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Sou de uma geração que viveu na ditadura, num regime onde as mais elementares regras 
do direito eram violadas. Vivi na mais negra noite onde o nascer do dia nunca chegava, 
era o poder comandado por tiranos sem escrúpulos, sem regras e de acordo com as suas 
conveniências, perpetuando-se no poder pelo medo, pelo terror, suportado pelas polícias 
políticas, enviando os jovens para a guerra. Censurando a escrita, encarcerando os que 
pensavam de maneira diferente, controlando tudo e todos. Era um poder ilegal imposto, 
governado pela força, desrespeitando os mais elementares direitos, liberdades e garantias. 
Sou dessa geração e tenho dela bem viva a memória do que foram esses longos anos de 
ditadura. 
Não posso, nem quero comparar aquele que era o meu país com o de hoje, que não tem 
fronteiras, que tem uma só moeda, que ombra com os outros países europeus que partilha 
o espaço e a democracia. Hoje vivo num regime democrático, não sou preso por delito de 
opinião, posso discordar e manifestar o meu desagrado por isto e por aquilo, até posso 
dizer que tenho saudades de alguns líderes parlamentares que passaram pela Assembleia 
da República, e que não concordando com muitas das suas opiniões politicas, tenho de 
reconhecer que eram gente de outro nível, que sabiam que o interesse do País é sempre 
mais importante do que a opinião da sua família política. A arte e a eloquência dos seus 
discursos mobilizavam vontades… Aprendi com muitos deles que a tolerância era um bem 
precioso e que, apesar das diferenças, era preciso ter confiança e acreditar no País.
Tenho pena, hoje que vivo em democracia, de não ter homens com a mesma capacidade e 
com o sentido de estado que saibam interpretar as necessidades e as aspirações do povo. 
Às vezes, até sinto vergonha de ver na Assembleia da República tanto ódio, tanto “deita 
abaixo,” sem que se apresente qualquer solução para resolver os problemas que o País 
atravessa. 
Basta! Sejam homens, e, pelo menos uma vez na vida, assumam a vossa responsabilidade 
para com o povo que vos elegeu. O País precisa de homens que saibam resolver os problemas, 
que critiquem mas proponham soluções, que tenham iniciativa para fazer as reformas 
de que necessitamos, que acreditem neste exército (povo) pacífico, que quando acredita 
une-se em torno dos seus líderes. Não queremos mais guerras ou quezílias partidárias, 
queremos estar unidos no combate à mediocridade, ao lado daqueles que querem arregaçar 
as mangas e construir um futuro melhor. Basta de tanta hipocrisia, vivemos hoje momentos 
difíceis e devemos ser todos chamados a participar na reconstrução de um País, apesar de 
não termos contribuído em nada para a “sua desgraça”. Por mim, tenho a certeza de que 
saberemos construir o futuro porque somos um povo com a coragem de quem já passou o 
“cabo das tormentas”…

Sérgio Oliveira

Editorial

FICHA TÉCNICA: 

Propriedade, Redacção e 
Direcção: 

News-Coop - Informação e 
Comunicação, CRL 

Rua António Ramalho, 600E  
4460-240 Senhora da Hora  

Matosinhos  
Publicação periódica mensal 

registada no ICS
com o nº 124 854. 

Tiragem: 12 000 exemplares 
 Contactos: 22 9537144 

91 6899539 
info@dependencias.pt  
www.dependencias.pt

 
 Director: Sérgio Oliveira 

Editor: António Sérgio 
Produção Gráfica: Ana Oliveira 

Impressão: Ginocar 
Produções, S.A.

Apesar de tudo 
somos nós que 

decidimos…



4 OEDT celebra Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas OEDT celebra Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas

“Pensar 
em Saúde - 
Não em drogas”

O tema da edição deste ano do Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas foi “Pense em 
saúde, não em drogas”. O slogan serviu de mote para uma campanha liderada pelo Gabinete de Drogas e 
Crime das Nações Unidas (UNODC) que visa aumentar a consciencialização em torno do grande desafio que 
as drogas ilícitas representam para a sociedade como um todo e especialmente para os mais jovens. O objec-
tivo desta campanha consiste em mobilizar apoios e inspirar as pessoas a agirem contra o abuso de drogas. A 
campanha incentive os jovens a colocarem a sua saúde em primeiro lugar e a não consumirem drogas.
O OEDT assinalou este Dia Internacional com um evento de sensibilização, que decorreu no dia 24 de Junho 
(dois dias antes da data oficial), destinado, como vem sendo hábito há já cinco anos, à comunidade diplomá-
tica de Lisboa e aos seus parceiros das autoridades portuguesas, aproveitando ainda a ocasião para proceder 
à publicação da sua mais recente análise sobre consumo de drogas injectáveis na Europa.
Dependências marcou presença no evento, que contou ainda com as participações da ministra da saúde, Ana 
Jorge, de João Goulão, presidente do Conselho de Administração do OEDT e de Wolfgang Götz, Director do 
OEDT e registou os seus discursos.

Intervenção da Ministra da Saúde nas comemorações do 
Dia Internacional Contra o Abuso de Drogas e o Tráfico 
Ilícito no Observatório Europeu da Droga e da Toxicode-
pendência – 24/06/2010

“É com muito gosto que, em meu nome pessoal e em representação do se-
nhor Primeiro-Ministro, associamos o Governo Português ao Dia Internacio-
nal contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, estabelecido pelas Nações 
Unidas em 1987 e assinalado todos os anos a 26 de Junho.
Este ano o tema do Dia Internacional pretende mobilizar apoios e sensibilizar 
a população para que actue contra o abuso e o tráfico de drogas. A campanha 
encoraja os jovens a cuidar da sua saúde e a não consumir drogas.
Portugal tem hoje responsabilidades acrescidas no domínio da luta contra a 
droga, que decorrem, em particular, de sediar em Lisboa o Observatório Eu-
ropeu da Droga e da Toxicodependência e de ter à frente deste organismo um 
português. O Observatório tem um papel importantíssimo de fornecer à União 
Europeia e aos seus Estados-Membros informação fiável e comparável sobre 
a situação europeia em matéria de droga e uma base científica sólida para os 
decisores políticos formularem as políticas e estratégias.
Para Portugal é inquestionável o valor acrescentado de ter esta agência euro-

peia sedeada em Lisboa. Esta proximidade tem-se traduzido numa excelente 
colaboração com as autoridades nacionais. E esta excelente colaboração 
fica bem visível no convite feito aos membros do Conselho Nacional para os 
Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool 
para estarem hoje aqui presentes. Aproveito, aliás, para cumprimentar, em 
particular, os membros do Conselho aqui presentes.
Esta proximidade e colaboração reflectem bem a nova abordagem introdu-
zida pelo Tratado de Lisboa, que apela ao envolvimento da sociedade civil e 
dos cidadãos em geral nas políticas europeias. Permitam-me que aproveite, 
ainda, esta oportunidade, para transmitir a todas as autoridades aqui presen-
tes a convicção que tenho de que a política portuguesa em matéria de droga 
e toxicodependência pode ser considerada pioneira no contexto europeu e 
até internacional. Uma política assente no pragmatismo e no humanismo, 
olhando e tratando o toxicodependente como um doente que precisa de ter 
acesso ao tratamento, através de uma rede pública nacional de atendimento e 
prestação de cuidados de saúde. Uma política assente numa atitude de aber-
tura à inovação, considerando os resultados cientificamente comprovados e a 
consequente adopção de soluções adequadas à conjuntura nacional.
Neste particular, merece especial destaque a política de descriminalização 
do consumo de drogas, implementada desde 2001. Esta política foi objecto 
de reconhecimento internacional, quer pelas agências e organizações que 
tratam esta matéria, quer por parlamentos nacionais de diversos países, bem 
como pela imprensa internacional. E penso ser ainda de destacar a aprova-
ção, em Maio último, do Plano de Acção contra as Drogas e as Toxicode-
pendências 2009-2012, bem como a revisão das estruturas de coordenação 
relativas à droga e às toxicodependências, que passa a ser conjunta para as 
substâncias lícitas e ilícitas, reflectindo uma conjugação de esforços para as 
dependências.
Senhor Presidente do Observatório, Senhor Director,
Termino reafirmando o comprometimento do Governo Português na luta con-
tra o abuso e o tráfico de drogas.
E reafirmando, também, a enorme alegria que temos em acolher nesta bela 
cidade de Lisboa a sede do Observatório”.
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João Goulão, presidente do Conselho de Administração do OEDT
“Gostaria de aproveitar esta ocasião para vos dar conta da minha satisfação e alegria por, no primeiro evento público com esta dimensão após a 
minha eleição para a presidência do Conselho de Administração do OEDT, poder contar com a presença de tantas pessoas interessadas neste tema 
e que quiseram partilhar este momento connosco. 
Sinto que essa eleição, que muito me honra pessoalmente, traduz sobretudo o prestígio das políticas portuguesas em matéria de drogas e resulta 
da visibilidade pública que as mesmas têm hoje a nível mundial. Gostava de agradecer à tutela, que nos tem permitido a liberdade de movimentos, 

conduzindo-nos com segurança no caminho que tem produzido muito 
bons resultados na evolução de vários indicadores. Foi aqui aflorada a 
questão dos indicadores relacionados com o uso de drogas por via in-
jectável, onde temos, de facto, um decréscimo muitíssimo significativo, 
com impacto numa série de outros indicadores, igualmente importantes 
e igualmente graves naquela que era a nossa realidade há meia dúzia de 
anos atrás. Estou a falar nos números negros da sida e das hepatites, em 
relação aos quais vamos tendo uma evolução positiva.
Todo este esforço e todo este trabalho só é possível mercê da confiança 
política que tem sido em nós depositada mas sobretudo mercê do esfor-
ço de tantos e tantos técnicos abnegados que não estão aqui presentes 
mas a quem gostaria de endereçar uma sentida mensagem de agra-
decimento. A todos os parceiros que noutras áreas de intervenção têm 
trabalhado connosco gostava de deixar também esse reconhecimento 
pelo enorme esforço de coordenação que tem sido feito e pelo trabalho 
que temos conseguido desenvolver em conjunto”.

Wolfgang Götz, Director do OEDT
“É para mim uma honra dar-vos as boas vindas e constatar que tenham encontrado algum tempo nas vossas ocupadas agendas para se junta-
rem a nós neste dia. E estou particularmente honrado por Sua Excelência, a Ministra da Saúde poder estar também aqui connosco.
Como sabem, estamos aqui reunidos para assinalar o Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico de Drogas Ilícitas, um dia que se destina a 
evidenciar a natureza global do problema da droga.
Este é o quinto ano em que o OEDT marca esta ocasião juntando-se à comunidade diplomática de Lisboa e aos nossos parceiros das auto-
ridades portuguesas. Fazêmo-lo porque acreditamos ser importante 
para todos conhecermos mais detalhadamente o que a Europa está a 
fazer – e em particular o que está a fazer o OEDT – nesta importante 
questão.
Permitam-me apenas algumas palavras sobre o tema escolhido este 
ano pelo Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime - “Pen-
sar em saúde - não em drogas”. Este tema convida-nos a reflectir so-
bre o impacto que as drogas têm não só sobre aqueles que as usam, 
mas também na sociedade em que vivemos. ‘Pensar em saúde – não 
em drogas’ obviously é um tema importante e muito relevante para 
a nossa Agência. Embora o OEDT tenha uma causa transversal, a 
vertente sanitária da questão das drogas foi o ponto de partida para o 
nosso trabalho - com a procura e a redução da procura como as prio-
ridades durante os primeiros anos de existência da agência. 
Dado que represento uma agência de informação sobre droga, apraz-
me que na campanha deste ano a ONU sublinhe também a importân-
cia da informação e da partilha de conhecimento para proteger a saúde a nível individual e colectivo. A ONU destaca a necessidade de fornecer 
ao público, especialmente aos jovens “as informações que precisam para fazer escolhas saudáveis, incluindo a opção de evitar o uso de drogas 

OEDT celebra Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas
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perigosas”. E incentiva os grupos de pessoas e o público em geral a 
desempenharem um papel activo na promoção da saúde nas nossas 
comunidades. 
Mas a nossa principal razão para o encontro de hoje é olhar para 
como a Europa está a responder a este desafio global. E quando digo 
“Europa”, não me refiro apenas ao OEDT e aos Estados-Membros, 
mas também a outras organizações europeias que, nas suas respecti-
vas áreas de competência, respondem colectivamente para preservar 
a saúde, a segurança e o bem estar dos nossos cidadãos.
... Organizações europeias como a Agência Europeia da Segurança 
Marítima (EMSA) [somos privilegiados por partilharmos essas bonitas 
premissas com eles], o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e 
as suas representações em Lisboa, e o MAOC-N (uma organização 
também sediada em Lisboa, composta por sete Estados-Membros 
que estão a desenvolver acções para conter o tráfico de cocaína para 
a Europa através do Oceano Atlântico). Trabalhamos com todos eles 
e – em grande escala – partilhamos uma visão e propósito comum.
Não vou elaborar sobre a missão da nossa agência, pois a maioria - 
senão todos – de vocês sabe que existimos para monitorar e informar 
sobre todos os aspectos relacionados com o uso de drogas e as res-
postas existentes na Europa, porque há indícios de que as boas políti-
cas decorrem de uma boa e actualizada compreensão da situação.
No entanto, parece-me oportuno chamar a atenção para uma publica-
ção que estamos hoje a lançar e também para vos informar acerca de 
alguns dos principais desafios que se avizinham.
A nova publicação é intitulada “Tendências no consumo de droga in-
jectada na Europa” - um padrão de uso de drogas que tem sido as-
sociado com a maior parte da morbidade e mortalidade relacionadas 
com o uso de drogas na Europa nas últimas décadas. Esta publica-
ção, que se baseia em informações fornecidas por 30 países, tanto 
nos traz boas como más notícias.
Permitam-me começar com as boas notícias. Os dados de que dis-
pomos mostram que o consumo de droga injectada está a diminuir 
em muitos países. O mesmo vale para alguns dos problemas rela-
cionados, tais como novas infecções pelo HIV entre utilizadores de 
drogas injectáveis. Estes desenvolvimentos aliam-se a um resultado 
em grande medida obtido a partir de um investimento significativo por 
parte dos países europeus no tratamento de drogas - principalmente 
no tratamento de substituição - e em programas de troca de agulhas 
e de seringas.
A má notícia é que o uso de drogas injectáveis continua a ser um 
problema importante, ainda havendo cerca de um milhão de injectores 
na União Europeia, muitos dos quais ainda morrem de overdose de 
drogas ou outros problemas de saúde como as doenças infecciosas. 
Alguns países mencionam novos grupos de injectores jovens e preci-

samos de permanecer vigilantes para evitar novas epidemias, como 
aquelas a que assistimos nos anos 1980 e 1990.
Quanto aos desafios futuros, gostaria de mencionar duas conferên-
cias que terão lugar no segundo semestre deste ano, ambas organi-
zadas em conjunto entre o OEDT e a Comissão Europeia.
A primeira é a conferência europeia sobre os indicadores técnicos de 
abastecimento de drogas. Esta conferência irá iniciar o processo para 
a criação de uma nova estratégia europeia para o acompanhamento 
dos mercados de drogas, crime e redução da oferta. Irá solicitar uma 
rede de peritos científicos e operacionais para orientar o desenvol-
vimento da estratégia e sua implementação. A perspectiva de longo 
prazo dessa acção consiste em proporcionar aos decisores políticos 
uma visão abrangente dos aspectos relacionados com o problema 
das drogas.
O segundo acontecimento está relacionado com a nossa cooperação 
com os países da União Europeia de Vizinhança, que são principal-
mente as antigas repúblicas soviéticas que fazem fronteira com a UE 
e os países ao sul do Mediterrâneo. Nós já estamos a trabalhar com 
alguns deles. Através da Política Europeia de Vizinhança, a UE pre-
tende reforçar a prosperidade, estabilidade e segurança de todos os 
países em causa. O nosso seminário será o primeiro evento organiza-
do entre os representantes de 16 países vizinhos, o OEDT e a CE - e 
tem como objectivo estabelecer e reforçar a cooperação no controlo 
da droga.
Senhoras e Senhores,
Permitam-me algumas últimas palavras para agradecer o traba-
lho de várias autoridades portuguesas presentes aqui em Lis-
boa, com as quais, ao longo dos anos, temos construído relações 
de trabalho estreitas e produtivas. Gostaria particularmente de 
chamar a vossa atenção para os nossos colegas que tratam di-
rectamente com questões de droga – a Comissão de Saúde do 
Parlamento Português, os gabinetes do Presidente da República 
e do Primeiro-Ministro, o Ministério da Saúde, e o Instituto da Droga 
e da Toxicodependência (IDT), cujo Presidente, Dr. João Goulão, foi 
eleito presidente do nosso Conselho de Administração, no início do 
ano. E há aquelas autoridades que contribuem para encontrar me-
lhores condições para a agência e seus funcionários, em especial o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério das Finanças.
Antes de passar a palavra a Sua Excelência, a Ministra da Saúde, 
gostaria de lembrar que a minha equipa e eu estamos à vossa dispo-
sição para respondermos a quaisquer perguntas que possam ter - não 
só hoje mas todos os dias. Na verdade, nós existimos para servir as 
autoridades da UE e países terceiros”.

OEDT celebra Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas
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O Projecto “Eu e os Outros” foi desenhado por uma 
equipa técnica ligada à Linha Vida SOS Droga e sur-
ge integrado no desenvolvimento do site juvenil “Tu 
Alinhas?
Constitui-se como um instrumento promotor de pro-
cessos de tomada de decisão, confrontação no seio do 
grupo e exploração de informação dirigido a grupos 
de jovens entre os 10 e os 18 anos. Procura-se, através 
da narrativa interactiva, um conjunto de decisões 
partilhadas, na resolução de problemas do dia-a-
dia. Procurando a Linha Vida - SOS Drogas colabo-
rar, no sentido de dar resposta a dúvidas levantadas 
no projecto.  Este projecto foi estruturado com base 
num conjunto integrado de modelos teóricos (Modelo 
Compreensivo/Social; Modelo Cognitivo/Informati-
vo; Modelo de Promoção da Saúde; Modelo de Influ-
ência Social; Modelo Construtivista; Teoria do Jogo). 
É proposto o desenvolvimento de: tomadas de decisão 
pessoais e sociais; assertividade – conseguir dizer o 
que pensa e sente adequadamente; competências de 
comunicação – capacidade de interpretação, posicio-
namento e transmissão de ideias; gestão de conflitos 
– identificação dos problemas, procura de compro-
missos, (re)definição de estratégias de negociação; e 
gestão de emoções – resistência à frustração, simpa-
tia vs. empatia, ressonância afectiva.
O projecto é materializado através da encenação de oito histórias em supor-
te electrónico, cada uma delas abordando temas ligados ao desenvolvimento 
pessoal e social, onde cada Aplicador escolhe a que julga mais adequada para 

implementar. As histórias estão organizadas por parágrafos, no final dos quais 
os jogadores, assumindo o papel do personagem principal, são confrontados 
com várias opções, das quais podem escolher apenas uma.
No que concerne à duração, a aplicação de uma história tem um mínimo de 
sete sessões, com a duração de 45/90 minutos cada sessão. O objectivo de 
Jogo consiste em conduzir um grupo de personagens, mediante um conjunto 
de decisões partilhadas, na resolução de problemas do dia-a-dia, realçando-se 
ainda os seguintes objectivos específicos previamente definidos: promover a 
reflexão em grupo sobre temas do desenvolvimento ligados à adolescência, 
desenvolver os processos de tomada de decisão, criar uma dinâmica de grupo 
geradora de crescimento pessoal e social, e permitir a confrontação no seio 
do grupo e exploração de informação. A participação da escola ou instituição 
implica a afectação de pelo menos dois técnicos / professores para dinamizar 
o Programa – duplas de Aplicadores; Os técnicos / professores terão uma for-
mação inicial de 24 horas, em horário a combinar; E a cedência de espaço e 
disponibilização de tempo para dinamização das sessões.
Dependências realizou um périplo pelas escolas que aceitaram o desafio do 
CRI de Viseu e, em altura festiva – era o último dia do ano lectivo –, acompa-
nhou crianças e pais, os professores que, de forma voluntária, aderiram ao Eu 
e os Outros, Directores das escolas, uma Autarca de Mangualde, Técnicos de 
Acção Social das Câmaras Municipais, Técnicos das Redes Sociais e ainda 
Técnicos de Serviço Social dos Serviços Locais da Segurança Social.
A aventura começou bem cedo, pela manhã, e o programa incluiu visitas à Es-
cola Secundária de Carregal do Sal, onde cinco aplicadores (professores) e 35 
alunos trabalharam a história número 4 do programa Eu e os Outros e, sob o 
tema Família, abordaram temas ligados ao desenvolvimento pessoal e social, 
conduzindo um grupo de personagens, mediante um conjunto de decisões par-
tilhadas, na resolução de problemas do dia-a-dia.
Aí, conversámos com os aplicadores Maria João, professora de educação es-
pecial, o engenheiro Seabra, professor das áreas das electricidades e electro-
tecnias e a psicóloga da escola, Alexandra Gaudêncio. Esta última, explica o 
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método que originou a escolha destes e mais três professores para a aplicação do Eu e os Outros, 
que não podiam estar presentes aquando da reportagem: “No fundo, foram aquelas pessoas que 
sentimos que têm uma boa relação com os miúdos e que se mostraram logo disponíveis para, vo-
luntariamente, aderirem ao projecto”.
Quanto ao outro lado, o do público-alvo do projecto, a psicóloga da Escola Secundária de Carregal 
do Sal não hesita quanto à pertinência da aplicação de um projecto como o Eu e os Outros: “É 
preciso pôr os miúdos a pensarem nisto. Eles são bombardeados com informação mas depois é 
necessário desmontar e debater as coisas e uma actividade como esta, que permite isso representa 
uma oportunidade maravilhosa, mais ainda quando se trata de um programa já estruturado”.
Uma das vantagens do Eu e os Outros reside no facto de o programa não se esgotar ao final de um 
ano lectivo. Com efeito, e face à oferta programática, com diversas histórias com diferentes temáti-
cas a explorar e versando normalmente associações a substâncias também diferentes em função 
até das idades dos destinatários, as crianças e jovens podem, juntamente com os professores e téc-
nicos aplicadores, escolher novas abordagens em cada ano que passa, como testemunham os pro-
fessores envolvidos: “apesar de terem trabalhado a história 4, sobre a família, em que a substância 
central era a heroína, eles mostraram muita curiosidade em trabalharem no futuro outras histórias, 
nomeadamente as dos afectos e da sexualidade”. Como conclusão, os aplicadores são unânimes: 
“Esta história colocava as crianças perante a necessidade de tomarem uma opção, a de ajudar ou 
não alguém que indiciava estar a ter problemas relacionados com o consumo de heroína. A partir 
de actividades lúdicas e didácticas, isto permitiu aos alunos explorarem o tipo de ajudas, contactos 
e redes existentes no território, no caso de serem confrontados com este tipo de problemas, seja a 
nível pessoal, seja por parte de alguém conhecido. Paralelamente, toda a problemática em torno 
do abuso de substâncias é abordada de uma forma muito leve, mesmo tratando-se, como no caso, 
de uma substância “pesada” como a heroína”. No fundo, trata-se de abordar de forma lúdica coisas 
muito sérias.
A pergunta, do ponto de vista jornalístico, afigurava-se pertinente: será que a mensagem passa 
mesmo? A resposta surge pronta: “Sim, a sensação foi essa, embora no início tivéssemos algumas 
dúvidas quanto à receptividade. No fundo, adquirimos o produto cheios de confiança mas, depois, 
não sabíamos ao certo se teríamos mercado… mas acabámos por ter uma grande receptividade. A 
verdade é que, no segundo grupo, começámos por ter apenas quatro inscrições e, depois de eles 
terem feito o marketing da história a outros, a dada altura já lá tínhamos oito, apesar de a sua presen-
ça ser completamente voluntária. E não faltavam às actividades! Curiosamente, num dos grupos, os 
alunos “mais baldas” em termos de estudos até foram dos que mais estiveram envolvidos”.
Já agora, e porque são as histórias com finais felizes as que mais interessam, aqui vai o final da 
história encenada e decidida pelos meninos da Escola Secundária de Carregal do Sal: “A história 
acaba com a ajuda concretizada. Os alunos decidiram que o amigo resolve contar à mãe e mobili-
zam-se para encontrar ajuda junto de uma equipa especializada”. Do ponto de vista dos docentes, 
é unânime que, antes do projecto não havia preparação suficiente para uma abordagem eficaz a 
este tipo de problemáticas: “Conhecíamos mal as substâncias e os seus efeitos e até mesmo os 
recursos existentes na comunidade. Isto permitiu-nos adquirir conhecimentos, ter formação e aplicar 
algo de que os miúdos beneficiarão, com toda a certeza”. A Escola Básica nº2 de Carregal do Sal 
foi a nossa segunda paragem. Aí, dois aplicadores envolveram 65 alunos, perseguindo objectivos 
definidos pelo Eu e os Outros, que, basicamente, visam promover a reflexão em grupo sobre temas 
do desenvolvimento ligados à adolescência, desenvolver os processos de tomada de decisão, criar 
uma dinâmica de grupo geradora de crescimento pessoal e social, permitindo, ao mesmo tempo, a 
confrontação no seio do grupo e a exploração de informação. Estes 65 alunos adaptaram e ence-
naram histórias subordinadas aos temas Crescimento, Amizade, Escola e Amores e Paixões. No 
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Dados do Ano Lectivo 2009/2010 
no CRI de Viseu:

Em números, acaba por se revelar surpreendente e muito positivo o en-
volvimento da comunidade correspondente ao território do CRI de Vi-
seu neste primeiro ano de implementação do projecto Eu e os Outros. 
Um total de 26 escolas e 6 associações aderiram a um desafio que 
mobilizou voluntariamente 1350 alunos, 97 professores e 10 psicólogos 
(os aplicadores do projecto nas escolas).
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Agrupamento de Escolas Gomes Eanes Azurara, quatro docentes captaram 20 pequenos “artistas” 
que representaram histórias dedicadas à Escola e Amores e Paixões. As emoções estavam ao rubro 
quando a equipa de Dependências chegou à Biblioteca municipal de Mangualde e se deparou com 
duas dezenas de crianças no palco e mais uma boa centena de colegas a assistirem na plateia a 
representações com muita pinta. Aproveitámos para conversar com a Inês, uma aluna que tratou o 
tema Amores e Paixões, que nos conta que “foi uma história sobre duas amigas. Uma namorava 
com um rapaz e a outra que, apesar de ter muito medo de se apaixonar, conheceu um rapaz pela 
Internet de quem começou a gostar muito e a namorar. A determinada altura, a amiga saiu com esse 
rapaz e quando se preparavam para ter relações sexuais, por não terem métodos contraceptivos, 
acabaram por não o fazer. Num episódio em que o rapaz se lesiona e tem que ir ao hospital, as duas 
amigas foram visitá-lo e descobrem que o mesmo andava a gozar com as duas. No final, preferiram 
superar a amizade e deixar para trás o namoro”. Quanto a ilações do trabalho realizado ao longo de 
dois períodos lectivos, Inês explica “que foi muito positiva a oportunidade de tratarem um tema como 
os ciúmes compulsivos, a violência doméstica e a utilização de métodos contraceptivos, algo muito 
importante para o nosso dia-a-dia”. 
Do mesmo agrupamento, Herculano conta que “a nossa história era sobre o bullying. Um rapaz mais 
fraquinho e “nerd” foi molestado na sala de convívio por um rapper, que se meteu com ele, pediu-lhe 
tabaco e fez-lhe ameaças. O rapaz, com medo do rapper, tentou encontrar soluções para se safar 
mas não conseguia. Depois, tínhamos que tomar a decisão se ele contava ao pai ou ao professor ou 
se mantinha o silêncio e o sofrimento. Acabou por contar ao pai, mesmo achando que ele não o iria 
perceber e procuraram encontrar uma solução para tratar do rapper, algo que também nos cabia a 
nós decidir”. Herculano salienta a pertinência do tema em análise, “algo que não sentimos na pele 
na nossa escola mas que nos preocupa”. Quanto a substâncias presentes na história, Herculano 
explica que “falámos sobre tabaco e drogas, algo que também nos preocupa e em relação ao qual 
aprendemos muito. Nomeadamente, informações sobre as substâncias e estratégias para tomar-
mos decisões mais conscientes e informadas”.
No local, encontravam-se ainda representantes da Câmara Municipal de Mangualde, nomeadamen-
te a vereadora da Acção Social, e Margarida Chaves, técnica da Rede Social local. Começando 
por esta última, ouvida por Dependências, recorda que este trabalho reflecte, em certa medida, o 
trabalho desenvolvido pela rede social de Mangualde: “Nós tínhamos identificado uma problemática 
no concelho, o alcoolismo e as toxicodependências; o IDT já era parceiro, desenvolvendo trabalhos 
connosco, Câmara Municipal e Rede Social, que se traduziam em parcerias com outras instituições, 
nomeadamente as escolas. O Eu e os Outros surgiu como um instrumento muito útil para dar res-
postas a várias problemáticas, entre as quais as identificadas”. Quanto à avaliação da resposta Eu 
e os Outros, a técnica constata que, “pelo feed back que temos tido das escolas e, mesmo dados 
os constrangimentos que tivemos por se tratar ainda do primeiro ano, foi algo muito positivo e que 
revela ter pernas para andar”. Maria José, a vereadora da Acção Social do município de Mangualde 
e presidente da Rede Social que fez questão de marcar presença na actuação das crianças e jovens 
do agrupamento de escolas local, frisou que “todos os projectos que envolvam jovens, neste caso 
a comunidade escolar – porque neste PRI, temos privilegiado tudo o que envolva jovens em idade 
escolar – são fundamentais para terem um comportamento positivo”. Maria José considera que “se 
os jovens forem trabalhados desde o início, o seu comportamento será outro. Tudo isto está na base 
da prevenção e a idade ideal para a fazer é precisamente a dos destinatários deste projecto, que 
tem realmente pernas para andar”. A vereadora aproveitou ainda a presença de Dependências para 
fazer “um agradecimento público aos agrupamentos e professores que se dedicaram ao Eu e os 
Outros e às minhas técnicas da rede social. É um projecto com futuro e com certeza que os jovens 
irão também agradecer no futuro”. Por fim, fomos ao Agrupamento de Campo de Besteiros, onde 
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uma mega festa servia para queimar os últimos cartuxos 
do ano lectivo. Um pavilhão a abarrotar de emoções, co-
res e… muitas mensagens transmitidas de forma divertida 
e pedagógica. 162 alunos do Agrupamento aderiram ao 
projecto e do programa constou uma peça de teatro, que 
até consumidores, polícia e uma comissão de dissuasão 
incluiu. Foram 13 os docentes mobilizados pelo CRI de 
Viseu para este Agrupamento, onde as crianças pegaram 
nas temáticas Amizade e Escolas. Até a mãe de um aluno 
que acabava de vestir a pele de actor perante uma plateia 
composta por mais de 100 exigentes crianças e jovens, 
igualmente docente, ficou completamente convencida de 
que valia mesmo a pena implementar no próximo ano lec-
tivo, o Eu e os Outros na escola onde lecciona. Rosa Luísa 
Almeida é mãe de um menino que participou no projecto 
Eu e os Outros e confessa: “Sou sincera, uma das coisas 
que mais me mete medo é a droga. Trata-se de algo que 
tanto pode estragar as suas vidas como a vida de uma fa-
mília”. Como tal, esta professora e mãe considera o projec-
to “muito importante porque não devemos esconder mas 
sim colocá-los perante a realidade, com boa informação e, 
por que não, apresentar-lhes situações reais, através de 
filmes ou outros suportes para lhes contar histórias que 
choquem”.  A professora Rosa Almeida explica que “o meu 
marido é enfermeiro e isso também ajuda porque tem sen-
sibilidade para falar com o nosso filho sobre esta temática. 
Em casa, é normal falarmos sobre isto”, garante.
Quanto ao envolvimento dos pais no Eu e os Outros, Rosa 
Almeida refere que “sabia que ele estava entusiasmado 
a produzir a peça, era precisa roupa e outros materiais e 
acabámos por falar bastante sobre isso. Ele esteve com 
bastante empenho a trabalhar isto na área projecto. Tanto 
como mãe como enquanto professora, creio que este tipo 
de iniciativas e projectos deviam ser implementados desde 
o primeiro ciclo. Estas divulgações são muito importantes, 
não só para as crianças, como também para nós, docen-
tes”.

Jamal – O que caracteriza um surfer? Ser Africano. Perda da mãe. 
Família reconstruída. As escolhas para o futuro. Alimentação 
(Lasanha vs. salada). Preocupação com a forma física. Ser 
aventureiro num contexto específico (o mar). Os medos (que 
aconteça alguma coisa às pessoas de quem mais gosta).

Emanuel – O que é um NERD? O risco da obesidade (má
alimentação, pouco interesse pelo exercício físico). O carácter 
aditivo dos computadores e da Internet. Realizar-se na 
fantasia. Ser-se inibido/introvertido (em relação ao sexo 
oposto). 

Sabrina – O que é ser-se Beta? Ter uma família numerosa. A 
preocupação com o corpo. O interesse pelo mundo da moda. 
Ter raízes africanas. Ser-se católica praticante. Fazer 
voluntariado. Alimentação (não comer muito – dietas, 
produtos light). Ser-se ambicioso. Ocupar-se para não pensar. 
Paixões platónicas. 

João – O que é ser Dread? O carácter quezilento. O desejo de 
explorar novas sensações (risk taker). Alimentação 
desadequada (pizza-cerveja). Família nuclear numerosa. 
Xenofobia. Problemática da toxicodependência na família.

Daniel – Ser estrangeiro. A gabarolice. Pais separados. 
Alimentação (Coca-Cola). Os limites da exploração do 
Trabalho Infantil (biscates). O sonho de viajar. A 
liberalização das drogas. Os interesses políticos. 

Maria – O que é ser Freak? O evitamento de conflitos. 
Alimentação (bacalhau com natas vs maças). Vivência 
do corpo. Desemprego de um dos pais. A causa 
ecológica.

Alice – A excentricidade de um dos pais. Ser criativa e 
sonhadora. Não ser muito persistente. Roer as unhas. Os 
heróis e as paixões. O roubo. A necessidade de ajuda. 

Catarina - O que é ser Gótica?  Pais separados com conflito. 
Ser desconfiada e casmurra. A necessidade de questionar 
e argumentar por tudo e por nada. O misticismo e o 
ocultismo. Ser-se ateu. Não acreditar no amor; 
Insegurança na orientação sexual. 

Parcerias desenvolvidas

Direcção Geral da Inovação e do Desenvolvimento 
Curricular – Ministério da Educação, DGICT (ME); 
Direcção Geral da Saúde – Ministério da Saúde, 
DGS (MS); Programa de Intervenção e Educação 
para a Cidadania – Ministério do Trabalho e da Se-
gurança Social, PIEC (MTSS) (antigo PETI – Pro-
grama de Prevenção e eliminação da exploração 
do Trabalho Infantil); Comissão para a Igualdade 
de Género - Ministério do Trabalho e da Segurança 
Social CIG (MTSS); PSP/GNR - Programa de Proxi-
midade Escola Segura, Ministério da Administração 
Interna (MAI); Instituto Português da Juventude, IPJ, 
Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, tu-
telada pela Presidência de Conselho de Ministros, 
PCM, Instituto de Cardiologia Preventiva (IPSS). 

Para mais informações:
CRI Viseu - 232001275
Catarina Durão – 964884945
catarina.durao@idt.min-saude.pt
Patrícia Monteiro – 927430746
patricia.monteiro@idt.min-saude.pt
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O Museu da Electricidade, com o Tejo como vizinho, 
acolheu, no dia 28 de Junho o II Encontro do CRI Lis-
boa Ocidental. Sob a organização da ET do Restelo 
e em colaboração da restante equipa do CRI, João 
Goulão, Presidente do IDT, António Maia, Delegado 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo e João Ribeiro, Di-
rector do CRI Lisboa Ocidental, abriram um progra-
ma subordinado ao tema O Modelo Psicossocial: Do 
conceito à prática. A conferência inaugural coube a 
Eduardo Pedrero Peréz, do Instituto de Adiciones de 
Madrid, que apresentou um trabalho sobre o Modelo 
Neuropsicológico das adições: O cérebro como órgão 
bio-psico-social.
Entre outros temas em destaque, adequadamente 
definidos por um CRI onde se vai notando cada vez 
mais a adopção de um paradigma cada vez mais sus-
tentado em evidências, como o modelo psicossocial, 
salientam-se as apresentações de trabalhos em torno 
dos modelos de case manager, levadas a cabo por re-
presentantes da Santa Casa da Misericórdia de Lis-
boa e da E.T. do Restelo e moderadas por José Pádua. 
Novas perspectivas na abordagem das dependências 
vieram da Bélgica, ao que se seguiram dissertações 
sobre cannabis e saúde mental e as vertentes da in-
vestigação à clínica em torno da cocaína. Em simul-
tâneo, decorreram workshops que versaram temáti-
cas como a prevenção da recaída e modelos de trata-
mento ambulatório intensivo.
Dependências esteve presente no evento, que termi-
nou com um jantar servido com um piano como pano 
de fundo e terminado com uma mesa cultural, em 
que participaram personalidades das áreas da cultu-
ra, das artes, da informação, do espectáculo e, claro 
está… das dependências. 

João Ribeiro, Director do CRI Lisboa Ocidental
Que objectivos fundamentais persegue a realização deste encontro?
João Ribeiro (JR) – O CRI Lisboa Ocidental assumiu que gostaria de fazer 
um encontro anual e, como temos quatro equipas de tratamento, cada uma 
responsabiliza-se anualmente pela organização, o que introduz um factor 
de motivação, criando coesão e resultando dividendos. Este tipo de orga-
nizações capacita as equipas e dá-lhes competências porque organizar 
um encontro consiste também numa forma de aprendizagem. Em termos 
da dinâmica interna do CRI tem esses benefícios. Por outro lado, sendo 
certo que todos os anos temos um tema diferente, entendemos que este 
tema do modelo psicossocial seria a eleição, não em oposição ao modelo 
que consideramos prevalecente no IDT, o modelo médico psicoterapêuti-
co mas que é mais abrangente. Claro que na toxicodependência sempre 
nos interessámos, por um lado, pela abstinência dos doentes e, por outro, 
pela reintegração, reinserção ou inclusão e, portanto, está sempre a par a 
área clínica com a social. Mas penso que neste modelo, mais virado para 
as necessidades, conseguimos personalizar mais a intervenção em cada 
utente. Por outro lado, conseguimos estar mais atentos a necessidades, 
deficiências ou incapacidades que apresentam sem generalizarmos neces-
sariamente um modelo que seja igual para todos. Vamos adaptá-lo o mais 
possível caso a caso.

É um modelo mais integrador e menos medicalizado?
JR – Penso que sim… É um modelo que parte, por um lado, de objectivos 
que se consideram prioritários em termos de saúde pública e de pôr a par 
da clínica a inclusão. No fundo, já tínhamos um pouco esta perspectiva, 
simplesmente, neste modelo, isto parece-me mais pragmático e, portanto, o 
modelo médico e psicoterapêutico não desaparece – como é evidente, é ne-
cessário – mas não prevalece sobre o restante trabalho a fazer. Por vezes, 
até pode acontecer que num utente as necessidades imediatas sejam muito 
mais sociais e que percebamos que não é possível trabalhar outras coisas 
sem essas necessidades serem primeiro satisfeitas.

CRI Lisboa Ocidental consolida paradigma em encontro CRI Lisboa Ocidental consolida paradigma em encontro
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É isso que acontece no CRI Lisboa Ocidental, uma relação mais hori-
zontal entre as diferentes áreas e técnicos?
JR – Sim, aliás o Case Manager é disso exemplo. Exige uma formação 
própria, portanto não interessa se a pessoa é médico, psicólogo, assistente 
social ou enfermeiro. Por cada gestor de casos que se responsabiliza, há 
um utente que vai ser gerido de acordo com as suas necessidades e forne-
cendo os recursos que estão disponíveis e que são de várias áreas técnicas 
e programas específicos. O gestor pode ser de qualquer área e, enquanto 
gestor, não está a exercer nem como enfermeiro, nem como psicólogo, nem 
como assistente social ou médico.

E como é que os médicos “compram” esta ideia, em contraposição 
com um certo lobby que reinou durante tantos anos?
JR – Pessoalmente, não creio que se tratasse de uma questão de lobby mas 
antes de cultura vigente. O modelo médico psicoterapêutico era o modelo 
vigente. Num primeiro impacto, as pessoas leram esta transição como algo 
que criaria tensão entre a área clínica e a área social… E não falo apenas 
ao nível médico mas associo também aqui os psicólogos clínicos ao mesmo 
modelo. Entre a área clínica e a área social poderia haver alguma tensão 
mas penso que a execução deste modelo demonstra que ganha eficácia e 
eficiência, os técnicos passam a fazer mais aquilo para que são necessá-
rios e há um maior alinhamento entre os vários técnicos que intervêm com 
o utente porque o Case Manager também tem essa opção de integrar a 
informação entre os vários técnicos. Portanto, aceitar que há um plano indi-
vidual, que todos terão eventualmente possibilidade de intervir com aquele 
utente mas que existem provavelmente intervenções prioritárias e outras 
ficarão para um segundo momento quando as outras estiverem satisfeitas… 
Há uma temporização de algumas intervenções em favor de outras mais 
urgentes, há um planeamento da intervenção, há mais acompanhamento de 
follow-up e, acima de tudo, ganha-se em qualidade porque podemos partir 
para programas com maior especificidade do ponto de vista técnico.

Os resultados têm sustentado a aposta neste modelo?
JR – Estamos no começo deste debate e desta mudança que vamos im-
primir no CRI Ocidental mas que também vejo outros directores de CRI a 
pretenderem apostar nesta mudança. Agora, em termos internacionais, hoje 
não se fala de outra coisa. Já ninguém trabalha de outra forma. Não se trata 
de pôr nada para trás do que fazíamos nem deixar de reconhecer o grande 
trabalho que fizemos até hoje mas melhorar ainda mais. E acrescentaria 
que este modelo tanto serve para quando há falta de recursos como para 
“tempos de vacas gordas”, garantindo ganhos a curto, médio e longo prazo 
em saúde, qualidade de vida e inclusão.

Porquê, mais uma vez, o tratamento?
JR – Aí está… o modelo do Case Magement… Claro que o tratamento re-
presenta quase 80 por cento do trabalho do IDT, portanto, temos sempre 
que estar um pouco preocupados com o tratamento. Sobretudo neste mo-

mento em que a afectação de recursos vai diminuir, é normal que as equi-
pas de tratamento sejam as primeiras a sentir. Mas o Case Management 
não serve apenas para o tratamento. Na prevenção, por exemplo, todas 
as entidades que nos procuram para respostas de tipo selectivo ou indica-
do, nós vemo-los como utentes, à mesma. Não sendo individual, porque se 
trata de uma entidade, tem que ser visto igualmente nesta perspectiva de 
relacionamento.

Não se tem ouvido falar muito de redução de riscos nestes encontros 
do CRI Ocidental de Lisboa…
JR – Nós apostamos muito na redução de riscos, temos uma unidade móvel 
que é a primeira do IDT, com técnicos do IDT, uma experiência em que esta-
mos precisamente a aplicar este modelo de Case Management…

…Está a correr bem?
JR – Creio que está a correr muito bem, embora apenas vamos fazer o 
primeiro ano da unidade em Outubro. Estamos já com mais de 100 uten-
tes, alguns muito desestruturados, que não apareciam nas equipas de outra 
forma e que estão connosco. Pessoalmente, considero que se tivéssemos 
que definir alguma prioridade entre as áreas de missão do IDT, a primeira 
de todas teria que ser sempre a redução de danos. A ter que largar algumas 
coisas para poder garantir outras, a redução de danos tem sempre que estar 
em primeiro lugar, de acordo com os objectivos da OMS. Temos que manter 
programas de troca de seringas, programas de metadona, o rastreio siste-
mático das doenças infecciosas e garanti o tratamento da doença VIH… 

E garantir o acesso à saúde, que é uma coisas que estas pessoas 
raramente têm, se não for com esse tipo de estruturas…
JR – Exactamente! Se na altura já soubéssemos o que sabemos hoje, creio 
que seria por aí que toda a intervenção teria começado.

CRI Lisboa Ocidental consolida paradigma em encontro
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Estamos num seminário que debate em torno de drogas e respos-
tas. Comecemos pelas drogas: qual é a problemática dominante 
neste território de Guimarães?
Paula Oliveira (PO) – No que concerne a problemáticas de drogas, exis-
tem consumidores, como existirão em qualquer concelho do país mas a 
preocupação fundamental é, por um lado, encontrar soluções que nos 
permitam ajudar estes toxicodependentes sem os marginalizar, garan-
tindo em simultâneo o necessário apoio às famílias e, por outro lado, 
procurar a preservação da saúde pública. Aliás, a preocupação da Câ-
mara Municipal de Guimarães revela-se no apoio e nas parcerias que 
mantém com os projectos, quer o IN-Formar, mais voltado para a área da 
prevenção, quer o IN-Ruas, dedicado à redução de riscos e minimização 
de danos, intervindo junto de toxicodependentes, quer ainda o IN-Leme, 
em que nos preocupamos com a reinserção social e profissional des-
te tipo de população. O que, digamos, não se afigura tarefa nada fácil 
porque, como é sabido, o flagelo do desemprego afecta todo o país. 
Neste momento, estamos com 13.424 desempregados e, se reintegrar 
profissionalmente ou encontrar emprego para aquelas pessoas que não 
têm quaisquer problemas relacionados com as toxicodependências se 
afigura um trabalho árduo e difícil, imagine-se a dificuldade de o fazer 
relativamente às pessoas que têm estes problemas. Mas é algo que nos 
preocupa em Guimarães, como é óbvio.

Daí, discutir-se também, neste seminário, em torno das respos-
tas…
PO - Como dizia o Sr. Presidente da Câmara, na sessão de abertura, 
estas problemáticas já não se compadecem com amadorismos. Acima 
de tudo, não procuramos ter uma atitude reactiva. Importa cada vez mais 
uma atitude pró-activa. Daí que, na prevenção, sejamos cada vez mais 
parceiros das escolas, procurando agir nas mais tenras idades em ver-
tentes como a educação, a formação e a prevenção. Quando a preven-
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A eficácia
da rede social

Da iniciativa conjunta entre a Associação para o De-
senvolvimento das Comunidades Locais – Projecto In-
Formar e a Sol do Ave – Projecto In-Ruas e das parce-
rias estabelecidas com a Câmara Municipal de Gui-
marães e o IDT, decorreu, no passado dia 14 de Junho, 
o Seminário In-Guimarães: Drogas e Respostas. 
O evento serviu, entre outros objectivos pré-defini-
dos, para as instituições locais apresentarem alguns 
projectos implementados em territórios daquele 
concelho. A ADCL apresentou o projecto In-Formar, 
orientado para a prevenção dos consumos de SPA, a 
Sol do Ave apresentou o projecto In-Ruas, no âmbito 
da Redução de Riscos e Minimização de Danos e a 
Casa Leme apresentou o In-Leme, vocacionado para 
a reintegração profissional.
Constaram ainda do programa as primeiras conclu-
sões de alguns estudos levados a cabo no concelho de 
Guimarães, nomeadamente no que concerne à carac-
terização dos padrões de consumo de álcool e outras 
drogas na população estudantil do concelho. Houve 
ainda espaço de discussão em torno dos últimos dados 
disponíveis relacionados com a caracterização dos 
consumidores de drogas em Guimarães e do consumo 
de drogas, comunidade e mediação: auscultação dos 
agentes sociais sobre a implementação de respostas 
de RRMD, em Guimarães.
O trabalho desenvolvido no seio da autarquia de Gui-
marães, ao longo dos dois últimos anos, em conjunto 
com os técnicos das instituições parceiras permitiu 
reunir um conjunto de experiências e projectos apre-
sentados no Seminário IN-Guimarães: Drogas e Res-
postas. Neste seminário foram abordados os resulta-
dos e as estratégias de implementação dos referidos 
projectos IN-Formar, do IN-Ruas e do projecto de 
Reinserção IN-Leme, bem como os resultados de três 
trabalhos de investigação da responsabilidade da Uni-
versidade do Porto e da Universidade do Minho, que 
dão conta de diferentes leituras sobre o consumo de 
drogas em Guimarães: comunidade, população estu-
dantil e consumidores problemáticos.
O Seminário contou com mais de uma centena de par-
ticipantes e correspondeu por inteiro às expectativas 
da organização.
Dependências aproveitou a ocasião para entrevistar 
Paula Oliveira, Adjunta do Presidente na Divisão Ac-
ção Social da Câmara Municipal de Guimarães.
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ção não revelou eficácia, vamos adoptar uma atitude que vise minimizar 
as problemáticas. E ao contrário do que sucedia há uns anos atrás, em 
que, quando falávamos em toxicodependências, nos preocupávamos 
apenas com as substâncias psicoactivas ilícitas, como vimos, temos hoje 
em Guimarães um problema relacionado com o álcool.

É essa actualmente a vossa principal preocupação?
PO – Embora para o mais comum do cidadão, ao falarmos em toxicode-
pendências, se associe normalmente o consumo de drogas, o consumo 
do álcool é, sem dúvida, um problema existente em Guimarães e cuja 
preocupação se reflecte nas políticas sociais implementadas pela Câma-
ra Municipal. Este tipo de consumo é algo que ainda está mais ou menos 
escondido no seio das próprias famílias mas que as afecta cada vez 
mais. Isto não significa que vamos descurar outro tipo de drogas mas, 
efectivamente, o álcool é algo que nos está a preocupar.

Em que medida estarão as intervenções das autarquias nesta área 
das dependências cada vez mais sustentadas em evidências?
PO - Ao longo destes últimos dois anos, temos vindo a desenvolver um 
trabalho muito importante, que visa não apenas fazermos o diagnóstico, 
mas sabermos como correram os projectos – e temos agora este semi-
nário final -, quais são as grandes conclusões e que caminhos apontar, 
que soluções, que práticas e que respostas construir. Realço ainda a 
importância de trabalharmos com as universidades na monitorização e 
avaliação dos projectos e na procura de caminhos e práticas para o futu-
ro. Não basta realizar o diagnóstico ou agir pontualmente. Devemos ter 
caminhos sustentados e científicos para podermos ir mais longe nestas 
problemáticas.

Poderá falar-se num passado e num presente em matéria de inter-
venção em dependências em Guimarães?
PO – Exactamente! Também estou ansiosa e expectante relativamente 
à apresentação de resultados, que decorrerá hoje de tarde mas há aqui 
um caminho de louvar, que se prende com o trabalho das entidades que 
agarraram estes projectos. Estou a falar de inúmeros parceiros como a 
Sol do Ave, a Cruz Vermelha, a Fraterna, o Lar de Santo António, entre 
outros. Há um trabalho que foi feito e que se revela extremamente posi-
tivo quer em termos de preservação da saúde pública, quer em termos 
do encaminhamento destas pessoas para estruturas de saúde, porque 
estamos também a evitar ou a reduzir riscos como a hepatite C, pneu-
monias ou doenças sexualmente transmissíveis. Embora se encontrem 
na fase final, o balanço da execução destes projectos é, sem qualquer 
dúvida, positivo. Demos suporte em áreas como a alimentação, o vestuá-
rio, distribuição de seringas… Em termos de redução de riscos, devemos 
ter em atenção que não se trata apenas da cidade de Guimarães mas de 
69 freguesias, embora nesta primeira fase tenham sido identificados ter-
ritórios piloto e de aprendizagem, que corresponderam às freguesias de 

São Sebastião e de Oliveira, mas com a certeza de que os públicos não 
são preferencialmente destas freguesias. Há públicos que consomem na 
cidade, que vêm de todas as freguesias do concelho. E sem dúvida que 
o balanço é extremamente positivo.

O que terá Guimarães de especial para cativar tanto trabalho de 
voluntariado e tanta juventude para o movimento do escutismo?
PO – Creio que um dos factores que ajudará a explicar e que influencia 
esse cenário terá a ver com o facto de Guimarães ser um dos concelhos 
mais jovens de Portugal. Daí a preocupação de formar e de informar 
porque é desde a mais tenra idade que podemos prevenir comportamen-
tos desviantes. Paralelamente, Guimarães é muito rica em termos de 
associativismo. Somos um concelho onde existem muitas associações 
voltadas para as mais diversas áreas, desde a vertente das associações 
religiosas, dos escuteiros, até à vertente do desporto. Temos como bom 
exemplo o extraordinário trabalho desenvolvido pela Cruz Vermelha em 
que, a custo zero, os jovens se oferecem para o voluntariado, como tam-
bém temos os escuteiros. Há este espírito de solidariedade transversal 
e muito rico, bem vincado nessas associações, para com aqueles que 
mais precisam.

A Câmara Municipal de Guimarães delega responsabilidades, po-
deres e respostas às juntas de freguesia?
PO – Sim, e sobretudo nesta área através da Rede Social. Como repa-
rámos no painel da manhã, estão cá hoje vários presidentes de junta. 
Todos estes projectos são transversais às 13 comissões inter-freguesias 
e, apesar de os recursos e de meios não serem muitos, a partilha pro-
porcionada através da Rede Social de Guimarães permite-nos conduzir 
projectos com bastante eficácia. Nós temos uma técnica, a Dra. Manuela 
Freitas, afecta quase a 100 por cento para acompanhamento destes pro-
jectos. Desde cedo, a Câmara percebeu que não se deve ir apenas pela 
concessão de subsídios directos. A partilha de recursos e a logística é 
algo que a autarquia está sempre apta a fazer e, através das comissões 
de freguesias, é algo que fazemos no terreno, na procura da tal atitude 
pró-activa. Em tempos difíceis como os que vivemos, o segredo poderá 
estar nesta partilha de recursos, meios e dinheiro. As toxicodependên-
cias são cada vez mais um problema que exige respostas integradas, 
multi-sectoriais e transversais. Cada um a trabalhar para a sua capelinha 
foi chão que deu uvas mas já não dá mais.

C.M. Guimarães - Drogas e Respostas

“Não basta conhecer… é preciso 
sustentar respostas pela evidencia 
cientifica  para podermos ir mais 

longe nestas problemáticas.”
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Tu Decides, é um programa de prevenção de dependên-
cias em meio escolar que se debruça sobre a etapa críti-
ca de vida para a experimentação e consumo de drogas, 
em adolescentes nas faixas etárias dos 12/14 e dos 16/17 
anos. Implementado na Região Autónoma dos Açores 
pelo IREFREA- Portugal com o apoio da direcção Regio-
nal da Prevenção e Combate às Dependências. Marília 
Gomes da Escola Secundária Vitorino Nemésio e Jonh 
Branco da Escola Básica e Integrada de Mouzinho da 
Silveira falaram sobre a aplicação do programa.

Provavelmente os jovens em diversos momentos da sua vida terão de 
tomar decisões sobre o uso do álcool, e de outras substâncias psicoac-
tivas. O que pode a escola fazer por eles?
Marília Gomes (MG) - A escola pode e deve ser um instrumento de alerta 
contra o álcool e outras substâncias psicoactivas. E este alerta não aconte-
ce única e exclusivamente através da aplicação do programa TU DECIDES, 
acontece diariamente na nossa acção como professores, quer através da lec-
cionação dos conteúdos programáticos, quer através de uma simples conver-
sa com os alunos onde os alertamos para estes perigos. Tudo isto, os ajuda 
na tomada de decisões quanto a este tipo de consumos.

“Tu Decides” Em que medida  é uma forma de responsabilizar os es-
tudantes? 
MG - Responsabiliza-os na medida em que lhes dá a conhecer, de uma 
forma subtil e divertida, todos os perigos inerentes a cada um dos diferen-
tes problemas. Com isso, os alunos passam a ser detentores de mais e 
melhor informação, tornam-se mais conscientes do que lhes poderá acon-
tecer se optarem ir por esses caminhos. É aí que reside a sua responsabi-
lidade. O programa pode “salvar” muitos alunos de fazerem más escolhas. 
Os alunos que as fizerem, fazem-nas conscientemente e de forma respon-
sável, dado estarem a par de tudo o que poderá vir a partir daí. O nome do 
programa é isso mesmo “Tu Decides”, isto é, damos-te as ferramentas e a 
informação, agora “Tu Decides” conscientemente o que fazer com ela.  

A Informação, a explicação deve ser adequada à idade e ao meio en-
volvente?
MG - Deve sempre ser ade-
quada à idade e ao meio en-
volvente. Há sempre que ter 
em conta o contexto social 
dos alunos, as suas vivên-
cias pessoais, os ambientes 
em que se movem e a sua 
idade para conseguirmos 
que a nossa mensagem che-
gue lá.

Porquê e em que situações se consomem as substâncias psicoactivas?
MG - As substâncias psicoactivas consomem-se por influência dos amigos e 
em ambientes de convivência social em que o grupo está reunido. O consu-
mo, mais tarde ou mais cedo, acaba por acontecer pela “pressão do grupo,  
cujos elementos constantemente insistem na sua perspectiva  e não aceitam 
um “não”. Na maior parte dos casos é esta a razão. Nos dois anos em que 
apliquei o programa, não conheci um único aluno que tivesse começado a 
fumar, entre outros exemplos,  por iniciativa própria, foi sempre por influência 
dos amigos.

Os professores são agentes da prevenção?
MG - Com certeza. Como adultos responsáveis que são e trabalhando diária-
mente com jovens, são potenciais agentes de prevenção. Como já referi an-
teriormente, quer através de uma conversa com os alunos, quer através dos 
programas, temos sempre a possibilidade de os apoiar, esclarecer e auxiliar. 
Não devemos esquecer que, alguns alunos, só contam mesmo com o apoio 
dos professores, pois o seu contexto familiar deixa muito a desejar.

A adesão dos jovens é significativa?
MG - No meu caso posso dizer que sim. Procurei, sempre, antes da aplicação 
do programa, aferir do seu interesse sobre o mesmo. Não gostaria de aplicar o 
programa a uma turma que não tivesse o mínimo interesse em fazê-lo. Todos 
eles manifestaram grande interesse por fazerem parte deste projecto. A cada 
sessão que acontece, o seu interesse aumenta, a sua desinibição também. 
Gostam de participar, de contar as suas experiências e de ouvir as dos cole-
gas e dos professores. Tudo isto porque lhes é dada a garantia, por parte dos 
professores que o que ali é dito, não será do conhecimento dos pais. E é isto 
que acontece. 

E o papel da família? É de adesão ou alheamento? 
MG - O papel da família é, maioritariamente, de adesão. Os pais manifestam 
preocupação com os filhos e com os potenciais perigam que enfrentam na 
sociedade actual. O que acontece é que a vida nem sempre lhes dá espaço 
para estarem presentes nas sessões dedicadas aos pais. na primeira vez 
que apliquei o programa a adesão foi significativa. Na segunda, já não o 
foi, sendo que me apareceram no máximo oito encarregados de educação, 

numa turma de 20 a 22 alunos. 
Contudo, os que apareceram, 
eram pais interessados e dedi-
cados que apreciaram o traba-
lho realizado e se envolveram 
com afinco nas sessões reali-
zadas. Penso que quanto mais 
presentes estiverem, maior 
informação podem adquirir de 
modo a detectarem problemas 
nos filhos.

Tu decides – Programa de prevenção em meio escolar Tu decides – Programa de prevenção em meio escolar

Saber decidir…
eis a questão
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Prof. John Branco 
Escola Básica e Integrada Mouzinho Silveira 

Em que consiste o Programa de Prevenção em meio escolar - Tu Deci-
des?
John Branco (JB) - O programa “Tu Decides”, é um programa de prevenção 
de dependências em meio escolar, é destinado a alunos com idades compre-
endidas entre os 12/13 anos e os 16/17 anos. Tem por objectivo exercitar os 
alunos na tomada de decisões de forma responsável, através da apresenta-
ção de situações semelhantes às que possam encontrar durante a sua vida. 
Assim os alunos devem pôr em prática as estratégias necessárias para a 
tomada de uma decisão consciente.

 “Tu Decides” é uma forma de envolver os estudantes? 
JB - É sem dúvida uma forma de envolver os alunos, de responsabilizá-los 
pelas suas decisões e de alertá-los para a importância que estas têm na sua 
vida. Quando um jovem, por exemplo, está entre um grupo de amigos, é ex-
tremamente influenciável e para ele é mais fácil dizer sim do que dizer não, 
pois receia ser excluído do mesmo, com este projecto queremos que os alu-
nos percebam que não é bem assim, que eles tem de tomar a decisão mais 
responsável e que seja mais benéfica para eles, e que esta decisão pode 
condicionar o resto das suas vidas, e que um amigo verdadeiro só tem de 
respeitar esta decisão.

Em que medida os programas de prevenção em meio escolar envolvem 
a família?
JB - Para mim um dos pontos fortes do Projecto “Tu Decides” é o envolvimen-
to da família. Os pais tem de conhecer os seus filhos e saber o que estes pen-
sam relativamente às  drogas e tem de estar preparados para dar informações 
sobre os malefícios das mesmas e para desmitificar alguns mitos existentes. 
O diálogo com os filhos é importantíssimo, na medida em que dá para perce-
ber o que estes sentem relativamente a esta temática. Os educadores devem 
também conhecer os grupos em que os seus filhos tão inseridos, pois aí pode 
se encontrar o verdadeiro perigo. Os pais tem de ter sempre presente que o 
perigo de contacto com as drogas existe, e o melhor remédio é prevenir.   

Os Jovens demonstram argumentos favoráveis ao consumo?
JB - Para os jovens parece “cool” falar de drogas, e de facto falam de algu-
mas sensações que podem sentir depois de tomarem as mesmas. Demons-
tram alguma curiosidade inicial, mas depois de explicarmos os danos físicos 
e psicológicos bem como os financeiros que o consumo destas substâncias 
podem causar os alunos conseguem perceber que este não é o melhor cami-
nho. É importante que os alunos sintam que é possível ser adolescente sem 
tomar drogas, e que não é necessário consumir drogas para se divertirem.

Os professores estão motivados para intervir na prevenção?
JB - O objectivo dos professores é que os seus alunos tenham sucesso, e 

formar melhores cidadãos. A droga é um dos principais inimigos na educação 
dos nossos alunos, desta forma os professores têm que estar motivados e 
preparados para ajudar na prevenção, tornando-se num elo de ligação entre 
os alunos e a família. Penso que mais formação nesta área é de extrema 
importância para os professores, para estes actuarem da melhor forma, quer 
na prevenção quer no combate.

Quais os factores que motivam os jovens a participar na prevenção?
JB - A ligação que é feita com a realidade e a forma como é feita a aborda-
gem relativamente a esta temática. É  também muito importante a confiança 
que se gere entre professores e alunos fazendo com que estes se sintam à 
vontade de colocar as suas questões e de testemunharem algumas situações 
por eles experienciadas. O projecto “Tu Decides” é muito prático o que o torna 
interessante, e permite um diálogo aberto entre professores e alunos, diálogo 
este que vai além de uma relação professor-aluno.

Lidar com a realidade ou catastrofizar a situação?
JB - Acho que se tem caído muito no erro de catastrofizar a situação, não 
esqueçamos que estes alunos estão na adolescência e nesta fase o fruto 
proibido é o mais apetecido. Lidemos com a realidade, para os nossos edu-
candos se prepararem para o que pode acontecer, sem medos e sem re-
ceios e quando tiverem que optar  que sejam capazes de tomarem as suas 
decisões de uma forma consciente, é claro que nós os direccionamos para 
tomarem a decisão certa. 

Não sendo tarefa fácil é exequível o papel do professor na prevenção? 
JB - Prevenir é também educar, e é esta a função de um professor, por isso 
acho exequível que o professor assuma este papel, embora tenha a consci-
ência que não o pode fazer sozinho precisa da ajuda da família, e que no final 
a decisão caberá sempre ao aluno. Sei que o projecto “Tu Decides” não resol-
verá todos os problemas relacionados com a droga, mas sei que este projecto 
tem potencialidades e que bem aplicado levará a resultados muito positivos, 
espero que este projecto chegue em breve a todas as escolas do país. 
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Foi o tema de um seminário que o CRI de Portalegre levou a efeito no passado dia 23 de Junho 
de 2010, com o objectivo de comemorar o Dia Internacional da luta contra o tráfico ilícito de drogas 
e do ano europeu de combate à pobreza e exclusão social. Com um programa que envolveu as 
forças vivas do concelho, os jovens fizeram um Peddy-Paper com um conjunto de actividades alu-
sivas à temática da Educação e Promoção para a Saúde, nas quais se incluem a Prevenção dos 
consumos e outros Comportamentos de Risco, a sexualidade, nutrição, igualdade. O Presidente 
do Instituto da Droga e Toxicodependência, João Goulão esteve presente e para além da distri-
buição dos prémios a todos estes campeões, falou com eles e inteirou-se dos seus problemas e 
preocupações. Durante a tarde os convidados assistiram à actuação do Grupo de Serenatas de 
Portalegre , ao que se seguiu o colóquio subordinado ao Tema: “Jovens e Exclusão Social versus 
Toxicodependência. Na sessão de abertura estiveram presentes Arménio Toscano Director do 
ISS de Portalegre, Adelaide Teixeira Vereadora da C.M. Portalegre e Paula Caeiro Directora do 
Centro de Formação profissional. A João Goulão coube a tarefa de apresentação das linhas orien-
tadoras e das áreas de missão do IDT, enquanto que Dinis Cortes fazia a ligação da pobreza e da 
exclusão social com a Toxicodependência. Foi uma sessão muito participada numa sala ávida de 
informação…

“Mamã, eu gostaria de ter uma oportunidade diferente daquelas em 
que vou crescer”
Este foi o cenário em que Dinis Cortes explicou a crise económica e social, distinguindo os dife-
rentes conceitos da pobreza na U.E. e do flagelo social com que são atingidas as crianças. Os cri-
térios que determinam os rendimentos das famílias devem ter em conta outros factores, o acesso 
aos bens essenciais, não é igual para todos, e o simples facto de numa família um dos elementos 
ficar desempregado ou com emprego em situação de precariedade pode alterar todos os factores 
que determinam esses critérios. Ou seja é preciso que os números sejam lidos e percebidos den-
tro desses contextos. Portugal, não é excepção na U.E., e vive num cenário de crise económica e 
social, tendo vindo a aumentar a taxa de desemprego. As famílias vivem sobrendividadas e o país 
não consegue ver aumentada a riqueza nacional, pelos motivos de sempre, “uma dependência 
externa muito significativa”. Se relacionarmos estes dois factores a Pobreza e a Toxicodependên-
cia, podemos concluir que ambas têm uma componente de exclusão e discriminação, e que só 
uma sociedade mais humanista e menos economicista é capaz de se relacionar com princípios de 
cidadania e de solidariedade efectiva em que o conceito de “homem rico, e Homem pobre” nunca 
se aplique. Quanto à Toxicodependência, sabe-se que os nossos jovens, mudaram o padrão de 
consumo do álcool, que vivem numa situação de vulnerabilidade ou mesmo de consumo activo 
mas poucos numa situação de dependência. As respostas para estes jovens tem sido muito difícil, 
porque estamos a falar de uma população muito instável o que impõe uma intervenção baseada 
na promoção e reforço de competências pessoais e sociais., seguindo uma estratégia de preven-
ção selectiva e indicada. Só assim poderemos ter uma verdadeira sociedade para todos.

CRI Portalegre no dia internacional de luta contra a droga

“Juntos por
uma Sociedade
para Todos”
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Numa altura em que são animadores os resultados obtidos a partir de um 
trabalho de avaliação externa que visava conhecer o IDT na perspectiva 
das outras instituições, do Sul do país, mais concretamente da Delega-
ção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, acaba de surgir mais um exemplo 
de trabalho em parceria, desta feita entre instituições da “marca” IDT. A 
partir de uma iniciativa conjunta entre os CRI de Setúbal, do Ribatejo e 
de Lisboa Oriental, da Unidade de Desabituação do Centro das Taipas, 
da Unidade de Alcoologia de Lisboa e do já prestigiante Núcleo de Apoio 
Técnico (NAT), no mês de Maio, o IDT, I.P. desenvolveu uma interven-
ção nas Semanas Académicas de Setúbal, Almada, Barreiro, Santarém, 
Tomar e Lisboa, no âmbito da prevenção e da redução de riscos em 
contexto académico. 
Contando com a já indispensável colaboração, em horário nocturno, 
de estudantes voluntários, previamente formados para intervirem nes-
te evento numa lógica de proximidade através da intervenção de pares 
para pares, os técnicos da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(DRLVT) do IDT, I.P. delapidaram mais uma pedra de um muro que, afi-
nal, poderá nem ser assim tão difícil de transpor. Com efeito, este tipo de 
acções tem permitido, nalgumas zonas do país e de uma forma cada vez 
mais abrangente, aproximar uma faixa populacional outrora alvo de inter-
venções muito indiferenciadas e universais, de estruturas cujas interven-
ções são cada vez mais assentes em evidências entretanto adquiridas.
Este Programa de Formação/ Acção no âmbito da Redução de Riscos 
em Contexto Académico é desenvolvido desde 2008 e, neste ano de 
2010, foram realizadas três acções de formação que abrangeram 53 for-
mandos e que decorreram em Santarém, Xabregas e na sede da Dele-
gação Regional.
A metodologia utilizada junto dos frequentadores do evento centrou-
se, essencialmente, numa abordagem informal de proximidade através 
de pares, quer ao nível da transmissão de informação sobre os efeitos 
do consumo de substâncias psicoactivas em geral, com particular inci-
dência naquelas consumidas em meios recreativos (por exemplo álco-
ol, cannabis, ecstasy e cocaína), quer ao nível dos riscos associados à 
sua mistura e repercussões nas áreas da sexualidade e da condução. A 
intervenção consistiu na distribuição de materiais de prevenção (flyers, 
preservativos, chupa-chupas) e na utilização de testes de alcoolemia 
acompanhada de contactos personalizados com jovens frequentadores 
das Semanas Académicas.
Para além das Associações Académicas, contou-se com diferentes par-
cerias, tal como o Governo Civil de Santarém, o IPJ, entidades promoto-
ras dos Projectos dos Programas de Respostas Integradas (PRI - PORI) 
aí em desenvolvimento, a Coordenação Nacional para Infecção VIH/
Sida, Forças de Segurança, Câmaras Municipais. 
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“O IDT visto pelas outras instituições” é o título da mais recente investi-
gação solicitada pelo Instituto aos autores - e investigadores da Universi-
dade do Minho - Luís Miguel Vieira e Áurea Celina Ferreira, com a marca 
da avaliação externa da Digitalbrain.
A partir da monografia produzida, é possível constatar que, “numa pers-
pectiva global, das entidades que conhecem a actividade do IDT, cerca 
de 70 por cento avaliam como positiva a sua intervenção e, numa pers-
pectiva longitudinal, apenas 2,9 por cento consideram que a qualidade 
da sua prestação tem evoluído negativamente”.
Motivos pois, mais que suficientes para a equipa do Instituto da Droga e 
da Toxicodependência, liderada por João Goulão, se sentir plenamente 
realizada. Recorde-se que, aquando da assunção da Carta de Missão, 
assinada pelo Presidente do CA do IDT, João Goulão comprometia-se 
a fazer da monitorização e avaliação (interna e externa) um eixo fulcral 
que visava essencialmente a fundamentação prática, baseada em evi-
dências de cariz técnico-científico, das políticas, estratégias, medidas, 
programas e projectos. Ora, é com este tipo de ferramentas, que avaliam 
objectivamente e sem qualquer nexo de interesse – por isso se designa 
avaliação externa – que se permite corrigir o que estiver menos bem, 
reforçar apostas cuja avaliação aconselha manter e descobrir novos ca-
minhos no sentido da qualidade total.
Por isso, se afirma na obra que “a avaliação e a consolidação de boas 
práticas permitem um registo periódico de fragilidades e constrangimen-
tos, colmatadas com a reintrodução e reestruturação de novas medidas/
programas de apoio”. 
Daí que se entenda que “a percepção das entidades parceiras sobre 
a actuação do IDT, I.P. é fundamental no âmbito da prossecução dos 
objectivos regionais e locais”. Entendem os responsáveis pelo Instituto 
que “a avaliação da qualidade dos serviços prestados e da qualidade do 
atendimento é fulcral para a introdução de melhorias na instituição, pros-
seguindo deste modo as suas atribuições mais eficientemente”
Dependências teve acesso ao documento e, num trabalho de síntese, 
cita os trechos mais relevantes e as conclusões retiradas. O trabalho de 
investigação pode ser consultado na íntegra no site do IDT.

Nota Introdutória
No âmbito das actividades que têm sido desenvolvidas para promover a 
qualidade dos serviços que presta e da consolidação de boas práticas 
que têm vindo a ser implementadas em todas as áreas de missão, o IDT, 
I.P. encomendou este estudo para conhecer a avaliação que as institui-
ções fazem da sua actuação.
Através do presente documento pretende-se apresentar os resultados 
da avaliação efectuada a nível nacional. Foram contactadas entidades 
com diferentes âmbitos de actuação, umas que intervêm mais directa-
mente na área de missão do IDT, I.P. e que colaboram com o Instituto, 
eventualmente, através de parcerias, e outras que se relacionam mais 
indirectamente como as Forças de Segurança, as Autarquias Locais, as 

entidades que prestam serviços na área da Saúde, Educação e outras.
Pretendeu-se avaliar a percepção que as entidades têm dos serviços 
prestados pelo IDT, I.P. a vários níveis. 
O inquérito foi aplicado através de diferentes canais de comunicação, 
telefone fax e email, a uma amostra de 1406 entidades.
Os dados foram sistematizados de acordo com os diferentes parâmetros 
em avaliação, a um nível global e a um nível mais específico, por tipo de 
entidade. Os resultados deste estudo apontam como positiva a imagem 
que a instituição projecta junto dos seus públicos: 
38,9% das entidades avaliam como “boa” ou “muito boa” a actuação glo-
bal do IDT, I.P. e 33% consideram haver melhorias na qualidade dos 
serviços prestados. 
Parece, também, haver algum desconhecimento em relação à actuação 
do Instituto, com cerca de um quarto dos inquiridos a não saber como 
avaliar globalmente a sua actuação e cerca de 44% a não terem ideia da 
evolução dos serviços prestados.
Nos campos de avaliação relativos à qualidade do atendimento, a apre-
ciação com maior expressão é, nos termos da escala utilizada, “Bom”. 
Tomando como indicador a média, a avaliação global do atendimento é 
de 4,1, situando-se entre as classificações “Bom” e “Muito bom”.

Objectivos do estudo
A consulta directa às entidades e instituições que partilham da missão do 
IDT, I.P. e que, portanto, têm como responsabilidade ou preocupação a 
promoção da redução dos consumos lícitos e ilícitos e a diminuição das 
toxicodependências, representa um esforço de aproximação à realidade 
que estas entidades vivenciam no seu quotidiano e de valorização do 
conhecimento e experiência que acumularam pelo contacto directo com as 
múltiplas variáveis que enformam o fenómeno das toxicodependências.
Através deste estudo pretendeu-se recolher inputs que contribuam para 
um melhor desempenho do IDT, I.P. na consecução dos seus objectivos. 
Em termos concretos, procurou avaliar-se o conhecimento e a percep-
ção que estas entidades têm acerca do IDT, I.P. e da sua actuação, no 
âmbito das suas áreas de missão. Procurou ainda, conhecer-se o tipo 
de relacionamento existente entre estas instituições e o IDT, I.P. e, neste 
contexto, os factores que interferem positiva ou negativamente na rela-
ção inter-institucional, minimizando ou potenciando a qualidade, abran-
gência e eficácia da intervenção colectiva.

Os principais objectivos do estudo são:
- Conhecer a percepção que as instituições que desenvolvem actividade 
em colaboração com o IDT, I.P. no combate às toxicodependências, têm 
em relação ao Instituto;
- Caracterizar o relacionamento entre o IDT, I.P. e as entidades que têm, 
directa ou indirectamente, responsabilidades na problemática das toxi-
codependências. Identificar os factores que fragilizam o relacionamento 
e coordenação entre as partes, e os factores que poderão incrementar a 
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articulação inter-institucional e, por conseguinte, a qualidade, abrangên-
cia e eficácia da acção conjunta;
- Diagnosticar as principais necessidades de intervenção no âmbito das 
cinco áreas de missão do IDT, I.P., a nível global e também a nível re-
gional, fornecendo as coordenadas para uma intervenção direccionada 
e mais efectiva;
- Avaliar a notoriedade e visibilidade do IDT, I.P., enquanto instituição 
pública, e do trabalho desenvolvido no âmbito da sua missão social;
- Avaliar a relevância, pertinência, utilidade, qualidade, abrangência e 
eficiência das respostas do IDT, I.P., nas diferentes dimensões em que 
intervém;
- Construir, a partir das observações, críticas e sugestões das institui-
ções consultadas, um quadro de propostas a considerar na delineação 
do plano de acção, tendo como objectivo optimizar o desempenho do 
Instituto na prossecução dos seus objectivos e da sua missão social.

A amostra
O inquérito foi aplicado a um total de 1406 instituições. A taxa de respos-
ta rondou os 13%. 
As instituições da área da Saúde e da Educação foram os grupos com 
mais representação, totalizando mais de metade da amostra.

As instituições foram agrupadas em sete categorias – Autarquias locais, 
Educação, Saúde, Estruturas/Parceiros IDT, I.P., Forças de Segurança, 
Instituições Particulares de Solidariedade Social e Outras. Na última ca-
tegoria recaem todas as instituições que, pela sua natureza, não se en-
quadram nas categorias anteriormente descritas. O inquérito foi aplicado 
a instituições de todos os distritos de Portugal Continental.

Colaboração com as instituições
O IDT, I.P. prossegue as suas atribuições e competências através de 
uma estrutura orgânica descentralizada e flexível. A colaboração entre 
as suas estruturas e as entidades que actuam na mesma área de missão 
é fulcral para que a sua actuação seja bem sucedida e os objectivos 
sejam atingidos.
Do total de instituições contactadas, 54,3% responderam afirmativamen-
te à questão “A instituição que representa tem ou já teve algum tipo de 
colaboração com as estruturas do IDT?”. 
38,9% dos inquiridos colaboram actualmente com o IDT, I.P., sendo que 
13,6% dos mesmos mantêm um contacto permanente.
Analisando o relacionamento entre as instituições e as estruturas do IDT, 
I.P., depreende-se que 73,6% das forças de segurança contactadas co-
operam, ou cooperaram, com as estruturas do Instituto, seguindo-se as 
instituições relacionadas com a área da saúde (57,7%). As Autarquias 
Locais, as IPSS e as instituições de ensino registaram níveis de colabo-
ração na ordem dos 54,3%, 48,7% e 42,3%, respectivamente.
A Prevenção destacou-se como a área em que ocorreu uma maior cola-
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boração entre as estruturas do IDT, I.P. e as instituições em análise, sen-
do assinalada por mais de metade dos inquiridos. Das restantes áreas 
de missão, evidencia-se o Tratamento, que atingiu níveis de colaboração 
na ordem dos 36,2%, em grau ligeiramente superior ao registado na área 
da Dissuasão (28,3%). 22,3% dos inquiridos assinalou a Formação como 
área de relacionamento.

Avaliação da qualidade do atendimento
A qualidade do atendimento foi avaliada em seis parâmetros – 
Disponibilidade dos interlocutores, Amabilidade e simpatia dos 
interlocutores, Competência técnica dos interlocutores, Rigor da 
informação prestada, Rapidez da resposta, Eficácia na resolução 
dos problemas/questões – sendo que cada um foi avaliado de 
acordo com uma escala gradativa de 5 pontos que variava entre 
“Muito boa”e “Muito má”.
O qualitativo “Boa” foi o mais empregue na avaliação de todos os 
parâmetros, registando ocorrências entre os 45,2% e os 42,7%.
Destaca-se a avaliação realizada em termos de amabilidade e 
simpatia dos interlocutores, onde os qualitativos “Muito boa” e 
“Boa” são assinalados por cerca de 90% dos inquiridos.

No que concerne à avaliação média assinalada em cada um dos 
seis parâmetros considerados, os valores apurados apresentam 
significativa homogeneidade e consistência entre os diferentes 
parâmetros: as classificações médias oscilam entre um mínimo de 
3,76 valores, assinalado no item «Eficácia na resolução de pro-
blemas», e um máximo de 4,36, para o item «Amabilidade e sim-
patia dos interlocutores». A avaliação média global foi de 4,08.
Ao avaliar a qualidade do atendimento por Instituição conclui-se 
que a avaliação mantém o padrão global em quatro parâmetros: 
disponibilidade dos interlocutores, competência técnica, rigor da 
informação prestada e eficácia na resolução dos problemas. As 
avaliações realizadas pelas instituições da área da educação e da 
saúde são mais favoráveis no parâmetro “Amabilidade e Simpatia 
dos
Interlocutores”, assinalando, maioritariamente, o qualitativo “Mui-
to Boa”. Em relação ao parâmetro “Rapidez da Resposta” apesar 
de 46,5% das IPSS o avaliaram como razoável e as restantes ins-
tituições caracterizaram-no, maioritariamente, como bom.

Conclusão
Com o objectivo de melhorar continuamente a qualidade, abran-
gência e eficácia da sua acção, o Instituto da Droga e Toxicode-
pendência submeteu-se à avaliação das entidades que partilham 
da sua missão social e que, portanto, têm como responsabilidade 
ou preocupação a promoção da redução dos consumos lícitos e 
ilícitos, e a diminuição das toxicodependências.
Os resultados desta avaliação são francamente motivadores.
Numa perspectiva global, cerca de 70% das entidades consulta-
das avaliam como positiva a actuação do IDT, I.P. e, numa pers-
pectiva longitudinal, apenas 2,9% consideram que a qualidade 
da sua prestação tem evoluído negativamente. Estes resultados 
concretizam-se no reconhecimento generalizado da relevância, 
pertinência e utilidade da acção do IDT, I.P., nos vários níveis em 
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que intervém.
Na hierarquização das necessidades de intervenção, no âmbito 
das suas cinco áreas de missão, a Prevenção destaca-se como 
eixo de intervenção prioritária. Não minimizando a importância 
da acção desenvolvida ao nível da Dissuasão, Tratamento, Mini-
mização de Riscos e Redução de Danos, e Reinserção Social, a 
intensificação do combate precoce aos consumos de risco e às 
dependências é transversal e consensualmente assumida como 
uma estratégia com resultados de mais longo alcance.
Nota positiva atribui-se, também, à qualidade das respostas pres-
tadas e à competência técnica das equipas IDT, I.P., nos seus 
vários eixos de intervenção, e ainda, à qualidade do atendimento, 
classificada como Boa na globalidade dos casos em que há regis-
to de contacto entre a instituição consultada e o IDT, I.P. 
Nota menos favorável suscita a avaliação do número de projectos desen-
volvidos e do número de pessoas abrangidas pelos mesmos. 
A percepção de insuficiência assinalada a este nível traduz, por 
um lado, a relevância, pertinência e utilidade reconhecida à mis-
são do IDT, I.P. e, consequentemente, a necessidade de prosse-
cução da sua actividade, e, por outro lado, o desejo de maior par-
ticipação no desenho e operacionalização destes projectos por 
parte destas entidades. 
A maior integração das instituições e poderes locais na programa-
ção e acção do IDT, I.P. é percebida como via para uma resposta 
mais efectiva e eficaz, porque ajustada às dinâmicas próprias da 
realidade local e com recursos e competências complementares. 
Esta representação encontra eco na reivindicação de maior arti-
culação operacional com as várias entidades cuja actividade cru-
za o âmbito de actuação do IDT, IP., e que registou significativa 
expressão no bloco de participação facultativa.
A consulta directa às entidades parceiras e às instituições e pode-
res locais permitiu, ainda, diagnosticar as principais fragilidades 
ou lacunas do Instituto, facultando algumas directrizes para um 

plano de optimização dos seus serviços. 
A pouca notoriedade de algumas actividades que o Instituto vem 
desenvolvendo é, claramente, a omissão mais pronunciada. 
Não deixa de ser significativo que cerca de 44% das entidades consul-
tadas não se tenham pronunciado quanto à evolução da actuação e dos 
serviços do IDT, I.P. por, manifestamente, desconhecerem o percurso 
do Instituto. Mais de metade da amostra admitiu desconhecer também 
o sítio do IDT na internet, bem como as responsabilidades e atribuições 
recentemente assumidas no campo da alcoologia, e é inferior a um terço 
a proporção de instituições que conhece com alguma profundidade os 
relatórios e trabalhos de investigação produzidos ou promovidos pelo 
Instituto. 
Estes dados motivam um sublinhado à proposta, apresentada no 
quadro de sugestões, de maior investimento na comunicação do 
Instituto com os seus diversos públicos. 
A pouca familiaridade destas instituições com a actividade do IDT, 
I.P. motiva, ainda, a suposição de que o desconhecimento dos 
serviços e respostas prestadas pelo Instituto poderá ser mais pro-
nunciado na população em geral o que, a confirmar-se, reforça a 
necessidade de adopção de uma estratégia de visibilidade.
Considerando que o desconhecimento da sua existência e das suas res-
postas inviabiliza, em certa medida, a consecução dos objectivos que 
presidem à acção do IDT, I.P., a realização de um estudo homólogo junto 
da população em geral permitiria, não só aferir o grau de visibilidade do 
Instituto junto do seu público primário, mas também recolher dados e 
sugestões a partir de um outro prisma, complementando o quadro de 
conclusões que o presente estudo facultou.
Por último, e atendendo ao facto de este grupo manifestar um padrão 
de resposta em muitos aspectos divergente dos demais grupos consul-
tados, seria também de grande validade a realização de uma consulta 
às próprias estruturas do IDT, I.P., com recurso a uma abordagem mais 
direccionada para as instituições e para a especificidade da relação que 
mantêm com o Instituto.
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Aunque en España la droga que debe preocuparnos 
por sus apariciones en diversos ámbitos de la vida 
social es la cocaína; a nivel Europeo la gran consu-
mida es, sin duda, la heroína, la cual genera un 49% 
de demanda de tratamiento, según un Informe de 
la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas.
La marginación y los problemas de salud que el con-
sumo de heroína generó en una parte de la población 
española en los años 80 fueron los que contribuyeron 
a que con el tiempo haya disminuido el abuso de esta 
sustancia, que se puede consumir tanto a fumada 
como inhalada, siendo igual de adictiva en ambos 
casos.
El consumo de heroína en los últimos 12 meses se 
sitúa por debajo del 0’1% a nivel general y la edad 
media de inicio para escolares de entre 14 y 18 años 
es de 14’3. En cambio, los datos sitúan el consumo de 
cocaína en un 3’5%.
La cocaína genera en España una demanda de trata-
miento del 46’4% del total frente al 34’2% de heroína, 
según datos del 2008.
El Observatorio Español sobre Drogas también ha ob-
servado el descenso en el porcentaje de personas fal-
lecidas únicamente por heroína u otros opiáceos. Un 
descenso importante y digno de ser destacado, pues 
ha pasado de 46% en el año 1983 a 6’9% en el 2008. Lo 
preocupante es que el descenso significativo se ha 
ralentizado estos últimos años. Y es ahora más que 
nunca cuando las uniones de profesionales y ellos 
mismos deben contribuir a difundir los peligros que 

presenta el consumo de dicha sustancia sea cual sea 
el modo de administración. La población no puede 
olvidar los estragos que la heroína hizo años atrás. Y 
los altos índices de VIH, hepatitis C y B, que presen-
tan las personas adictas, y la presencia de otro tipo 
de enfermedades infecciosas. Si bien es verdad que  
la vía oral e intrapulmonar han hecho posible que el 
control de los daños que produce la administración 
mediante jeringuillas haya mejorado.
Esta droga no sólo produce adicción sino que cuando 
se abandona su uso causa síndrome de abstinencia 
que en su tratamiento debe suplirse con cantidades 
reguladas de metadona y buprenorfina, acompaña-
das de psicoterapia. Esto se debe sencillamente a 
que afecta tanto a aspectos biológicos como psicoló-
gicos y sociales.
Sería aconsejable que algunas de las medidas que 
se tomaron en nuestro país hacía los años 80, sean 
aplicadas en algunos de los países europeos que 
presentan un alto porcentaje de adictos a la heroína. 
Aunque en este aspecto no se pueda presumir der ser 
pioneros, sí es verdad que la terapia farmacológica 
sustitutiva, el intercambio de jeringuillas, las salas 
de venopunción, la dispensación de preservativos, 
las campañas de vacunaciones para hepatitis B, los 
talleres de prevención de sobredosis, y los espacios 
de “calor y café”, fueron y siguen siendo útiles para 
combatirla. 
No obstante, en España la cocaína ha ganado a la he-
roína, vamos pues a buscar medidas para combatirla 
a ella también.

Cocaína 
versus 
heroína
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Plan Nacional sobre Drogas
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El pasado día 26 de junio fue el Día Mundial contra la droga, día en que sociedades 

científicas como Socidrogalcohol, se encargan de transmitir, concienciar y recordar a 

la población los riesgos que existen cuando  se consume sustancias tóxicas con graves 

consecuencias para la salud. Este año, la alerta va dirigida especialmente a jóvenes 

y adolescentes, quienes no solamente consumen alcohol sino que lo acompañan de 

otras sustancias, una práctica cada vez más frecuente y que recibe el nombre de poli-

consumo.

Julio Bobes, presidente de Socidrogalcohol, hizo una llamada de atención al sistema 

social porque “es necesario que se revise su actitud hacia las drogas y sobretodo por 

lo peligroso que resulta que la sociedad tenga una visión tan optimista sobre el uso y 

abuso de sustancias”.

La preocupación ahora recae sobre los jóvenes, los cuales consumen estas sustancias 

en una medida muy superior a los adultos. Pero el principal problema no recae solo 

en la cantidad sino en el período de desarrollo en el que se producen la gran mayoría 

de los abusos. J. Bobes asegura: “El consumo de drogas poda de forma irreversible 

el desarrollo neuronal de los adolescentes y jóvenes; se ha de tener en cuenta que los 

adolescentes y jóvenes aún no han terminado el desarrollo neuronal. Un problema de 

salud muy grave porque no existen trasplantes de neuronas ni forma de sustituirlas”. 

Lo que está claro es que la percepción social de riesgos es cada vez menor.

Julio Bobes opina que es ahora el momento de pasar a la acción y de intervenir en el 

problema de las drogas, dejando de lado la actitud expectante que ha habido hasta el 

momento. Ante esta situación, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas ha puesto sobre la mesa una Estrategia 2009-2016, basada en otra anterior, que 

dio muy buenos resultados.

El pasado día 9 de junio SOCIDROGALCOHOL presentó las Conclusiones del Primer 

Seminario sobre Consumo intensivo de alcohol en jóvenes. Entre los temas que se 

trataron desata la problemática del policonsumo entre los jóvenes y la presencia del 

alcohol en casi todos los casos en los que se hace un abuso de distintas sustancias.

Sea como sea SOCIDROGALCOHOL no ha dejado desde 1969, año de su fundación, de 

promover el desarrollo de actividades científicas, fomentar y facilitar las relaciones 

entre científicos dedicados al estudio e investigación, divulgar la educación para la sa-

lud en relación con hábitos adictivos, y de proporcionar programas preventivos contra 

el abuso del alcohol y demás drogodependencias. 

26 de Junio, 
día mundial 
contra la droga
* Júlio Bobes

Opinião
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Cuanto gustaría a más de uno poder consumir alguna copa de más y al salir de la 
fiesta, reunión, discoteca, etc y a continuación coger el coche. Primero evitando 
los efectos del alcohol y en segundo lugar, sin riesgo a que nos quiten puntos. Con 
esto nos metemos en las leyendas urbanas sobre qué hay que hacer cuando se ha 
bebido y queremos minimizar el efecto. Sin embargo, qué bonito es vivir en el 
país de los sueños.
Por internet se puede encontrar de todo y parece, que una también esta vez 
contiene el remedio idóneo. El Aloe Vera deberías saber que no es sólo una planta 
que se aplica a tratamientos de belleza para reducir las arrugar o el tamaño de 
las verrugas o incluso el dolor de ojos u oído, sino que además tiene el poder 
milagroso de eliminar la sensación de pesadez que provoca una alta ingesta de 
alcohol. Tan sólo hay que coger un trozo, esperar a que se deshaga en la boca y 
tragar, pues tiene cualidades depurativas.
Otro método es ingerir medicamentos como el Almax o vitamina B o masticar 
un chicle o colocarse un grano de café o un mentol debajo de la lengua. Aunque 
sin duda, a mí el que más me gusta es el de comer hierba. Si no te coge un dolor 
de estómago de tanto alcohol, seguro que comiendo hierba de cualquier parque, 
lo consigues. También se dice que correr o hacer flexiones sirve para reducir 
los grados de alcohol en sangre, bueno probablemente de todas las opciones, 
ésta sea la mejor, pero no creo que tampoco sea muy efectiva. Y la última de las 
que he escuchado es la de beber mucho para orinar y de ese modo eliminar del 
cuerpo la sustancia. Esta sí es real, pero no rápida que es lo que busca la mayoría 
de gente que recurre a este tipo de medidas caseras.
Esta serie de ideas surrealistas que la gente se cree, contribuyen a potenciar el 
consumo y a poner en riesgo no sólo su salud, sino también sus vidas, puesto 
que creen que aplicando algunas de las medidas anteriormente citadas están 
preparados para poder ejercer un control adecuado sobre sus vehículos. Un error, 
si tenemos en cuenta que la mayoría de esas veces ni siquiera pueden controlar 
el propio rumbo de su cuerpo. Estos remedios caseros que van de boca en boca 
o que circulan por el popular internet deben desaparecer de las mentes de los 
jóvenes -los que principalmente acuden a ellas- para poder volver a casa sanos y 
salvos un sábado de madrugada. Se trata de un trabajo sociocultural. Un vez más 
esa educación de la que carece la sociedad actual. Y no hace falta que diga de 
quién es esta tarea. Políticos, pero como ellos hacen poco caso normalmente, pues 
vosotros profesionales y gente ligada a este mundo de las drogodependencias y 
el alcoholismo. Entre todos a hacer fuerza para que un joven decida coger un taxi 
o subirse a un autobús urbano. Y aquí de nuevo entran los políticos, que deben 
establecer una infrastructura y servicio idóneo los fines de semana para que el 
que no se pueda pagar un taxi, tenga una segunda opción. O en su defecto, que 
los jóvenes sean capaces de  turnarse dentro del grupo de amigos y establecer un 
conductor cada semana.
Pero antes de comer hierba, que busquen otra solución. Que no son borregos.

Cómo 
comer 
hierba
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião
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Avizinhava-se mais uma edição da etapa World Bike Tour, marcada para o 
dia 27 de Junho em Lisboa e, porque o conceito já vai muito além da pro-
va que anualmente reúne quase dez milhares de pessoas em cada ponte 
por onde passa, o programa era vasto. Uma série de eventos associados 
serviram, uma vez mais, para fortalecer os valores inerentes à origem do 
projecto, com ingredientes que combinam espírito de convívio, vontade de 
lutar contra as dependências, prazer em preservar o meio ambiente, solida-
riedade e inclusão.
A edição de Lisboa do World Bike Tour começou dez dias antes da “ementa 

principal”, no dia 17 de Junho, com a apresentação oficial do World Bike 
Tour Lisboa, um momento de excelência a bordo do Veleiro Príncipe Per-
feito, atracado na doca Rocha Conde de Óbidos Santos. O Secretário de 
Estado do Desporto, Laurentino Dias e o Presidente do IDT, João Goulão, 
foram anfitriões.
Depois do sucesso evidenciado aquando do São Paulo World Bike Tour, no 
ano passado, a Sportis decidiu reforçar a aposta no Seminário Internacional 
World Bike Tour – Desporto, Saúde e Acção Social, trazendo ao Auditório 
do Padrão dos Descobrimentos, nos dias 21 e 22 de Junho, representantes 

World Bike Tour Lisboa World Bike Tour Lisboa

World Bike Tour 
mexe com Lisboa
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de algumas entidades parceiras do evento, entre os quais se destacaram 
membros do Governo e instituições públicas e privadas portuguesas e bra-
sileiras. O Seminário arrancou com um momento de forte incremento para 
a auto-estima portuguesa, a transmissão do Jogo Portugal vs Coreia, que 
para além dos 7-0, contou com a presença, entre outros, das glórias Jaime 
Graça e Hilário. A Feira World Bike Tour Lisboa foi outro dos momentos altos 
do evento, decorrendo de 23 a 26 de Junho, na Sala Tejo do Pavilhão Atlân-
tico.  Neste espaço passaram as cerca de 7500 pessoas inscritas no evento 
para levantarem o seu Kit e muitas mais ainda aquando da transmissão do 
jogo Portugal vs Brasil, que contou ainda com a presença de diversas indi-
vidualidades parceiras do projecto, do Secretário do Esporte de São Paulo, 
do Deputado Federal do Brasil, Ex Governador de São Paulo, Ex Presidente 
do clube São Paulo e uma comitiva de 35 brasileiros parceiros do World Bike 
Tour São Paulo. 
Durante toda a Feira, tiveram lugar diversos momentos de animação e este-
ve patente a campanha “jornalistas por uma boa causa”, contribuindo para 

uma ONG que, na Guiné, tem como missão combater as garras e as inten-
ções cruéis de exploradores de crianças, sendo efectuada a venda durante 
toda a Feira e contado com a presença de alguns dos 40 autores disponíveis 
para algumas sessões de autógrafos.
No dia 26 de Junho realizou-se o EDP Kids World Bike Tour Lisboa. A área 
circundante do Pavilhão Atlântico acolheu 200 crianças dos 4 aos 11 anos, 
que levaram gratuitamente a bicicleta para casa após o passeio.
E, finalmente, o prato forte: o World Bike Tour Lisboa reuniu 7500 pessoas, 
que atravessaram a Ponte Vasco da Gama até à Expo, numa magnífica ma-
nhã do dia 27 de Junho. Para além da já tradicional oferta da bicicleta e do 
restante kit, todos os participantes receberam um cachecol de Portugal para 
que, antecedendo a partida, se cantasse o hino numa demonstração de 
apoio à Selecção de Nacional.
Dependências acompanhou o programa e, durante o Seminário e o World 
Bike Tour Lisboa, entrevistou algumas das individualidades presentes.

World Bike Tour Lisboa World Bike Tour Lisboa
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João Goulão, Presidente do IDT:

“Aos poucos, isto vai mexendo com o país”

O World Bike Tour parece já contribuir para a consolidação da imagem de um país e 
de um instituto que tem desempenhado um trabalho de excelência na área das dro-
gas e que encontra aqui uma parceria de projecção internacional…
João Goulão (JG) – A cada edição desta iniciativa vamos ficando cada vez mais satisfeitos 
por nos termos associado desde a primeira hora a este conceito. Em 2006, isto nasceu sob 
o lema Pedalada só com a tua energia, tem vindo a tornar-se cada vez mais abrangente em 
termos de novas causas sociais que se vão associando, o que nos deixa obviamente cheios 
de satisfação… Mas, de facto, a imagem de marca persiste: Pedalada só com a tua energia, 
o desporto entendido como uma via alternativa…

E numa abordagem cada vez mais integrada, tal como o IDT organizou as suas res-
postas…
JG – Exactamente. Esta iniciativa não deverá ser propriamente catalogada como uma acti-
vidade de prevenção mas é, sem dúvida, uma grande jornada de sensibilização para o tema 
e uma grande festa. Falar sobre drogas e problemas graves não tem que ser uma chatice. 
Esta é uma festa, algo agradável, as pessoas convivem com enorme satisfação…

… Já vai às cidades…
JG – Exactamente! As cidades vêm cada vez mais aderindo a esta ideia e importa dizer 
que vemos ao longo de todo o ano centenas de bicicletas desta iniciativa a circularem pelas 
ruas. E vão surgindo respostas: as autarquias vão fazendo ciclo vias. Aos poucos, isto vai 
mexendo com o país. Esperemos que este conceito World Bike Tour continue a crescer e a 
alargar-se a cada vez mais cidades.
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Idália Moniz, Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação:

“Promovendo este tipo de iniciativas, cria-
mos hábitos diários”
Em que medida será o World Bike Tour um evento simbolizador da solidarieda-
de existente entre a população portuguesa?
Idália Moniz (IM) – É-o, sem dúvida… Mas mostra fundamentalmente a nossa capa-
cidade de vencermos as nossas próprias limitações e de entendermos que a nossa 
energia é fundamental para que possamos vencer. Sabemos também que existem 
outras vezes determinados condicionalismos mas, se não tivermos vontade, não nos 
conseguimos superar a nós próprios nem os obstáculos com que nos deparamos.

Alguns desses condicionalismos acabam por ser aqui esbatidos ao fomentar-
se a presença de todos, mesmo os menos capacitados fisicamente…
IM – Sim, todos nós temos características diferentes. E por isso mesmo, ao dar este 
sinal, através do World Bike Tour, colocando as hand bikes, colocando as bicicletas 
para os cegos, promovendo a inclusão – porque há um tipo de deficiência que não se 
vê mas que tem uma participação larga, que é a questão das pessoas com surdez -, 
questões relacionadas com convívios entre as diferentes gerações – temos aqui pais, 
filhos e avós a participarem no World Bike Tour – são questões muito importantes 
que promovem uma sociedade mais justa. É muitas vezes através destes exemplos 
que, de forma inconsciente, interiorizamos a necessidade que temos de viver numa 
sociedade que deve ser para todos mas que para isso precisa do nosso contributo. 
Mas é também através destes exemplos que conseguimos induzir dinâmicas a dife-
rentes níveis. Desde o ordenamento do território, criando melhores acessibilidades, 
ao nível da prática da actividade física e do desporto, porque é dessa forma, promo-
vendo este tipo de iniciativas, que criamos hábitos diários. É com muito agrado que 
ando um pouco por todo o país e me cruzo com a bicicleta do World Bike Tour, com 
um capacete ou uma mochila, o que é extremamente gratificante. Quer dizer que 
as pessoas não participam apenas na prova mas que nos outros dias continuam a 
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utilizar aquilo que dela trouxeram. Como dizia o Professor Luís Sardinha, se vemos 
que há uma grande mudança na capacidade de os portugueses desenvolverem hoje 
hábitos de vida saudáveis e praticarem uma actividade física, também conseguimos 
perceber para além dos números, nestas pequenas coisas, que a bicicleta, o capa-
cete e a mochila não são apenas para participar no dia da prova. Eles andam depois 
na estrada, nas nossas vilas, atravessam o nosso território diariamente.

O facto de tudo isto ter partido de uma iniciativa privada a que se associou 
um organismo da administração pública, havendo até actualmente mais que 
um ministério envolvido ou representado, tem algum significado particular?
IM – Tem. Esta é uma forma de olharmos para a questão do sucesso das iniciativas 
do ponto de vista das parcerias. Sozinhos conseguimos muito pouco. Se dermos as 
mãos conseguiremos fazer muito mais e muito melhor. E, fundamentalmente, che-
garemos àqueles que são o objecto da nossa intervenção, isto é, àqueles a quem 
dirigimos as nossas decisões e os nossos recursos, sejam eles financeiros ou huma-
nos, com uma maior eficiência. Chegaremos mais rapidamente, melhor, estaremos a 
cumprir a nossa missão e igualmente a realizarmo-nos enquanto cidadãos, o que é 
também muito importante.

Diamantino Nunes, Sportis:

“Nova meta no horizonte: 
Angola, Moçambique ou Cabo Verde”
Em quatro anos, o conceito evoluiu para World Bike Tour, integrou vertentes 
como a sanitária, ordenamento, acção social… Onde irá parar?
Diamantino Nunes (DN) – Acima de tudo, temos que solidificar aquilo que temos, renta-
bilizar bem os projectos que actualmente existem e, relativamente àqueles que estamos 
a preparar, fazê-lo da melhor forma, sustentadamente, pensando no futuro, evitando que 
haja problemas em algum evento, numa lógica de fazer bem.
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Esta abordagem integrada já era previsível na missão inicial, quando concebeu 
o projecto?
DN – Sim, claramente. Na génese da nossa empresa, sempre estivemos ligados a 
projectos inclusivos. Não fazemos disso grande notícia mas já tivemos projectos, 
inclusive com custos para nós, em que a questão da inclusão sempre esteve pre-
sente. A partir do momento em que o projecto tem a visibilidade que tem, é mais 
que uma obrigação termos que incluir diferentes áreas, entre as quais a inclusão.

Depois de mais uma prova, mais um sentimento de missão cumprida?
DN – Por um lado, mais um sentimento de missão cumprida mas, por outro, de 
muita responsabilidade porque, hoje em dia, já não chega fazer o World Bike Tour. 
Ele tem que ser feito de forma bem organizada e surpreendente porque as pessoas 
esperam, em cada ano, que haja uma novidade. E nós procuramos que essa novi-
dade exista.

É também a responsabilidade face à projecção de um país, que fica associado 
à criação de um evento que rompe fronteiras…
DN – Sim, eu dou apenas como exemplo o caso de Espanha, em que o projecto é 
apresentado pela Ministra da Saúde e pelo Presidente da Câmara de Madrid. Por 
aqui dá para ver o impacto que uma ideia portuguesa, organizada por gente portu-
guesa tem, ao parar as principais ruas de Madrid. Inclusive, este ano, o Centenário 
da Gran Via é marcado pelo projecto World Bike Tour. No caso de São Paulo, o ani-
versário da cidade é marcado pelo projecto World Bike Tour. Se por um lado, isso 
nos cria responsabilidades, por outro não deixa de ser interessante poder estar a 
organizar um projecto que é do agrado de tantas pessoas.

África será a próxima meta?
DN – Já fizemos alguns contactos, eu já fiz algumas viagens a África e é nossa 
intenção vir a fazer o World Bike Tour num de três países: Angola, Moçambique ou 
Cabo Verde.
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Luís Sardinha, Presidente do Instituto 
do Desporto de Portugal:

“Faz bem ao corpo, ao ambiente, ao bolso, 
à economia e às finanças do país”
Durante o Seminário Internacional World Bike Tour – Desporto, Saúde e Ac-
ção Social, apresentou um trabalho em que evidenciou, recorrendo a métodos 
científicos, as vantagens de utilizar a bicicleta como meio de locomoção…
Luís Sardinha (LS) – Nós aproveitámos alguma evidência que, independentemente 
da utilização da bicicleta ou de outro meio qualquer, tudo o que tenha a ver com 
o dispêndio energético, faz bem ao corpo, ao ambiente, ao bolso e àquilo que é a 
economia e as finanças do país. Por isso, são bem vindas todas as iniciativas que 
possam promover o que tem a ver com a alteração da norma social, no que respeita 
à integração da actividade desportiva no dia-a-dia e, por que não dizê-lo, no fim-
de-semana. Por isso, uma iniciativa como o World Bike Tour enquadra-se num con-
junto de iniciativas de natureza privada com um grande envolvimento de entidades 
públicas, que tem como finalidade última mobilizar as pessoas para a utilização da 
bicicleta. Esta é uma iniciativa que merece o apoio de todos os portugueses e só 
há que felicitar os organizadores, primeiro pela ideia, e depois pelo facto de, quer 
no Porto quer em Lisboa, terem conseguido concretizar estas iniciativas. E, com-
plementarmente, pelo facto de terem levado a Madrid e ao Brasil, estando ainda 
previstas outras iniciativas noutros países. Também nesta área, Portugal dá sinais 
de inovação, o que é importante.

Tendo o evento atingido a internacionalização, em que medida será este um 
exemplo de que, quando apostamos em parcerias e no que é verdadeiramente 
nosso, nos conseguimos afirmar no mundo?
LS – Quer no que respeita ao desporto, quer em muitos outros sectores, sabemos 
que temos pessoas com grande valor e reconhecidas a nível internacional. Sabemos 
que isso se aplica no âmbito do desporto, no âmbito da ciência e em muitas outras. 
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O que temos todos que perceber é que o trajecto do sucesso tem fluxos e refluxos e, 
como tal, temos que ter uma maior atenção àqueles que são muitas vezes refluxos 
desse trajecto em direcção ao sucesso.

Solange Menzel, Secretaria de Desportos 
da Prefeitura de São Paulo:

“2010 foi o ano de facilitação, 2011 será o 
ano de consolidação”
Já se sente um sotaque brasileiro no World Bike Tour?
Solange Menzel (SM) – Mais que o sotaque brasileiros, sente-se o convívio dos 
brasileiros com os portugueses no World Bike Tour.

Já existem reflexos na mega cidade de São Paulo destes dois eventos que 
promoveram?
SM – Em 2009, produzimos o nosso primeiro World Bike Tour em São Paulo, com 
todo um impacto bem visível e, em 2010, repetimos a iniciativa, ainda melhorada e 
mais apetrechada. Os efeitos de se produzirem 11 mil bicicletas, 5 mil no primeiro e 6 
mil no segundo traduziram-se na criação de espaços para os paulistanos começarem 
a utilizar a bicicleta, vendo-a não só como um meio de transporte mas igualmente 
como um meio de lazer. Então, criámos 10 km de ciclofaixa, que iremos ampliar até 
ao final do ano para 30 km, mais 14 de ciclovia, junto da zona onde decorre o evento. 
Em suma, existem reflexos muito positivos.

Associadas ao evento, surgem outras perspectivas de abordagem, nomeada-
mente a ambiental, a social e de saúde. Em que medida constituirá o World 
Bike Tour uma oportunidade para a Prefeitura de São Paulo introduzir novas 
políticas nestas áreas?
SM – Com certeza! Fixar a política da actividade física, cuja ausência mata hoje mais 
do que qualquer doença, estimular o nosso cidadão que é sedentário, que gosta de 
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carros – nós temos uma frota de 5 milhões de carros e uma rede de transporte públi-
cos deficiente, um trânsito caótico e, em épocas de feriados chegamos a ter 200 km 
de congestionamento e 100km em média nos horários de pico. Estimular a prática de 
uma actividade física associada ao meio de transporte é para nós fundamental.

Sabendo-se que a vertente logística é muito complexa e que levar um World 
Bike Tour à cidade de São Paulo, como avalia a ligação com as estruturas por-
tuguesas envolvidas na realização do World Bike Tour?
SM – Confesso que o primeiro ano foi marcado por alguma desconfiança de ambas 
as partes. Primeiro, porque não conhecíamos o evento e, segundo, porque havia 
alguém vindo da Europa, com uma proposta totalmente nova, cujo entendimento era 
um pouco difícil para nós. 2010 correu perfeitamente e entendo-o como um ano de 
facilitação, sendo que 2011 será certamente o ano de consolidação. As pessoas já 
estão à espera do evento de 25 de Janeiro de 2011, como comemoração do aniver-
sário da cidade.

Orlando Teixeira, Director Geral da Skoda:

“Value for Money”
Que motivos levam a Skoda a, mais uma vez, se associar a este projecto World 
Bike Tour?
Orlando Teixeira (OT) – A Skoda sempre esteve ligada ao desporto, sempre o pro-
moveu. E o World Bike Tour constituiu uma excelente oportunidade para, de uma for-
ma mais próxima do seu público-alvo, interagir, dar visibilidade à marca e associar-
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se a um projecto inicialmente de dimensão nacional e que agora começa a ter uma 
projecção internacional. No seio da sua política de comunicação, que passa muito 
pela visibilidade e proximidade do público, dos seus potenciais clientes, a Skoda 
encontrou no World Bike Tour uma forma de dar expressão máxima a essa política 
na área do sponsoring.

Sendo o World Bike Tour um evento que promove também causas associadas à 
saúde, ao ambiente e à acção social, em que medida pretenderá a Skoda, com 
este apoio, revelar parte da sua missão social?
OT – A Skoda é uma marca que está orientada para o futuro. E essa orientação 
para o futuro passa naturalmente por uma aposta muito forte em actividades que 
tragam satisfação adicional às populações em geral e, neste caso, aos clientes Sko-
da. Dentro do seu target, a Skoda tem uma tipologia de clientes muito orientada 
para as actividades ao ar livre, para a vida em família, para usufruir do espaço nos 
seus automóveis. Por um lado, do ponto de vista social, dentro da tipologia dos seus 
clientes, a Skoda continuará a desenvolver esse caminho; por outro lado, em termos 
de automóveis também oferece o que o cliente espera: bastante espaço, funciona-
lidade e uma característica muito própria, o chamado Value for Money. As pessoas 
começam a adquirir carros pelo seu valor intrínseco, que tenham muita fiabilidade 
e também pela satisfação global que atingem face ao serviço prestado pela marca. 
Digamos que estamos a fazer uma espécie de casamento perfeito, tendo uma gama 
que se presta a satisfazer as necessidades, quase diria futuras, dos seus clientes e 
do público em geral.
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Marcos Batista, Administrador dos CTT – Correios de Portugal

“World Bike Tour com os CTT 
na linha da frente”
Uma vez mais, a associação dos CTT a esta prova…
Marcos Batista (MB) – Sim, os CTT estiveram na linha da frente do agora World Bike Tour e aqui 
em Portugal com um espírito ainda mais forte. O que seria do país sem o vermelho dos CTT…

Nesta prova levou-se uma vez mais a carta a Garcia?
MB – Levou a carta e levou a cor. Isto hoje estava muito verde, o que também gosto muito e os 
CTT deram esse vermelho tão importante na nossa bandeira nacional, nesta prova, no espírito e 
sangue dos portugueses.

Os CTT aproveitam esse reboque do crescimento do World Bike Tour?
MB – É fabuloso! É pena os CTT estarem tão restritos ao nosso país… Estamos agora a começar 
a internacionalizar-nos, em Moçambique, Angola e Espanha… Vamos ver. Pensamos ser, daqui 
a cinco anos, um caso sério em Espanha e aí com certeza que iremos também aproveitar o World 
Bike Tour para catapultar a nossa marca e os nossos valores.

Walter Feldman, Deputado Federal:

“O World Bike Tour veio para ficar como  
um evento de características mundiais”
Correr na capital portuguesa é diferente de correr em São Paulo… Como se sentiu?
Walter Feldman (WF) – Realmente, é diferente… Tem uma cobertura de história que não temos 
lá. Nós somos reflexo do que é Portugal. Começámos, na tenra idade, a apreender a nossa his-
tória vinda de Portugal. Então, esta travessia na Vasco da Gama, que é uma ponte inacreditável, 
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com 18 km, que aponta Lisboa em direcção às fronteiras da Europa… É algo muito forte que, 
somado a esta nova visão ambiental, que tem a ver com o uso da bicicleta, com uma cidade sus-
tentável, é algo muito precioso. E é muito especial, para nós brasileiros, virmos participar numa 
actividade com esta, aqui, em Portugal.

O que sentiu quando ouviu os participantes cantarem, em uníssono, o hino português, 
em homenagem à selecção nacional de futebol?
WF – É… Na verdade, temos aí uma disputa… Mas ontem, o jogo entre Portugal e Brasil foi muito 
tranquilo. As duas equipas estiveram bem e a parte competitiva da disputa quase não existiu. 
Acho até que Portugal quase marcou na segunda parte, levando portanto alguma vantagem. 
De qualquer forma, creio que o Campeonato do Mundo não tem evidenciado grande qualidade 
futebolística e, no meu entender, Portugal tem boas hipóteses. Espero que o Brasil ainda ganhe. 
Apesar das minhas raízes em Portugal – a minha mulher é portuguesa e tenho muitos amigos 
portugueses -, ainda torço pelo Brasil. Quanto ao hino, foi muito bonito. Eu tenho uma paixão por 
hinos, gostando especialmente do brasileiro, do português e o de Israel, que é de maioria judaica. 
Causam-me arrepios e muitas emoções.

A final do Campeonato do Mundo será Brasil Portugal?
WF – Gostaria que assim fosse. França e Itália já estão desclassificados… Portugal tem sido uma 
boa surpresa e para nós, brasileiros, seria muito interessante essa final.

O que leva deste World Bike Tour de Lisboa para São Paulo?
WF – O World Bike Tour nasceu aqui em Lisboa e, mal recebemos a proposta do Diamantino 
Nunes, imediatamente absorvemos. A Secretaria de Desportos, a Prefeitura de São Paulo deu 
todo o apoio a este conceito moderno e amplificado. O de que a actividade física leva a qualidade 
de vida, a melhores condições de saúde, ao combate às drogas. Este apoio do IDT ao evento é 
algo muito interessante e constitui um bom exemplo para nós. Creio que o World Bike Tour veio 
para ficar como um evento de características mundiais.

O Pavilhão dos descobrimen-
tos, abriu pela primeira vez 
as suas portas aos cidadãos 
portadores de deficiência.

Um desafio pela mudança  
de mentalidades e de rotinas. 

Uma luta pelos direitos 
de igualdade.

Pedala só com a tua energia, 
num ambiente saudável.
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