012 em Moçambique.

CPLP e ONUSIDA assinam acordo de cooperação
para responder à epidemia de SIDA
A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) assinaram, à margem
do III Congresso CPLP HIV/sida e Infecções de Transmissão Sexual, no dia
17 de Março, em Lisboa, um Memorando de Entendimento para formalizar a
cooperação na resposta ao VIH/SIDA nos países da CPLP - Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe
e Timor-Leste. “O presente acordo oficializa e fortalece a cooperação de
vários anos entre CPLP e ONUSIDA. O nosso maior compromisso é com
a promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV e com a
prevenção da infecção nos países de língua oficial portuguesa”, afirmou o
Secretário Executivo da CPLP, Domingos Simões Pereira. O Memorando
de Entendimento pretende mobilizar apoio técnico, político e financeiro para
redes e organizações da sociedade civil, incluindo pessoas vivendo com o
VIH nos países de língua portuguesa e desenvolver canais para trocas de
experiências entre esses países, por meio da cooperação técnica horizontal
(sul-sul).
“A ONUSIDA reforçará o seu papel de promotor de trocas de experiências
entre os países de língua portuguesa e esses países compartilham não
apenas o mesmo idioma mas uma série de características sociais e culturais que tornam a cooperação sul-sul um instrumento estratégico para a
resposta à epidemia de SIDA”, afirmou Michel Sidibé, Director Executivo de
ONUSIDA.
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Conhecer
e partilhar
vontades

Henrique de Barros,
Coordenador Nacional para a Infecção VIH/sida
Para que serve, em concreto, a realização deste Congresso?
Henrique de Barros (HB) – Serve para as pessoas se encontrarem e
partilharem experiências de trabalho; serve para, a partir desse encontro e partilha, não só levarem para os seus países soluções e vontades
de experimentarem coisas diferentes mas, sobretudo, a possibilidade de
trabalharem em conjunto. Hoje em dia, existem muitas formas de as pessoas se relacionarem, cada vez utilizamos métodos mais evoluídos de comunicação mas é igualmente importante que as pessoas se conheçam e
estabeleçam canais informais, essenciais para dar resposta à infecção e
para a cooperação entre os países. Por outro lado, serve também para nos
conhecermos melhor no que concerne ao que se está de facto a passar
porque se podem fazer perguntas, porque se obtêm clarificações e desse
conhecimento se parte para a formulação de novas questões e para o
desenho de novas soluções. Estas reuniões são também o símbolo de
um compromisso. Há uma presença importante das organizações goverr
namentais e das organizações da sociedade civil que, ao estarem num
determinado momento, num determinado local, estão também a dizer que
o seu trabalho vai continuar. E isso é para mim o mais importante.
Apesar de todas essas relações, dessa cooperação de que tanto se
fala e de, inclusive, ter sido assinado um memorando de entendimento entre a CPLP e a ONUSIDA, o facto é que a CPLP continua a
carecer de financiamentos e os países não estarão a contribuir na
medida do desejável…
HB – Vamos ver… Há financiamentos próprios da CPLP, há um plano estratégico de cooperação em saúde, que está especificamente financiado
e temos que nos lembrar que a CPLP é uma organização de estados com
graus muito diferentes de desenvolvimento e com indicadores e índices de

riqueza muito diferentes, o que faz com que a capacidade de transportar
soluções financeiras seja mais reduzida. Mas isso corresponde a vermos
a cooperação meramente como transferência de dinheiro quando existem
factores muito mais determinantes no desenho da cooperação. E repare:
não podemos julgar nem a cooperação e a CPLP pelo que se passa na
área da saúde e em particular na área do VIH, nem generalizar. Nesta área
concreta, tem havido trabalho conjunto e partilha de conhecimentos e soluções, têm havido uma inequívoca transferência de financiamentos e até
transferência de consumíveis, como medicamentos e meios de prevenção.
Agora, há um aspecto muito mais importante que tudo isto: a resposta ao
VIH, sob o ponto de vista financeiro, é neste momento multilateral e resulta
do encontro de muitos doadores internacionais, de países a fundações, e
o essencial desse esforço é mediado pelo fundo global e pelas agências
das Nações Unidas. O conjunto dos países da CPLP, ao organizarem-se,
estão melhor preparados para poderem beneficiar desses fundos do que
se estiverem sozinhos.
Portugal sai mais rico a partir da integração nesta rede?
HB – Portugal está neste processo e nesta rede desde o princípio porque
tem uma lógica de cooperação que não é meramente de ajuda mas de
entreajuda. Ou seja, procuramos dar o melhor do que temos e também
sabemos que estamos a ganhar imenso quer em conhecimento, quer em
experiência, quer face à possibilidade de responder melhor a uma doença que não é portuguesa, angolana ou moçambicana mas que circula
globalmente por todo o mundo.
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a diminuir a incidência de casos de infecção significa que as políticas de redução de riscos estão a dar frutos?
AJ – Essa é uma ideia… Talvez haja hoje menos consumo de drogas
por via endovenosa, existem os programas de troca de seringas, existem
medidas que se consideram hoje extremamente positivas mas também
é evidente que surgem sempre outras formas de contágio e outras de
diminuição dessa desejável contenção dos comportamentos de risco.

Ana Jorge, Ministra da Saúde
Por que é importante esta articulação entre Portugal e os PALOP no
combate à infecção VIH/sida?
Ana Jorge (AJ) – Portugal faz parte da CPLP e, nesse âmbito, temos
todo um trabalho de cooperação, no seio do qual temos vindo a desenvolver um plano estratégico. Temos um plano, que está aprovado entre
todos os ministros da saúde, que contempla vários tipos de intervenção,
entre os quais surge a infecção VIH e a Sida como uma das áreas mais
importantes. Como tal, interessam-nos estas reuniões para que possamos partilhar experiências e saberes, alguma relação entre a forma de
tratar os doentes e de fazermos a prevenção… Sendo este um espaço
de lusofonia, esta parece-me uma área extremamente importante, até
pela prevalência da infecção VIH em África.
Apesar da diminuição do número de mortes e do cada vez maior
prolongamento do tempo de vida das pessoas infectadas, preocupa-a na situação portuguesa o surgimento de novos grupos vulneráveis?
AJ – Apesar da descida do número de casos mortes e do número de
casos que se diagnosticam por ano, existem preocupações. Desde logo
porque não temos ainda tratamento que vise a cura ou uma vacina. É
uma doença que se torna cada vez mais crónica mas que pode afectar.
E, muitas vezes, por as pessoas pensarem que a doença é crónica e
que se morre menos, verifica-se algum abrandamento nas medidas de
prevenção e de contenção. Isso é preocupante porque, apesar de não
se morrer tanto hoje de sida e de se poder fazer uma vida razoável ou
boa e adequada, não deixamos de estar perante uma infecção em que,
se houver pouco cuidado, se pode adquirir. E isso é preocupante, em
todas as idades.
O facto de entre os utilizadores de drogas por via endovenosa estar

A estigmatização das pessoas infectadas é um problema real. Preocupa o actual Governo?
AJ – É evidente que a estigmatização de qualquer grupo da sociedade é
algo que deve preocupar e que preocupa um Governo. Um Governo que
é socialista é pela igualdade e pela integração de todos numa sociedade
que se quer cada vez mais justa e, obviamente, a descriminação é sempre preocupante. Aliás, como sabe, houve algumas medidas, que têm a
ver com a descriminação, que já foram tomadas pelo actual Governo, as
quais não têm a ver exclusivamente com a sida mas com as outras questões da sociedade e, portanto, este assunto é algo que está em cima da
mesa e que constitui um alvo das nossas preocupações.

Luís Mendão, presidente do GAT
Que tipo de proveitos se podem retirar deste tipo de eventos?
Luís Mendão (LM) – Estes encontros servem sobretudo para estabelecer
pontes, pessoais, na melhor das hipóteses. Eu tenho sido crítico do não
investimento sério do Governo português na área da cooperação, algo
que mantenho, uma vez que sinto que existe uma enorme necessidade
de se cooperar na área da saúde e, especificamente, na área do VIH/
sida. E não pode ser apenas com efemérides ou acontecimentos pontuais que iremos melhorar ou conferir sustentabilidade à possibilidade de
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criar respostas que melhorem o controlo da epidemia nos países de língua portuguesa. De qualquer modo, é com isso que temos que viver por
enquanto… Do meu ponto de vista, da cooperação resultam vantagens
mútuas. A verdadeira cooperação não é aquela entre doadores e receptores mas de benefício mútuo. E quer a nível da área da investigação,
quer a nível económico, quer do desenvolvimento integrado ou para os
impactos que têm a ver com a emigração reforçada, quer da Europa para
os países de expressão portuguesa, quer destes para Portugal, penso
que uma visão mais sustentada da cooperação traria ganhos de médio e
longo prazos muito significativos para as partes envolvidas.
Apesar dessa necessidade de cooperação, o que se tem visto são
tentativas de instituições portuguesas implementarem projectos
em África e os mesmos não serem executados, seja por falta de
financiamento, seja por falta de condições logísticas ou até diplomáticas…
LM – Claro que os projectos pontuais podem ser importantes e terem
uma simbologia importante. Mas não possível fazer cooperação estruturada sem que haja hoje prioridades estabelecidas, objectivos definidos,
meios e avaliação. E vontade e liderança política capaz de levar esses
assuntos para a frente em todos os países envolvidos. Portugal sofre
de algo que tenho lamentado, que é o facto de alguns institutos, alguns
grupos, algumas organizações, alguns sectores terem a sua pequena
quinta, que gerem sem quererem partilhar com ninguém, o que em vez
de lhes permitir alargar horizontes e capacidade de intervenção, diminui
e condiciona. Mas, referindo casos concretos que acabaram por não arr
rancar, é óbvio que sem se resolver primeiro a questão estratégica que
dite como vamos funcionar – que terá que ser enquadrada ao nível interr
nacional – não será fácil… Houve a assinatura de um protocolo, como
algo teoricamente positivo, entre a ONUSIDA e a CPLP mas sabemos
que este último é um organismo esvaziado de poderes e de financiamento, sendo que os países não contribuem na medida em que o deveriam
fazer para a CPLP. É um primeiro passo mas agora é preciso ver que
conteúdos e sustentabilidade terá o protocolo porque esta é apenas uma
declaração de intenções…
Já lá vão uns anos desde a criação da primeira comissão de coordenação para o VIH, fomos invariavelmente assistindo a uma certa
desculpabilização face à escassez de meios e a uma virtual definição de prioridades ao nível da decisão política… O que se passa
afinal, em Portugal, nesta área?
LM – Em Portugal, tivemos vários períodos e a actual estrutura da Coordenação tem ainda menos poderes do que a primeira Comissão orr
ganizada. Com a passagem para o Alto Comissariado da Saúde, sem
alocação de quadro de pessoal e sem delegação de poderes, pensamos
que o modelo é ainda pior do que aquele que anteriormente existia. E
há uma prova daquelas com o se gosta hoje em dia, que são os custos:



os custos em Portugal com os tratamentos passaram de cerca de 40
milhões, no princípio de 2000 para mais de 200 milhões em 2009. Isto
resulta em algo bom, uma vez que há mais pessoas em tratamento, mais
pessoas que foram diagnosticadas, menos pessoas saem do tratamento
e as pessoas morrem menos. Mas é também resultado de um falhanço
na área da prevenção, que nos leva a continuarmos a ter níveis de novos
diagnósticos anuais muito superiores à da maioria dos países da Europa
e que, do nosso ponto de vista, põem em causa a sustentabilidade do
Sistema Nacional de Saúde, uma vez que a diagonal em que cresce o
custo com os medicamentos e o custo no SNS com a infecção VIH é muito mais inclinada para cima do que com as outras patologias. Uma solução passará por envolvermos as várias forças políticas para a definição
de um novo mandato para a Coordenação, com a integração estruturada
das organizações da sociedade civil e das pessoas que vivem com VIH,
Pelo que nos parece até agora, sete meses depois das eleições, ainda
não houve nenhuma alteração e continuamos mesmo numa situação de
indefinição, em que nem o Coordenador foi renomeado ou mudado, nem
houve tempo, na Assembleia da República, apesar dos insistentes pedidos do GAT, para dedicar um dia às questões do VIH/sida em Portugal.
Na área das dependências, o número de novos casos entre utilizadores de drogas por via injectada tem vindo a diminuir. Significará
isto que as políticas de redução de riscos começam a mostrar números?
LM – Tem duas leituras: nós tínhamos uma epidemia absolutamente concentrada nas pessoas que usavam drogas por via injectada, houve uma
percepção por parte da comunidade que este consumo era um factor
de risco alto, sobretudo com partilha de material e, portanto, houve uma
diminuição do número das pessoas que se injectam, algo para o que
contribuiu também o acesso aos programas de substituição opiácea. O
que consideramos é se podia ir mais longe e fazer melhor. Os números
continuam a indicar que, para o número de pessoas que hoje se injectam – que é menor que anteriormente – a taxa de infecção permanece
semelhante. Ou seja, a contaminação por via da partilha de material continua muito alta e os números absolutos diminuem porque o número de
injectores diminuiu. Depois, a cobertura dos programas de substituição
opiácea, que teve um grande incremento entre 1999 e 2003, estagnou
e neste momento temos uma cobertura, segundo o OEDT, de 30 a 35
por cento das necessidades, enquanto nos países onde a situação está
controlada, o valor ideal é considerado na ordem dos 60 por cento. Apesar de haver indicadores, espero que se consiga fazer mais e melhor em
Portugal, com poucos custos acrescentados e com ganhos em saúde
e economia para o SNS. E não entendo por que emperrou o sistema
num local que representa uma enorme melhoria relativamente ao ponto
em que partimos, em 1998, mas não se vê o aprofundamento daquelas
coisas que se comprovaram eficazes e que defendem a saúde pública e
a saúde das pessoas que usam drogas.



Museu da Farmácia

Na rota da
educação
para a saúde
D {ig^d YV hZYZ YV 6C; VXda]Z! YZhYZ & YZ BVgd!
jb egd_ZXid ^cY^id Yd BjhZj YV ;Vgb{X^V! Zb eVg"
XZg^V Xdb dh HZgk^dh ;VgbVXji^Xdh YV 6C;/ V Zm"
edh^d ÆK>=$h^YV Ä GZVa^YVYZ Z Y^bZchd ]jbV"
cVÇ! dcYZ V kZgiZciZ ]^hig^XV XZYZ d aj\Vg | eZ"
YV\\^XV! Xdb V b^hhd YZ ZYjXVg eVgV V hVYZ#
6 ^c^X^Vi^kV! eViZciZ Vi BV^d! ZaZ\Z Xdbd dW_ZX"
i^kd hZch^W^a^oVg dh k^h^iVciZh eVgV V VYded YZ
XdbedgiVbZcidh hZ\jgdh! igVch[dgbVcYd Vh eV"
gZYZh cjb \^\VciZhXd [da]Zid ^c[dgbVi^kd hdWgZ d
kgjh YV h^YV! Xdb ^bV\Zch YZ [dgiZ XVg{XiZg k^hj"
Va Z bZchV\Zch h^beaZh! dcYZ d eWa^Xd  Xdck^YV"
Yd V eZgXdggZg V ]^hig^V Z Y^bZchd ]jbVcV YZ
jbV YdZcV Xj_V egZkZcd Zhi{ Vd VaXVcXZ YZ idYdh#
:bZcigZk^hiV!?ddCZid!Y^gZXidgYdBjhZjYV;Vgb{"
X^V! YZhiVXV V ^bedgi}cX^V YZ aVcVg d VaZgiV |h bV^h
YZYZob^aXg^VcVhZ_dkZchfjZ!edgVcd!k^h^iVbZhiZ
ZheVd!gZVaVcYdV^cYVdeVig^bc^dfjZdeVhedh"
hj^ cVfjZaZ fjZ! XdchiViV!  Æd c^Xd kZgYVYZ^gd bj"
hZjYd]dbZbZjbXVhdc^XdVckZabjcY^VaÇ!jb
bjhZjfjZ!bV^hYdfjZgZÓZXi^gV]^hig^VYV[Vgb{"
X^Vedgij\jZhV!iZhiZbjc]VV]^hig^VYd=dbZbcV
ajiVXdcigVVYdZcV#9dheg^bgY^dhYVegZhZcV]j"
bVcVcVIZggV!Yd:\^eid|BZhdedi}b^V!Yd>hadVd
>beg^d>cXV!YZZe^hY^dhXdbdVEZhiZCZ\gVdjeZ"
VhXdbdVEZYgV;^adhd[VadjjbXdgcdYZJc^Xgc^d!
ZcigZbj^iVhdjigVhdWgVh!idYVhdg^\^cV^h!Xdbd[Vg"
b{X^VhYZk{g^dheZgdYdhYV]^hig^V½jbVk^V\ZbV
cdeZgYZg

A raiz
“A ideia de constituir uma colecção que poderia vir a resultar num museu
surgiu em 1981. Nessa altura, Portugal era um dos pouquíssimos países
civilizados que não tinham uma colecção oficial dedicada à farmácia. Existiam vários núcleos espalhados pelo país mas não havia algo que representasse de forma digna e virada para o público a profissão farmacêutica.
Em 1981, o Dr. José Carlos Salgueiro Baço, que era membro da direcção,
apresentou esta ideia, que a acolheu, começando desde logo a sensibilizar
colegas de Portugal para doarem peças para o futuro Museu da Farmácia.
De 1981 a 1996, tivemos um período de formação do Museu da Farmácia,
durante o qual recolhemos 9 mil peças do país inteiro. O nosso objectivo era
claramente preservar a memória e expor o património farmacêutico”.

Museu da Farmácia

6^c^X^Vi^kV!eViZciZViBV^d!ZaZ\Z
XdbddW_ZXi^kdhZch^W^a^oVgdhk^h^iVciZh
eVgVVVYdedYZXdbedgiVbZcidhhZ"
\jgdh!igVch[dgbVcYdVheVgZYZhcjb
\^\VciZhXd[da]Zid^c[dgbVi^kdhdWgZd
kgjhYVh^YV!Xdb^bV\ZchYZ[dgiZXV"
g{XiZgk^hjVaZbZchV\Zchh^beaZh#

Único no mundo
“Neste momento, o Museu da Farmácia é um caso único a nível mundial.
Ultrapassámos a questão de ser um museu totalmente português ou que
reflicta exclusivamente a história da farmácia portuguesa e temos hoje um
museu que reflecte a história do Homem na luta contra a doença. Com
todas as civilizações, com todas as culturas, temos hoje em Portugal um
museu do homem devido ao Museu da Farmácia. Porque todos os outros
museus que existem acabam por não incluir todas as outras culturas”.

Um Museu para todos os públicos
“Toda a gente utiliza o Museu da Farmácia, que acaba por tocar em várias
temáticas. Se alguém é da área do design ou da comunicação, vem ao
Museu porque tem uma boa colecção de posters de farmácia, que vai
desde os finais de 1800 até aos nossos dias. Se é um historiador ou antropólogo e pretende saber um pouco sobre a história do homem, estão
aqui todas as culturas e civilizações. Se é farmacêutico ou médico, sendo
este um museu da saúde, claramente, vem cá. Claro que este é igualmente um museu que atrai muito os jovens, quanto mais não seja porque
temos a verdadeira Pedra Filosofal ou um corno de Unicórnio… Acaba
por abranger todas as pessoas e gostos. Não é um museu exclusivo para
determinado grupo profissional”

A exposição VIH/sida – Realidade e dimensão humana
“Sendo este um museu de saúde, e tendo nós apostado desde o início
que o museu devia ser um descodificador da linguagem científica para
uma linguagem mais acessível, o Museu fez, ao longo da sua história,
uma grande aposta no serviço educativo. Temos um excelente serviço
educativo para crianças dos quatro até jovens com 17 ou 18 anos, lado.
Estas exposições que o Museu faz acabam por surgir no seguimento
dessa atitude. Anteriormente a esta, fizemos sobre a Tuberculose. O
Museu da Farmácia, sendo um museu da saúde, não pode ter a cabeça
debaixo da areia. Não podemos estar sempre a olhar para o passado.
Por isso fazemos retrospectivas históricas mas não deixamos nunca de
ter elementos actuais, que são preocupantes. Não deixando o VIH/sida
de constituir novamente uma preocupação, por toda uma situação evidenciada no terreno, o Museu, que recebe mais de 12 mil visitantes por
ano, pode ser um excelente veículo para chamarmos a atenção desde os
jovens até aos adultos seniores que nos visitam”.

Uma perspectiva preventiva
“Temo-la aqui atrás de nós (apontando para um poster). O retorno que
temos recebido por parte de jovens e professores que já nos visitaram
permite-nos constatar que esse objectivo de servirmos de descodificador
da linguagem científica para uma linguagem mais acessível tem sido plenamente atingido. Têm-nos dito que a informação é clara, atractiva e que
se captam facilmente as ideias”.





Opinião

“Quiero
una moto”
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha
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Prólogo
Este libro puede herir la sensibilidad del lector.
El lenguaje usado, en algún
caso algo particular, no es el
adecuado, pero he preferido
mantener la originalidad del
autor.
Es posible que algunas de las
personas puedan sentirse identificadas con las vivencias que
van a leer... no guarden silencio... no tengan miedo, si son
adictos, existen tratamientos de
rehabilitación. Si están sufriendo los daños colaterales de las
drogas pongan fin.
Algunos nombres de autor son
reales, otros que han querido
mantener el anonimato son ficticios, incluso las hay sin nombre, pero todas las vivencias
tienen el mismo fin, prevenir el
consumo de drogas, unas como
adictos, otras como codependientes (daños colaterales)...,
hay historias desde todos los
rincones de España e incluso
del extranjero.

Una de las premisas del movimiento de ayuda mutua es utilizar la propia experiencia para compartirla con los
demás y poder superar situaciones difíciles. Algunas personas precisan más tiempo para pensar e incluso
algunos presentan reticencias a la hora de acudir a los grupos o movimientos de autoayuda. En este contexto
Francisco J. Serrano (Paco), decidió hacer una recopilación de testimonios, vivencias, sentimientos y pensamientos de aquellos que de una forma directa o indirecta han pasado por el oscuro camino de las drogas. El
efecto que tiene este tipo de confidencias repercute tanto en la persona que las cuenta como en el que las lee o
escucha, en el primer caso, es como ir de dentro a fuera con el compromiso de no repetir errores, en el segundo
de fuera a dentro aportando motivos para la reflexión y el cambio. Todo ello sin tapujos, vergüenzas o falsas
apariencias. Paco ha sido capaz de ponerse en contacto con gente de toda España e incluso del extranjero,
toda esta gente ha ido aportando su forma de reflexionar en torno a su adicción, hay quien ha preferido hacerlo
desde el anonimato, otros han sido más abiertos, pero todos han sido sinceros. Pero, ¿qué más da?, si queda
la vivencia y la reflexión, el querer llegar a los demás y compartir intimidades, con la idea última de que nadie
más tenga que pasar por ese camino. Tristezas y alegrías, pérdidas y ganancias hacen de “Almas al aire” un
libro fiel reflejo de las personas que han aportado ese retazo de su vida.
Se ha hecho en este libro una labor de contacto, recogida y revisión, en un intento de Universalizar la información. Queda demostrado con la lectura detenida de los relatos, el adicto, el alcohólico es una persona que sufre
y que hace que muchos sufran por él.
Si con este libro, se consigue que tan sólo una persona recapacite y decida salir del camino oscuro para buscar
su alma más pura, este trabajo habrá obtenido su recompensa ya que tendremos a una persona, una familia,
unos amigos más felices. Sin adicciones, libres, como verdaderas almas al aire.
Dr. Francisco Pascual Pastor
Coordinador Comité Asesor Técnico de F.A.R.E.

La mayoría de los adictos que
han publicado su vivencia aquí,
considera que en los tiempos
que vivimos, hay un grave problema de valores humanos y es
motivo suficiente para caer en
las drogas.
Actualmente muchos adolescentes experimentan con las
drogas a edades tempranas, en
una etapa de la vida en que el
cerebro está en pleno proceso
de maduración, y es así como
su madurez se paraliza, por eso
tanto ellos como yo pensamos
que si este libro llega a colegios
e institutos, y de verdad los jóvenes se dan cuenta de que las
drogas no son lo que parecen y
que destruyen vidas enteras, le
haremos pensar... y tú cuando
a una persona joven le haces
pensar seguramente se piense
más de una vez antes de consumir cualquier sustancia.
Beatriz López Davia



Rede Europeia Correlation

Porto na rota da Rede
Europeia Correlation

De 4 a 6 de Março, teve lugar na cidade do Porto, um
dos mais importantes eventos europeus dedicado às
temáticas da saúde e inclusão social. A “Correlation
European Network” reuniu num encontro de três dias
mais de 100 especialistas que debateram estratégias
de intervenção, metodologias de investigação e políticas sociais em favor do trabalho com populações
vulneráveis e em situação de risco (utilizadores de
drogas, trabalhadores do sexo, jovens em situação
de risco, reclusos, etc.). Esta rede congrega organizações da sociedade civil, investigadores e organismos responsáveis pela implementação de políticas
sociais no espaço europeu com o objectivo de combater as desigualdades no acesso à saúde e melhorar

os serviços de prevenção, de cuidados e tratamento,
em particular os que operam nas áreas do VIH/Sida
e da Hepatite C.
A APDES - Agência Piaget para o Desenvolvimento ONG sediada na região do Porto, foi a entidade portuguesa responsável pela organização do encontro. No
discurso de abertura da conferência, José Queiroz,
coordenador executivo da APDES, expôs as contradições que as ONG em Portugal enfrentam na transição
de um modelo de Estado Providência para um Estado
de serviços mínimos (que apelidou de Estado Gestor),
sublinhado os riscos e oportunidades associados a estes processos de mudança. A outra oradora do primeiro dia de trabalhos, Dagmar Hedrich do OEDT (Ob-

Rede Europeia Correlation

servatório Europeu das Drogas e Toxicodependências), apresentou dados actualizados sobre o fenómeno do consumo de substâncias psico-activas e as respostas
da Redução de Riscos na Europa. Por último, de referir a comunicação de Peter
Sarosi da Hungarian Civil LIberties Union, o qual evidenciou a eficácia dos audiovisuais enquanto instrumentos de advocacy e militância na promoção dos direitos
humanos por parte dos utilizadores de drogas.
No segundo dia de trabalhos os especialistas dividiram-se em diferentes grupos
temáticos com o propósito de sinalizar boas práticas de intervenção e elaborar
recomendações dirigidas aos responsáveis europeus pelo desenho das políticas
sociais e de saúde. Entre as temáticas abordadas, destaca-se a importância dada à
figura do Educador de Pares na optimização da intervenção das equipas de saúde
junto de populações de consumidores de drogas ditas ocultas; a inovação tecnológica de algumas equipas que actuam no espaço virtual (e-health), cada vez mais
um contexto privilegiado para chegar junto de utentes que fazem do mundo da web
um dos seus espaços preferenciais de socialização; e as propostas para o estímulo
do diálogo sobre a intervenção no VIH/Sida entre as organizações da sociedade
civil e as estruturas de decisão política a nível nacional e europeu.
O último dia de trabalhos contou com a presença de João Goulão, presidente do
IDT (Instituto da Droga e das Toxicodependências), o qual encerrou o encontro
apresentando os desenvolvimentos e mudanças ocorridas nas prioridades ao nível das políticas portuguesas sobre drogas e sua relação com a Europa. O coordenador da rede, Eberhard Schatz, sublinhou a qualidade dos trabalhos realizados,
referindo a importância dos mesmos para o contributo da sociedade civil europeia
na formulação das estratégias políticas europeias direccionadas a públicos em
situação de maior vulnerabilidade social. O próximo encontro a realizar em 2011,
está agendado para uma das capitais europeias que mais tem sofrido com os problemas associados à crise económico-financeira - Berlim.
Os resultados do encontro podem ser consultados na página web da rede Correlation em www.correlation-net.org



A APDES (Agência
Piaget para o Desenvolvimento), é uma
associação sem fins lucrativos que tem como
propósito o desenvolvimento integrado. A APDES promove mais de
20 projectos em áreas
como a da Saúde, Inclusão Social, Empregabilidade, Cidadania
e Cooperação para o
Desenvolvimento, em
contextos tão diversos
como a Rua, os ambientes recreativos, a
Escola, a Prisão, etc.
Neste momento, actua
junto de consumidores
de drogas, reclusos,
jovens em situação de
risco, trabalhadores do
sexo, desempregados,
entre outros, promovendo a sua autonomia,
o acesso aos serviços
de saúde e a defesa dos
seus direitos cívicos.
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Famílias Anónimas

Famílias
em reflexão

O Intergrupo do Norte da Associação Portuguesa de Famílias Anónimas
(APFA) e os Grupos de Valbom levaram a efeito um encontro de reflexão
oportuna em regime aberto para fazer passar a mensagem das famílias
anónimas, e dar a conhecer os seus objectivos. Foi uma reunião que serr
viu para dar uma imagem ao exterior dos problemas a que estão sujeitas
as Famílias dos dependentes de substâncias psicoactivas, dependências esteve presente e falou com um dos seus membros.
Porquê e para quê este encontro?
Este encontro visa assinalar o encontro inter norte de FA e a criação de
dois grupos em Valbom e consiste em reunir e partilhar com a abertura
ao exterior todas as nossas preocupações.
Porquê F.A? Não soa a algum secretismo?
A questão do anonimato é difícil de entender, e mais difícil ainda de explicar, sobretudo para quem está de fora. Porque as pessoas em muitos casos tem de falar do seu sofrimento, da sua vida privada e é isso
que explica a questão do anonimato, porque aquilo que se diz nessas
reuniões deve ficar entre os seus membros, o que nós pretendemos é
resguardar as pessoas e o seu direito de privacidade.
E para isso é preciso funcionarem como se de uma “seita” se tratasse?
Não, e é muito mau que se faça essa associação…A nossa forma de
funcionar é esta, e não pretendemos com isto dizer que somos os arautos da verdade, ou da solução, e quem entender que esta não é a melhor
orientação, pode optar por outras formas de associação e reunião por
forma a obter a resposta mais adequada ao seu problema, e gostaria de
deixar claro que o que é bom para uns, pode não ser eficiente para outros. O mais importante é ajudarmos as famílias que necessitam de ajuda, e fazer com que percebam o problema delas e dos seus familiares,
e saberem como reagir e interagir. Não somos uma associação fechada,
nós existimos pela atracção pela inter-ajuda, respeitando totalmente o
direito á privacidade e ao anonimato de todas as pessoas. Eu aceito
perfeitamente que hajam pessoas que não adiram a este programa, talvez porque não entendem esta questão do anonimato, ou até por outra
qualquer razão. È um direito que lhes assiste e que nós respeitamos mas
gostaria que também respeitassem as nossas ideias porque para nós o
programa funciona…
Não temem que este circulo fechado restrinja o conhecimento dos
problemas e consequente intervenção?
Deixe-me esclarecer, não é fechado nem é anónimo, o que é anónimo.
é a vinculação dos testemunhos pessoais, porque muitas das vezes as
pessoas abordam aspectos da sua vida, que são estritamente pessoais
e muito delicadas, e é isso que nós aqui queremos salvaguardar, não
estabelecer aqui um nexo público entre um testemunho e uma determi-

nada pessoa, isto é que é o anonimato, o resto é muita confusão que não
resolve nada e muito menos o sofrimento destas pessoas.
Afinal de contas continuo confuso…
Não sei porquê…volto a repetir que o nosso objectivo não é a explanação
pública da doença, não é uma acção militante de uma intervenção de
propor isto ou aquilo, de dizer que este ou aquele tratamento é melhor
ou pior, não é nada disso…não definimos orientações… o que queremos
é intervir na base do interior das pessoas dos seus sentimentos criando
oportunidades de partilha de experiencias.
Afinal de contas o que são as Famílias Anónimas?
Famílias Anónimas são um grupo de auto-ajuda de familiares preocupados, que foram ou estão confrontados com os problemas de um familiar
e que está a afectar seriamente as suas vidas. Muitos de nós ficamos
chocados com a recusa de um familiar, de aceitar ajuda, e ás vezes nem
aceita a tentativa de ajudar.
Com a partilha das experiências dos outros, bem como com os erros que
se cometeram, sempre tentamos fazer o melhor possível, e é através da
ajuda, da partilha que nos ajudamos ajudando.
Mas ter um familiar que não compreende o seu problema não é fácil…
Não! E esse é um grande problema, e por isso estamos aqui, para pedir
ajuda, para que alguém nos ensine a viver este sofrimento, e daí a sua
questão de saber quem é que mais sofre…Porque através da partilha nós
aprendemos a enfrentar a realidade a saber crescer no meio das emoções, a perceber estas mudanças no seio da família, o que não é nada
fácil… mas temos muita esperança e acreditamos que é possível…

