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calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada, e se alguém se
engana com seu ar sisudo, e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, e não deixam
nada”… Devem levar-nos a reflectir a força e o sentido das suas palavras, neste momento difícil em
que vive o nosso país, a Europa e o mundo.
Não sei, mas gostaria de saber como, da noite para o dia, a Europa e o mundo passaram a
viver uma crise económica e financeira tão acentuada, sem futuro e sem caminho para os
nossos jovens. Por isso, parece-me importante recordar o nosso passado e o motivo por que
cantámos “A toda a partes chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas,

São Paulo: do World Bike
Tour à Crackolândia.............. 20

trazem no ventre, despojos antigos mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos
do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo,
dançam a ronda no pinhal do rei”.
Como podemos assistir e não reagir às imagens e notícias que nos chegam diariamente de toda a
Europa e do mundo, que retractam milhares de pessoas no desemprego e sem perspectivas de vida,
vítimas da tirania e da ganância financeira? Um povo que já não aguenta este cortejo de sacrifícios
que lhe estão a ser impostos… Como podem os cidadãos pagar uma factura tão grande se em
nada para ela contribuíram? E como pode o poder político, submeter-se a interesses mesquinhos
e duvidosos de uns senhores “que vivem num casino fiscal”, que estão a miserabilizar o mundo e a
destruir os seus mais altos valores e culturas? Como é possível ver, ouvir e calar o que se passa à
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nossa volta, sem reagir? Onde ficam os princípios da dignidade humana, dos direitos, liberdades e
garantias dos cidadãos? Onde está a liberdade, a justiça e a paz no mundo?
Espero que a forma como se está a desprezar os direitos dos cidadãos, como estão a promover as
guerras, o terrorismo e os actos de barbárie, gere uma revolta da humanidade contra este estado de
coisas e ajude a instaurar, finalmente, a paz e melhores condições de vida para todos os homens e
mulheres do mundo. “Eles não podem comer tudo e não deixar nada”…
Não sei, e pelos vistos não sabe ninguém, que o BCE é o banco central dos Estados da UE que
pertencem à zona euro, como é o caso da Grécia, de Portugal e da Espanha… e que o dinheiro do
BCE é dinheiro de todos os cidadãos da UE, na proporção da riqueza de cada país.
Temo que já não tenhamos nem homens nem “trovadores” para dizer não a estes “mandadores
sem lei”, gente sem escrúpulos nem dignidade, oportunistas que o grande trovador da liberdade
chama de vampiros que “comem tudo e não deixam nada”.
Sérgio Oliveira
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Consumo de drogas:
O impacto da informação e
da lei nos comportamentos
* Mara Silva, Investigadora do Centro de Investigação em Ciências Sociais da
Universidade do Minho e colaboradora no Gabinete de Atendimento à Família.
* Alice Delerue Matos, Professora Auxiliar do Instituto de Ciências Sociais e
Investigadora do Centro de Investigação em Ciências Sociais da Universidade do Minho.
que 29% valorizaram a informação transmitida pelos seus pares (gráfico
1). Alguns consumidores mencionaram o facto de, numa primeira fase da
vida, terem dado maior importância à informação prestada por amigos/
colegas e, numa fase posterior, terem valorizado a informação transmitida
por profissionais de saúde. Os media e a família foram ainda referenciados como fontes de informação por 18% e 10% dos consumidores, respectivamente. O menor poder de persuasão da família é explicado pelo
facto das suas mensagens não serem consideradas imparciais dadas as

O consumo de drogas é um fenómeno imbuído de aspetos culturais,
sociais, de saúde individual e coletiva. O dilema legalizar ou criminalizar
marcou o último século, tendo Portugal optado por descriminalizar o consumo de todas as drogas, a partir do ano 2000, ao mesmo tempo que
apostou em áreas de intervenção social como a Prevenção dos consumos, o Tratamento ou a Redução de Riscos e Minimização de Danos
(RRMD). Informar as pessoas acerca de como reduzir os riscos e os danos associados aos consumos tem sido o grande objetivo da RRMD que
trabalha essencialmente com consumidores numa lógica de adopção de
comportamentos que permitam elevar a sua qualidade de vida sem que
tal implique necessariamente a abstinência. Mas será que a informação
transmitida tem contribuído para a diminuição dos comportamentos de
risco? E quais as representações sociais que os consumidores têm acerca do modelo de legislação português relativo ao consumo de drogas?
Através da realização de entrevistas semi-estruturadas (N=19) e aplicação de questionários (N=71) a consumidores de drogas, foi possível
constatar que (1) a informação transmitida no âmbito da RRMD tem efetivamente algum impacto na alteração dos comportamentos e que (2) a
maioria das pessoas observadas considera, erradamente, ser crime consumir drogas embora algumas façam referência à descriminalização do
consumo de drogas consideradas “mais leves”, como os cannabinóides.

População-alvo e metodologia do estudo
A investigação realizada em 11 concelhos do litoral Norte de Portugal
incidiu sobre uma amostra não probabilística de 90 consumidores de drogas, maioritariamente do sexo masculino, solteiros e com uma idade média de 39 anos. A maioria possuía o 2º ciclo do ensino básico e encontrava-se em situação de desemprego e de carência económica.
Com uma abordagem metodológica essencialmente qualitativa, o estudo baseou-se em informação recolhida através de entrevistas a consumidores de drogas, contactados pelas estruturas de RRMD de que eram
beneficiários. Compreendeu ainda a aplicação de um breve questionário
sobre o impacto da informação e da lei na redução dos comportamentos
de risco, a um grupo de algumas dezenas de consumidores.

relações afetivas com os consumidores:
“Eu acho que foram os técnicos de saúde. Apesar de numa fase
inicial não perceber ou não compreender muito bem ainda o que eles
diziam, numa fase posterior, agora por exemplo, percebo bem a informação e o que eles me dizem” (sexo masculino, 42 anos).

Gráfico 1: Agentes de informação mais valorizados pelos utilizadores de drogas (N=90)

Para os consumidores abrangidos por este estudo, o acesso à informação, no âmbito da intervenção na área de Redução de Riscos e Minimização de Danos, contribuiu para a alteração de comportamentos relacionados com o uso de drogas (gráfico 2), tendo 64 dos 90 consumidores
(71%) mencionado que reduziram os comportamentos de risco. Dão
como exemplos, a diminuição dos consumos, a adesão a tratamentos de
substituição opiácea ou a opção por outras terapias, a redução/substituição do recurso à via endovenosa e a decisão de deixar de partilhar com
outros utilizadores, o material utilizado no consumo:
“Comecei a ter mais cuidado quando começou a haver informação
sobre HIV e que o HIV era transmissível pelo sangue, que o facto de
se ter consumo com as seringas uns dos outros… isso tudo […] pas-

Agentes de informação e o seu
impacto nos comportamentos
Quarenta e dois por cento dos consumidores de drogas afirmaram privilegiar a informação veiculada por profissionais especializados enquanto

sei a ter mais cuidado sim com as seringas, passei claro. E depois
também por via sexual, com o uso dos preservativos” (sexo masculino, 44 anos).
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“Olha problemas de saúde e vontade de sair claro, mas sobretudo problemas de saúde. Não andar bem,
não me sentir bem. Depois eu não
durmo nada, eu durmo para aí 2 ou 3
horas por noite… se me deitar às
21h, à 1h acordo e já não durmo
mais, vou ver televisão e… fumo,
fumo muito de noite” (sexo masculino, 34 anos).
Gráfico 2: Alteração de comportamentos por acesso à informação (N=90)

Os pares e os membros da família com hábitos de consumo de drogas
são apontados como agentes facilitadores das situações de dependência
(gráfico 3) dos indivíduos observados.

“Eu comecei a fumar ganza de haxixe
tinha 11 anos, os meus tios vendiam haxixe, isto já em setentas e tais, na família também havia já problemas de tráfico, de furto, e depois tinha os meus pais
que tinham problemas de álcool” (sexo
masculino, 34 anos).

“A minha filha tinha nascido e eu
não quero que a minha filha me veja
consumidor, quero que a minha filha tenha orgulho no pai. Quero que
ela tenha orgulho e queria reconquistar o que perdi” (sexo masculino, 31 anos).
“Sim, sem dúvida. A informação
que eu recebi influenciou-me e muito para deixar de consumir, e tenho
pena de não a ter tido mais cedo porque acho que não tinha chegado
onde cheguei, acho que tinha tomado outras atitudes. Era fundamental
haver mais informação, não havia
quase nada na altura” (sexo masculino, 43 anos).

Gráfico 3: Factores facilitadores do consumo de drogas (N=19)
Nota: Esta questão foi colocada apenas aos indivíduos entrevistados (N=19).

Determinantes da suspensão do consumo
Dos 90 consumidores observados, 78 indivíduos, ou seja, 86% já tinha
suspendido o consumo de drogas, pelo menos uma vez na vida. Indicaram sobretudo motivos relacionados com a saúde, família e o acesso à
informação para deixarem de consumir (gráfico 4). De salientar o papel
que atribuem ao aumento do conhecimento sobre os riscos de saúde:

Gráfico 4: Motivos para a suspensão do consumo (N=90)

Representações sobre a lei e suas
repercussões nos comportamentos
A maioria dos indivíduos observados (61%) refere que o modelo português que regula o consumo de drogas assenta na criminalização do consumo de todas ou de quase todas as substâncias psicoativas (gráfico 5).
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Gráfico 5: Representações acerca da lei portuguesa sobre o consumo de drogas
(N=90)

É interessante assinalar que alguns indivíduos têm representações distintas sobre as drogas consideradas mais “duras” e as reputadas mais
“leves”, como os cannabinóides. O uso destas últimas, frequentemente
associado a um consumo recreativo, é considerado legal ou despenalizado enquanto o uso de drogas como a heroína e a cocaína é tido como
ilegal.

“É crime”. [E se uma pessoa for
apanhada?] “Vai presa, se alguém
for apanhado com droga vai preso”
(sexo masculino, 34 anos).
“É ilegal”. [E se uma pessoa for
apanhada?] “Depende da droga, se
for haxixe ou erva não acontece
nada, mas se for cocaína ou heroína
pode ir preso” (sexo masculino, 24
anos).
Relativamente ao impacto da lei nos comportamentos, a grande parte
destes consumidores (84%) nega a sua importância (gráfico 6). As normas sociais informais parece terem maior peso na decisão de consumo
ou abstinência:

“Acho que em alguns casos, e no
meu também, acho que às vezes o
ilegal gera mais a adrenalina de saber que é ilegal, que é ter que andar
a contornar a polícia, acho que é um
bocado por aí” (sexo masculino, 34
anos).
“O fruto proibido é o mais apetecido” (sexo masculino, 34 anos).

“Acho que se fosse legal até desmotivava mais o consumo” (sexo
masculino, 34 anos).

Gráfico 6: Impacto da (I)legalidade do consumo de drogas nos comportamentos
(N=90)

Conclusão e principais recomendações
A disseminação de informação tem sido cada vez mais utilizada como
ferramenta de intervenção junto de consumidores de drogas e, no âmbito
da RRMD, os seus beneficiários reconhecem o impacto que tem na diminuição dos comportamentos de risco. Não atribuem ao quadro legal a
mesma importância, desvalorizando o seu impacto nos comportamentos.
Sublinhe-se, no entanto, que revelam um profundo desconhecimento da
lei portuguesa de descriminalização do consumo de drogas.
Sugere-se que trabalhos futuros privilegiem investigações de cariz etnográfico e amostras estatisticamente representativas, procurando encontrar explicação para as representações sociais que associam o consumo de drogas a crime. Encontrar-se-á justificação para estas
representações no carácter recente da lei 30/2000 e na eventual predominância da lei anterior no imaginário coletivo?
Artigo baseado em:
SILVA, Mara (2011), Consumo de drogas: O Impacto da informação e
do modelo de regulamentação nos comportamentos. Dissertação de
Mestrado, Universidade do Minho – Instituto de Ciências Sociais
Bibliografia principal:
DIAS, F. (2002), Sociologia da Toxicodependência, Lisboa, Instituto
Piaget
FERNANDES, L. (1998), O Sítio das drogas (2ª Ed.,. Lisboa, Editorial
Notícias
MOSCOVICI, S. (2001), Social representations, explorations in social
psychology,. New York, New York University Press
QUINTAS, J. (2011), Regulação legal do consumo de drogas: impactos
da experiência portuguesa da descriminalização, Porto, Fronteira do
Caos
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A Mudança Necessária,
ou apenas desejada
por alguns?
* João Castel-Branco Goulão, Médico

Já ninguém liga aos escritos que Ma-

ele, um total desconhecimento, quer

nuel Pinto Coelho laboriosamente im-

dos fundamentos científicos, quer da

pinge aos editores dos jornais; sabe-

evolução das respostas em Portugal,

mos que, há anos, faz copy paste de

quer ainda dos progressos obtidos nos

uns para os outros. Lemos a primeira

indicadores de saúde; opina sobre as-

linha (vassalagem ao seu guru), a 30ª

suntos que manifestamente desconhe-

(referência ao Modelo Sueco – o mais

ce mas fá-lo com a pesporrência de

adequado para nós, altos, loiros, ricos,

quem fala de cátedra. Pudera, Juiz,

com um sistema de apoio social perfei-

Desembargador e Rangel, três fatores

to…), 42ª linha com o ataque à metado-

de peso para esmagar a opinião públi-

na, e pronto: são todos iguais; mesmo

ca portuguesa!

depois de publicamente desmentido, até por estudio-

Mas tem razão, em opinar sobre tratamentos. Vin-

sos estrangeiros, não desarma e continua a sua “mis-

gue-se. Nós, da Saúde, também opinámos acerca do

são” de tentar recuperar os tempos em que enrique-

quadro legal; propusemos a descriminalização dos

ceu “tratando” toxicodependentes. Mas agora acha

consumos…Foi aceite e resultou; são inegáveis os

que nem sequer são doentes, pelo que não se percebe

progressos alcançados nos indicadores relativos aos

porque diz que nós não os tratamos e insiste que ele

problemas da droga e da toxicodependência em Por-

próprio os quer tratar.

tugal, sendo hoje objeto de estudo em todo o Mundo.

Ninguém liga porque as suas motivações são por de-

Hoje mesmo, a propósito da morte de Whitney Hous-

mais evidentes, mais ainda agora que a extinção do

ton, Tony Bennett apontava este como o caminho a

IDT parece ser o momento adequado para se por a

seguir.

jeito para o papel que sempre ambicionou.

Mas agora a palavra de ordem é privatizar. Fala-se

Por isso, há que encontrar alguém que faça de caixa-

de privatização da exploração das prisões; previsi-

-de-ressonância desta pretensão. Ora aí está o Juiz

velmente, esse serviço será pago à peça, e nada me-

Desembargador Rangel, pomposo “Vice-Presidente

lhor do que enchê-las de drogados…Por outro lado, o

do Conselho Superior de Opinião da Associação por

desmantelamento do IDT poderá abrir espaço a que

um Portugal Livre de Drogas”, que decidiu vir a ter-

alguns privados, como fizeram há décadas, voltem

reiro, na semana passada, vender o peixe do outro

a ser a outra face da exploração dos dependentes

(Presidente da dita Associação). Primeiro no “Justi-

(explorados pelos dealers, esmifrados pelos tratado-

ça Cega”, da RTP, depois nas páginas do Correio da

res); daí o regozijo do Juiz pela “morte” do IDT. Mas,

Manhã de 9/02. E se, ao outro, ninguém liga (é só um

afinal, se os Serviços se extinguem, os Profissionais

médico ignorante e retrógrado), ao Juiz os nossos pro-

que tanto fizeram pelo “Modelo Português” não se

fissionais reagem com indignação. Revela, também

exterminam tão facilmente…
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“Tu decides... os teus rumos”

Grupo Rumos
aplica programa
de prevenção
em 11 escolas

O “Tu Decides” é um programa de prevenção de
dependências em meio escolar que se debruça sobre a etapa crítica de vida para a experimentação e
consumo de drogas: a adolescência, especificamente as faixas etárias dos 13/14 anos aos 16/20 anos).
Não é um programa centralizado na informação sobre as drogas, mas baseia-se nas influências sociais,
contemplando ao mesmo tempo as influências do
grupo de pares (pressão do grupo) e os factores afectivos e cognitivos que intervêm no momento da tomada de decisão e resolução de problemas.
É apresentado através de três manuais (professores, alunos e pais), que contêm toda a informação necessária à aplicação do programa. Os manuais abordam as temáticas através de banda desenhada e de
atividades diversificadas, adequadas à realidade de
cada escola, apelando á criatividade dos professores, dos alunos e de todos os envolvidos.
O programa está disponível para aplicação em duas tipologias, A e B,
sugerindo duas tipologias diferentes, com aplicação segundo os níveis
etários dos alunos e concomitantemente com os anos de escolaridade.
Para os alunos do programa B algumas das unidades temáticas são
“As substâncias psicoactivas”, “Novas Tecnologias”, “Alternativas ao consumo”, “Pressão de grupos”, “Amigos e Família”.
Para os alunos do Programa B, inclui quatro unidades temáticas: “As
substâncias psicoactivas”, “Oferta, Aceitação e Escalada de Consumo”,
“Pressão de grupos/Assertividade”, “Abuso de substâncias e alternativas
ao Consumo”
Para os pais, inclui quatro unidades temáticas: Apresentação do programa, “Adolescência e tomada de decisão”, “Substâncias psicoactivas,
tipos de consumo e diversão nocturna” e “O que já sabemos em
comum!”.
O “Tu Decides” visa abranger toda a comunidade envolvente à dinâmica escolar: alunos (principal objecto do programa), professores, psicólo-

gos e pais/encarregados de educação. Este envolvimento de toda a comunidade no mesmo programa está conforme as orientações do NIDA e
do OEDT. O programa é aplicado pelos professores aos seus alunos e
pelos psicólogos da escola aos pais. Existe grande facilidade na implementação do programa dada a sua aplicabilidade ajustada em módulos e
com materiais de apoio.
Para os professores/psicólogos, implica 14 horas pelo menos de formação
presencial obrigatória antes da aplicação do programa, efectuada por formadores do IREFREA; reuniões mensais para acompanhar o desenvolvimento
do mesmo e acompanhamento através de plataformas Web; e avaliação das
sessões de formação, dos módulos e das sessões com os alunos.
Para os alunos, traduz-se em duas horas por unidade temática. Tendo em
conta a versatilidade do programa, podem desenvolver-se diversas actividades, como palestras de peritos sobre algum tema, visitas de estudo, teatros,
festas, bailes, etc. Tudo depende do contexto, características e motivações
dos professores e alunos em explorar as diferentes temáticas de modo interessante e original. Têm também avaliação por módulo e por sessão.
Para os pais ou encarregados de educação, o principal objectivo é aumentar a participação das famílias no processo de discussão sobre “drogas”, através da criação de um maior espaço de diálogo e comunicação familiar. Quatro sessões pós-laborais, uma onde se faz uma
apresentação do programa e outras três onde se abordam as três unidades temáticas são organizadas. Estas sessões são dirigidas pelos psicólogos da escola.
Considerando um projeto transversal, e existindo além das competências core nos alunos de cada turma/ grupo, temos também de ter em
conta as competências funcionais e ou especializadas, de cada grupo/
turma, os professores/formadores irão dinamizar estratégias e atividades
motivadoras à produção de trabalhos que conduzam os jovens a um elevado nível de consciência sobre comportamentos de risco e à prática de
ações de sensibilização de prevenção de dependências no âmbito escolar, transmitindo assim as suas mensagens através de projetos e ou de
produtos dinamizados no seio da comunidade escolar e conta com a colaboração de toda a comunidade educativa.
Tendo como pressuposto que todos devemos estar no mesmo “Rumo”,

“Tu decides... os teus rumos”

mesmo por trilhos aparentemente diferentes, percorridos por diferentes
pessoas e parceiros, mas unidas na mesma missão, foi delineada uma
estratégia baseada numa perspectiva global, em que as intervenções não
são únicas e isoladas, mas têm uma base de interdependência, procurando
rentabilizar recursos e criar sinergias mobilizadoras para o sucesso dos
objectivos propostos. Os conceito de dependências e factores de risco têm
uma abrangência lata que não baliza de forma alguma as múltiplas abordagens em que estejam implícita ou explicitamente ligadas á formação integral dos jovens na sociedade e o seu papel na cidadania.
Este foi o motor para por o projeto “TU DECIDES…os teus RUMOS”, a
funcionar na comunidade RUMOS.

Grupo Rumos Semeia… para colher
“Os problemas educacionais têm de ser trabalhados em rede (escola,
comunidade e família) e foi esse o ponto de partida para a sustentação da
proposta de forma a existirem o mínimo de desvios no ponto de partida e o
ponto de chegada, durante um ano de execução, sendo essa a razão da
opção pela proposta de um projecto transversal durante o ano sustentado”,
sustenta Graça Marques, responsável pelo projeto e Assessora Organizacional e Comportamental do Grupo Rumos, que representa 11 escolas, 10
das quais profissionais, espalhadas pelo país e um universo de cerca de
2500 alunos. Actualmente, esta organização está a aplicar o projecto conjuntamente com o IREFREA. “TU DEDIDES...os teus RUMOS” envolveu
até ao momento mais de 200 professores e pais daquele universo escolar,
só nas 1ªs e 2ªs fases do Projeto. “Dependências” conversou com a responsável pela implementação deste arrojado projecto de prevenção que
apela à participação comunitária.
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O que levou o Grupo Rumos, que
aglutina diversas escolas do país e
mais de 200 professores, a promover
uma parceria com a rede europeia
IREFREA e a implementar o Projeto
“TU DECIDES… os Teus RUMOS”?
Graça Marques (GM) – O Grupo Rumos elege três áreas de intervenção na
sua missão, que contempla serviços, formação e educação.
Na educação, que é a área de intervenção na qual estamos a implementar diretamente o programa, possuímos 11 escolas profissionais a nível nacional.
Em termos operacionais, relativamente à área da educação, entendeu-se ser necessário reforçar estratégias que:
Fomentassem a evolução e o crescimento de uma forma global e do
jovem como um todo;
Ajudassem os jovens a adquirir as aptidões e competências vitais de
base, necessárias para o seu desenvolvimento pessoal, para uma Cidadania Global activa;
Reforçassem a troca de experiências entre pares e os diferentes atores
do Sistema educativo, criando redes de apoio mutuo;
Colocassem em rede as partes interessadas (alunos, professores, técnicos e pais),com vista a maximizar o contributo da Rumos Educação no
aumento do sucesso escolar;
Implementassem projetos transversais de uma forma dinâmica, temporais e globais;
Por outro lado, a concretização de parcerias com estruturas credíveis e
solidamente implementadas a nível nacional e internacional que, tivessem missões complementares e interdependentes com a missão do Grupo RUMOS, reforçariam o nome Rumos a nível nacional e internacional
numa prespetiva inovadora no ensino e nas suas práticas de pedagógicas, com projetos integrados propiciadores do sucesso global dos nossos
alunos.
Desta forma, entendemos que seria importante trabalharmos um pouco
além do tradicional conceito de educação. Como atuamos no âmbito do
ensino profissional, privilegiando o enfoque no potencial mercado de trabalho, elegemos os comportamentos e a componente técnica dos nossos
formandos como fatores destacados a trabalhar. O princípio consiste em
perceber que um bom profissional não poderá ser apenas um bom técnico, devendo ter igualmente atitude, baseada em comportamentos evidenciados por nós dia a dia.
Sabendo que os alunos que entram para escolas profissionais se encontram numa idade em que, normalmente, é mais difícil os pais irem á
escola com regularidade, elegemos como um objetivo essencial, o envolvimento dos próprios pais mas, também por outro lado, pretendíamos que
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“Acredito em projetos
transversais e em rede, que
tenham o máximo de pessoas
capacitadas e empenhadas,
envolvidas e motivadas”
Escola Profitecla na capital europeia da cultura
O pólo de Guimarães está situado no Estádio D.
Afonso Henriques, caso raro numa escola que se
assume como uma unidade de inovação, e uma experiência que envolve o futuro da comunidade.
Dependências falou com Jezabel Martins responsável do pólo.
Qual foi a ideia e o objectivo de criar um pólo num estádio de
futebol?
JM – Este é um espaço que permite desenvolver um projecto dentro
de um espírito inovador no meio envolvente, partilhando ideias e experiencias, e este projeto que a Dra. Graça Marques trouxe para a escola
é algo muito importante e dos mais interessantes que temos visto. Nós
professoremos, pais e alunos temos muitos problemas, e a implementação deste projeto vai decerto resolver muitos deles. Vivemos numa
sociedade de conflitos, de problemas que se passam em casa, na rua
e que acabam por chegar á escola e temos de saber lidar com eles, por
isso gostaria de reafirmar a importância deste projecto com o qual estou perfeitamente identificada.
Os encarregados de educação vão ser envolvidos?
JM – Sim, já estamos a chama-los para participarem, inclusivamente
já a partir de Fevereiro ter encontros mensais ou bimensais a que vamos chamar “Venha tomar café connosco”. Os pais normalmente têm
o estigma de que quando são chamados á Escola é para dizermos algo
dos filhos que os vão desgostar ou que lhes vão trazer mais
problemas.
Não é esse o nosso objetivo, mas sim sentirem-se parte integrante
da mesma, nossos parceiros, que aportem novas ideias, que falem dos
problemas e que se envolvam neste projecto que é de todos.
Uma escola num estádio de futebol, já pensou num projecto de
uma claque pacificadora no desporto?
JM – Gostaria de dizer que nós aqui somos pioneiros do Curso de
Gestão Desportiva, que se iniciou em Setembro e tivemos uma adesão
super fabulosa. Guimarães vive muito afectuosamente o futebol, o clube e a cidade tem uma forte ligação, e os jovens vivem muito o seu
clube. Nós estamos no edifício do Vitória Sport Clube, o desporto é
competição, espectáculo, mas também é amizade e são esses os valores que procuramos incutir nos nossos jovens. Guimarães a Capital
Europeia da Cultura é uma cidade que envolve toda a sua comunidade
e a nossa escola está presente e envolvida neste grande projecto num
espaço que propicie o sucesso académico.

do projeto houvesse igualmente o envolvimento dos professores em que
estes, perspetivassem a problemática das dependências numa vertente
mais preventiva.
Partindo de uma vasta experiência de trabalho na área da prevenção
durante pelo menos 12 anos, conjugada com as áreas da educação e da
prevenção foi intrínseca a necessidade de propor à administração um
projeto transversal, baseado nos pressupostos referidos anteriormente.
Em que medida será o ensino profissional o parente pobre da
educação?
GM – Creio que em nenhuma… Na minha carreira profissional, estive
muito ligada ao ensino regular e ao profissional e constatei que isso não
corresponde à verdade, apesar de se ter chegado a pensar em outros
tempos que, a via profissional seria o destino dos alunos com insucesso
escolar no ensino regular. Neste momento, a cultura é bem diferente e já
é uma verdade, que muitos alunos que optam pelo ensino profissional
acabam por depois ingressar no ensino superior. É o caso de muitos dos
nossos alunos, já numa elevada percentagem, sendo que na linha final do
seu percurso académico, acabavam por ficar com dois cursos: o ensino
técnico-profissional, que permite a entrada no mercado de trabalho com o
nível 3 e 4, com o certificado profissional e ainda a prossecução do ensino
regular e académico superior.
Por outro lado, a dupla certificação, escolar e profissional responde ao
imperativo de diversificar e proporcionar mais oportunidades e percursos
escolares diferentes, assim como o de colocar Portugal ao nível dos restantes países da União Europeia em matéria de percursos de qualificação
de nível secundário.
No entanto, é fulcral que os elevados padrões de qualidade tenham de
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“O olhar do problema para
a solução, percebendo que
também são protagonistas na
promoção da mudança”

ser garantidos nos cursos profissionais e é também para isso que este
projeto quer contribuir.
O mito de que o estrato social dos alunos que frequentavam o ensino
profissional era baixo, é totalmente despropositado e que, hoje já não
corresponde de forma nenhuma à realidade. Nos dias de hoje, existem
inúmeros jovens de todas as condições sociais que, pura e simplesmente,
chegam ao 9º ano e optam pelo ensino profissional. No meu entender, a
grande diferença das escolas profissionais são as competências técnicas
e, se nos focalizarmos na evolução do ensino em Portugal, percebemos
que esse factor de diferenciação foi, no fundo, uma resposta às atuais
necessidades que as empresas evidenciavam e uma resposta ao imediato que serviam.
Quando falamos sobre a promoção de competências, não faltarão algumas componentes nos actuais currículos, nomeadamente
em áreas como a educação para a cidadania, a prevenção de comportamentos desviantes ou a formação sobre gestão de prazeres
e riscos?
GM - Fui sempre uma defensora fervorosa dessa ideia. Aliás, assistimos diariamente a existência de bons técnicos com comportamentos disfuncionais no seio da empresa; bons gestores que não dominam a componente do relacionamento… Portanto, não podemos dizer que um ou
outro sejam bons profissionais. Repare que ainda hoje ouvi na comunicação social que o Conselho Nacional das Escolas, defende o estatuto do
aluno “responsabilizador”, constatando que seria importante voltarmos a
ter a disciplina de formação cívica nas escolas. Por isso mesmo, também
convidámos os professores da disciplina de Integração, que contempla
temas que podem ser articulados com estes que trabalhamos, no Progra-

Testemunho
Cara equipa,
Caros colegas,
Em nome da EPB – Escola Profissional de Braga, agradecemos a
vossa disponibilidade na organização e dinamização da ação de formação do programa “TU DECIDES… os teus RUMOS!”.
Este projeto, cuja temática se cruza com uma preocupação manifestada por muitos dos nossos docentes e colaboradores nos últimos
anos, vem ao encontro da necessidade diagnosticada de uma intervenção estruturada e assente num modelo de prevenção sustentado, que
contribua para uma efetiva mudança da perceção de risco, bem como
para a construção de comportamentos estruturantes nos nossos alunos. É visível, pois, o entendimento comum do interesse deste projeto
para a escola.
E se até agora a maior parte dos nossos docentes estavam focados
apenas na sinalização do problema e na lamentação do mesmo, estou
certa que com este programa - e desde já com o que interiorizaram e o
que levam para reflexão destes 2 dias de formação – estarão em condições de reorientar o olhar do problema para a solução, percebendo
que também eles são protagonistas na promoção da mudança.
Bem-hajam pela forma como os envolveram neste projeto e nesta
ação.
Um abraço,
E votos de bom trabalho!
Ana Cláudia Rodrigues
Comissão Pedagógica
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“Se ensinar é incentivar
competências e formar
profissionais, educar é
incentivar a responsabilidade
social e gerar cidadãos”

Profitecla Uma escola
socialmente
responsável
Como agentes sociais, as escolas,
sejam públicas ou privadas, estabelecem regras de conduta que não podem
ser conflituantes com as regras morais
da sociedade em que estão inseridas e
devem procurar cumprir um papel social que possibilite ao aluno a
noção de responsabilidade para com a comunidade na qual está
inserido.
Além da importância de compartilhar com a sociedade civil o encargo de reduzir os efeitos danosos da exclusão social envolvendo os
alunos em projectos sociais, cresceram os movimentos que demonstram a importância do trabalho voluntário em relação à formação da
consciência social e da cidadania.
Incentivando a prática da responsabilidade social, a escola além de
espaço de reprodução e criação do saber tornar-se-á também um espaço de transformação.
Acredita-se que essas transformações poderão modificar o processo de ensino – aprendizagem.
Uma escola pode colaborar para o envolvimento de estudantes em
actividades socialmente responsáveis através do trabalho voluntário.
O envolvimento em projectos de responsabilidade social e trabalho
voluntário, além de demonstrar que uma escola pode estimular um
comportamento socialmente responsável no seu corpo discente, causando mudanças na vida de outros actores sociais.
Educar para a cidadania é a responsabilidade social aplicada em
sala de aula. Se ensinar é incentivar competências e formar profissionais, educar é incentivar a responsabilidade social e gerar cidadãos.
Dessa forma, o educador, com o apoio da instituição de ensino, deve
romper os paradigmas e exercer seu papel essencial na construção do
cidadão múltiplo, observador, crítico do jogo competitivo para o qual a
sociedade o remete através de uma cultura de massas distorcida e
oblíqua.
Se procuramos um caminho para uma sociedade mais digna e justa,
a escola é o atalho.
Cabral Pinto
Director Pedagógico

ma que estamos a implementar. Temos que preparar os jovens de uma
forma global e promover a sua participação activa na sociedade.
É a nossa missão. É o nosso dever cívico também.
Quais são, concretamente, os objetivos do Projeto “TU DECIDES… os teus RUMOS?
GM – Os objectivos fundamentais consistem em cruzar competências
adquiridas nas escolas do Grupo Rumos com outras competências necessárias à inserção dos nossos alunos na sociedade e no mundo do
trabalho, potenciando o desenvolvimento de softskills de todos os envolvidos no ato educativo (professores, técnicos, alunos e pais);
Pretendemos reforçar a articulação com os Orientadores Educativos e
técnicos dos Gabinetes de Apoio Psicopedagógico e Educacional em situações de risco e/ ou comportamentos desviantes assim como, promover a implementação de medidas dissuasoras e/ou preventivas
Por outro lado, procuramos fazer um trabalho preventivo, através de
projetos ou produtos, a implementar na comunidade criando valor nos
valores.
Uma das diferenças parece residir no objectivo de formar a quem
compete depois formar, ou seja, os professores…
GM – Sem dúvida. A experiência que fui adquirindo ao longo da vida,
nomeadamente aquando da realização de muitas acções de formação
para pais e professores, permitiu-me constatar uma certa falta de diálogo
ou uma comunicação deveras coerente. Muitas vezes, o diálogo não existe porque não estamos preparados para falarmos sobre determinadas
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situações. Não queria, de forma alguma, que professores ou pais justificassem essa situação, por falta de preparação.
Acredito em projetos transversais e em rede, que tenham o máximo de
pessoas capacitadas e empenhadas, envolvidas e motivadas.
Qual é o âmbito de abrangência do projecto?
GM – O projeto envolve 11 escolas a nível nacional. Já operacionalizamos a primeira fase, com os objetivos de Sensibilizar para a importância
do projeto “TU DECIDES… os teus RUMOS”, motivar para o envolvimento de todos os intervenientes da comunidade educativa e apresentação
do projeto baseado na teoria da decisão. O que pretendemos é que fossem eles a decidir os rumos a tomar, depois de devidamente informados
e formados. Numa primeira fase, envolvemos 200 professores e 140 na
segunda, respeitante a trabalho operacional. Neste momento, estamos a
formar mais 200 professores. Estão, para já, envolvidas 60 turmas na
implementação do projeto e mais 12 turmas de controlo, num universo
escolar de cerca de 2500 jovens.
Não nos podíamos esquecer os elementos importantes neste processo
– Pais, encarregados de educação, famílias em geral.
Além das reuniões e formações das unidades, gostaríamos de os tornar envolvidos nos projetos/ produtos finais de cada escola e do Grupo
Rumos.
Por outro lado, o projeto tem outra vertente a nível de investigação,
caracterização da população escolar, e outras variáveis que se demonstrarão importantes, para novas causas e novos projetos no Grupo
Rumos.

O Grupo Rumos tem como principal foco está no binómio
Pessoas e Tecnologia.
Desde 1992 que acreditamos no desenvolvimento económico e social através da valorização de recursos humanos e da
prestação de serviços que valorizam os profissionais e potenciam a competitividade de empresas e organizações. Nomeadamente, através de Formação, Educação e Serviços Profissionais, sempre potenciado por Tecnologias de Informação. O
nosso perfil estratégico tem os seus fundamentos numa visão
de longo prazo.
Visão: Um projeto com origem em Portugal mas com vocação global, que cria valor nos mercados em que acredita poder
fazer a diferença.
Missão: Contribuir para o desenvolvimento sustentado dos
mercados que envolvem pessoas e tecnologias, em particular
formação, educação, serviços profissionais e tecnologias de
informação.
Valores: Acreditar que esforço e persistência são elementos
imprescindíveis para o sucesso. Ambicionar a valorização permanente de todos os stakeholders. Aperfeiçoar e inovar de forma consolidada e contínua. Agir sempre com integridade e
ética
Participamos e gerimos, de forma sinérgica mas autónoma,
uma série de projetos:
Colégio Vieira de Castro
Escola Digital
Escola Profissional de Braga
Escola Profitecla
Escola Ruiz Costa
Flag
Galileu
Go Work
Rumos
Estendemos a nossa intervenção a três dezenas de operações permanentes de Norte a Sul do país, para além de projetos nos continentes Europeu e Africano e contamos com 500
profissionais contratados e 150 colaboradores externos
regulares.
Em Portugal estamos presentes em Lisboa, Porto, Aveiro,
Barcelos, Braga, Coimbra, Guimarães, Leiria, Loulé, Matosinhos, Viseu, em Espanha (Madrid) e em Angola (Luanda).
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I Congresso de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos

Doentes
na terra de
ninguém

O Serviço de Adições do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra (CHPC) e a Associação Portuguesa
de Patologia Dual (APPD) realizaram, nos dias 1, 2 e 3
de Junho, o I Congresso de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos, um evento subordinado ao tema “Patologia Dual: O futuro em perspectiva”. A iniciativa,
que abordou um leque abrangente de temas, contou
com a participação de 280 profissionais que intervêm
em patologia dual, entre médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e terapeutas ocupacionais,
o que reflecte o crescente interesse manifestado pelos
interventores em acções de formação nesta área. Ainda
antes da realização do congresso, foram ministrados
dois cursos, um destinado a médicos e outro a técnicos.
O programa do congresso incluiu temas como «Abordagens e tratamento para os problemas da sexualidade
no doente com patologia dual», «Adição e perturbação
de stress pós-traumático», «Problemas Médico Legais
no doente com Patologia Dual», «Reabilitação no Doente com Patologia Dual», «Liberdade de recusar tratamento versus direito a ser tratado», «Hospital de Dia,
tratamento de continuidade». No final de um evento
em que se percebeu claramente a urgente necessidade de se construir no país uma rede de referenciação
e critérios de diagnóstico para doentes que associem
quadros de patologia dual e de dependência química,
Dependências entrevistou a presidente da Associação
Portuguesa de Patologia Dual, Célia Franco.

liar e dos outros técnicos e imensos suportes de que os doentes necessitam. A associação de doença mental com comportamentos de adição é
uma entidade que existe desde sempre mas só muito recentemente se
começou a reconhecer a sua existência e estamos perante doentes muito
complexos que, normalmente, acabam por ter muita dificuldade em entrar
nos sistemas de saúde porque, se entram para os serviços de psiquiatria, como fazem consumos, referenciam que eles não têm aí cabimento; se entram para o plano dos serviços de adição, como têm patologia
psiquiátrica, também têm dificuldades, ao nível do acesso, para serem
tratados… E por isso se fala no tal “síndrome da porta equivocada”, destinado a pessoas que, geralmente, nem têm os direitos inerentes ao doente
mental. São cidadãos em relação aos quais não se respeitam sequer os
direitos mínimos de assistência e de tratamento.

Que principais orientações e objectivos mediaram a realização
deste ÍI Congresso de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos?

CF – Temos tentado mobilizar toda a gente… Entendemos que, todos,
somos poucos para conseguirmos realizar esta tarefa… Vamos promovendo formação, estamos em articulação com a Sociedade Espanhola de
Patologia Dual, de quem somos parceiros, vamos pedir a integração na
WPA e, no nosso país, estamos a tentar trabalhar com toda a gente. Temos protocolos com o PISACC, no âmbito da intervenção destinada aos
sem-abrigo de Coimbra, em que desenvolvemos um trabalho regular através de um psiquiatra e um enfermeiro que, mensalmente, acompanham
as equipas. Estamos também a trabalhar intensivamente com os médicos
de família, tentando captá-los para esta situação e, junto dos psiquiatras,
visamos incrementar a sensibilidade e a percepção desta realidade.

Célia Franco (CF) - O principal objectivo é divulgar a patologia dual,
enquanto critério de diagnóstico, complexo, que combina imensas intervenções, não só no âmbito da psiquiatria, como da medicina geral e fami-

E como poderá essa realidade ser invertida?
CF – Em primeiro lugar, todos os psiquiatras e médicos de família têm
que saber tratar estes doentes. Têm que saber lidar com dependências,
doença mental e com as duas entidades associadas. Depois, tem que
haver o reconhecimento de que são cidadãos de plenos direitos, que
são doentes, precisam de ser correctamente diagnosticados, precisam
de atenção e temos que tratá-los como tal. Estamos no século XXI! Não
pode haver exclusão de pessoas só porque são diferentes de outras!
A Associação Portuguesa de Patologia Dual, que preside, tem
desempenhado o seu papel no que concerne aos níveis da sensibilização, da construção de redes e da realização de acções de
formação e de encontros como este… Mas parece excessivo e pouco pragmático pedir à sociedade civil que preencha esta lacuna ao
nível da referenciação…

Em que medida deveria caber também às ARS o desempenho
desse papel?
CF – Creio que, a partir deste momento, iremos beneficiar de um bom
apoio, pelo menos da parte da ARS Centro, uma vez que o Dr. Fernando Almeida, que está integrado nos corpos directivos é o presidente da

I Congresso de Patologia Dual e Comportamentos Aditivos

Assembleia-Geral da APPD, tendo acompanhado desde o início o crescimento da Associação e sendo um entusiasta como nós. Por isso, acredito
que a ARS será, a partir de agora, um braço direito nesta luta.
Em que medida poderá a transferência do tratamento das dependências do IDT para as ARS beneficiar a vossa causa?
CF – Tudo o que seja integrar é bom. É bom que as pessoas se sentem
à mesma mesa, que conversem e distribuam tarefas de acordo com as
suas competências. Todos somos poucos para resolvermos os problemas
que existem. Não podemos ficar cada um na sua quinta a dizer que fazemos melhor do que o outro. Temos que ter a humildade de nos sentarmos
lado a lado e perceber o que, em conjunto, conseguimos melhorar. Tudo
o que resulte em integração e diminuição das barreiras institucionais aos
contactos das pessoas será, com certeza, positivo.
Continuam a haver lacunas ao nível do diagnóstico das DSM?
CF – Sim… Aliás, eu integrei, no ano passado, um grupo internacional
de peritos, que fizeram uma recomendação para a WPA, no sentido que
a DSM 5 traga alguns aspectos diferenciados e que seja reconhecida a
patologia dual enquanto diagnóstico. Muito recentemente, a organização
mundial de psiquiatria criou um grupo específico sobre patologia dual, o
que interpreto como um avanço significativo. A partir daqui, poderemos
começar a fazer muito mais o diagnóstico, a ter alguma coordenação e a
construir uma linguagem comum. Estou convicta de que, a partir de agora, a evolução se construirá de forma muito mais rápida.
Como avalia o estado da arte ao nível da intervenção em patologia dual em Portugal?
CF – Cá em Portugal, está mal… Agarrámos isto porque não se conseguia avançar… Só temos um serviço público a tratar patologia dual, o
Serviço de Adições do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Coimbra, e restam alguns serviços privados. Em Espanha, estão séculos à frente, como
em muitos outros países pelo mundo fora, nomeadamente no continente
americano e no europeu, onde se constata um enorme entusiasmo em
torno deste trabalho.
Durante muitos anos, a cannabis, um dos temas deste congresso, era catalogada como uma droga leve… Actualmente, começam
a associar-se surtos psicóticos ao consumo desta substância…
CF – Importante é percebermos aquilo que, ontem, o Dr. Luís Patrício tentou passar na sua abordagem junto dos estudantes: não existem
drogas; existem, isso sim, comportamentos de adição. Gostaríamos de
abandonar definitivamente o termo droga e substituí-lo por substâncias.
E a verdade é que todas as substâncias podem ser nocivas se forem mal
usadas. O grande problema não estará em determinada substância mas
no mau uso que da mesma se faz. A cannabis é uma substância extre-

15

mamente complexa, com mais de 40 canabinóides diferentes, uns extremamente nocivos para a saúde e outros que estão até a ser estudados
para se criarem fármacos… O problema é as pessoas utilizarem cannabis
em estado puro e sem qualquer controlo. Como tal, importa explicar às
pessoas que têm que ter uma relação diferente com as substâncias e que
saber viver sem precisarem de estimulação externa, conseguindo encontrar o equilíbrio ou procurando-o de forma controlada. Legalizar, seja o
que for, nunca resolveu problema nenhum… atente-se o caso do álcool,
uma substância legal que é a nossa primeira fonte de problemas e a grande maioria dos nossos doentes tem problemas porque consome álcool (e
outras substâncias) em enormes quantidades. Os quadros psiquiátricos
associados a isto são muito graves, estão a aumentar exponencialmente
e em pessoas cada vez mais jovens. O meu serviço, que é de fim de
linha, só tratando doentes com patologia mental grave, está a receber
imensos jovens a partir dos 16 anos com quadros extremamente graves
porque dispararam os consumos de substâncias a todos os níveis, com
quantidades exorbitantes.
Quando se fala em patologia dual e dependências, associam-se
normalmente duas áreas, a psiquiatria e a medicina familiar. No
entanto, também se falou neste encontro de um desafio para os
técnicos…
CF – Claro, porque estes doentes apresentam habitualmente problemas muito complicados de inserção no meio social, na família e no trabalho. O meu serviço trabalha em parceria com todos os técnicos, os
assistentes sociais, os técnicos que estão no meio. O doente, depois de
tratado, tem que ter um meio minimamente estabilizado para poder viver.
Esse trabalho multidisciplinar é já uma realidade no país ou ainda se confina à cidade de Coimbra?
CF – É uma realidade no meu serviço. Quanto às demais geografias,
estamos a trabalhar nisso… Haverá zonas e serviços que estarão mais
avançados do que outros mas ainda temos muito para fazer.
A massiva adesão ao congresso e aos cursos pré-congresso parecem evidenciar um crescente interesse dos diferentes profissionais envolvidos nesta temática…
CF - Sim, a problemática está a interessar toda a gente que está a
lidar com estes doentes. Realizámos dois cursos pré-congresso, um para
médicos, em que participaram 25 profissionais, internos da psiquiatria e
médicos de medicina geral e familiar de todo o país e outro para outros
técnicos. Entre assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros e terapeutas
ocupacionais, tivemos cerca de 50 técnicos de todo o país. No congresso,
participaram 280 pessoas, cerca de 60 por cento de técnicos e o restante
médicos.
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Opinião

Como mirarse
a un espejo
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

El reflejo de la sociedad está perfecta-

repetido una situación en la que uno de

mente perfilado en cada una de las se-

los personajes se ve obligado a recur-

ries televisivas que están hoy en día en

rir al alcohol como herramienta que le

emisión. En “Cuéntame como pasó”,

ayuda a desinhibirse y acercarse a las

Inés, la hija mayor de los protagonistas

mujeres. Puede parecer que se inten-

caía en la adicción a la heroína, nada

te normalizar este tipo de situaciones.

más lejos de la realidad de aquellos

José Antonio García, es uno de los au-

años 60 y 70 , en el que el boom de esta

tores del libro “Medios de Comunica-

droga acabó con la vida de muchos.
Durante varios capítulos no solo se podía observar el síndrome de abstinencia del personaje “Inés”, sino que además se podía comprobar como
la familia se veía afectada de pleno por su enfermedad.
Ahora, ya más cercanos en el tiempo, las drogas no
han desaparecido de la pantalla plana. House, presenta una enfermiza adicción a los medicamentos
que le calman sus dolores. Los Simpson reflejan el
alcoholismo de un padre que más que ser un modelo
de conducta para sus hijos, es todo lo contrario. En
algunos capítulos se ve hasta una proyección de los
intereses de las tabacaleras con una planta que pare-

ción, Publicidad y Adicciones’: “Eso
puede dar pie a que todo el que sea tímido, se tome
una copa, pero es que es verdad, no podemos negar
las evidencias tampoco. Le puedes vender a un adolescente que el alcohol es malo pero cuando él comprueba que no es capaz de mirar a los ojos a una chica guapa y cuando bebe sí puede, no puedes hacer
nada contra eso. A mí me parece que prohibir eso es
una estupidez, la ficción es ficción”. Otra cosa sería,
según comentaba J.Antonio García, que se regulase
por ejemplo, la edad hacia la que se dirige un film
en el que aparecen fumando, al igual que ocurre con
otro tipo de contenidos.

cida a un tomate, contiene una sustancia adictiva de

Esto nos hace plantearnos la necesidad de regular

la que nacen los TOMACOS.

ya no los contenidos, sino las horas de emisión o los

Todo eso es reflejo de una realidad, al igual que lo

públicos a los que se dirige, pues regular el conteni-

era la presencia del tabaco en las películas. Cabe

do en sí mismo pasaría a formar parte de la censura.

plantearse si existe una correlación entre las imáge-

Habría también que investigar en qué medida todas

nes de las series y los actos que más tarde van a rea-

esas series televisivas afectan de modo real y directo

lizar los telespectadores.

a los pequeños telespectadores, que son el futuro de

En la serie ‘The Big Ban Theory’ aparece de modo

nuestra sociedad.

1º DIA. 07 DE MAIO DE 2012
09.30 - 11.00

Pesquisa e inovação em saúde - Manuel Rodrigues
A investigação participativa em saúde - Michael T. Wright
Apresentação geral sobre ICPHR - Brenda Roche
Investigação par a par - Bob Gardner
Investigação-acção participativa em saúde e politicas públicas - Jane Springett
Prática em Investigação Participativa: Desafios e Oportunidades - Fernando
Mendes

11.30-13.00

Âmbito e Padrões de PH (A) R - Jane Springett & Irma Brito
Estudos de caso: projectos de PHR - Elmer Freeman & Hella von Unger
Desenvolvimento de uma base de dados de investigação-acção
participativa em saúde - Tina Cook & Nancy Poole

12.30-13.00

Comunicações livres: Submissão de resumos aberta até 31.03.2012

14-17.00 - Workshops

Workshop 1 - ESEnfC Promotora de saúde - Rosa Pedroso & colegas
WorkShop 2 - Uma Educação criadora de “Mundos” - Ana Catroga
Workshop 3 - Técnicas de relaxamento promovem o sucesso académico Isabel Dias; Albertina Oliveira, Rute Parreira & Marina Quintela
Workshop 4 - Enfermagem da família: um contexto de cuidar - Maria
Henriqueta Figueiredo

2º DIA. 08 DE MAIO DE 2012
9.00-11.00

Peer Education and Participatory Health Research (Project PEER) Fernando Mendes & Irma Brito
• Antes que te Queimes - Filipa Homem & Verónica Coutinho
• Tu Decides - Rosário Mendes & Cátia Magalhães
• Bo ki ta Disidi (Cabo Verde) - Suzana Delgado
• Ensino Superior Promotor de Saúde - Fernanda Príncipe

11.00-13.00
Comunicações livres: Submissão de resumos aberta até 31.03.2012

14-17.00 - Workshops
Workshop 5 - Morfologia, maturação e equação energética - Ivo Rego &
Clara Reis Marques
Workshop 6 - Inteligência Emocional - Manuela Queiroz
Workshop 7 - Missão: valorizar a pessoa - Maria Jorge
Workshop 8 - Conversas de Rua - Helder Luis Santos

3º DIA. 09 DE MAIO DE 2012
9.30-12.30 - Workshops
Workshop 10 - Prevenção em contexto escolar “Tu Decides” - Rosário
Mendes & Cátia Magalhães
Workshop 9 - Laço Branco. Prevenção da Violência no namoro:
Estratégias de Intervenção Comunitária - Cristina Verissimo
Workshop 11 - Adesão e gestão do regime terapêutico em diabéticos
tipo 2 - Carla Susana Lopes Correia
Workshop 12 - Participação e cooperação na prevenção do HIV com os
imigrantes - Hella von Unger

14-17.00
Workshop 16 - Análise de Dados Participativa - Tina Cook
Workshop 15 - Eficiência na Promoção da Saúde - Vitor Rodrigues
Workshop 13 - Cessação tabágica - Maria José Martins
Workshop 14 - Formação de pessoal de espaços de recreação nocturna Rosário Mendes & Verónica Coutinho

21.00 - Programa social
Restaurante da cidade de Coimbra com ambiente estudantil e animado
por um grupo de fados
Visita de estudo ao Projecto Antes que te Queimes
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Publicado o Decreto Lei...

SICAD – Serviço de
Intervenção nos
Comportamentos Aditivos
e nas Dependências

No âmbito do Compromisso Eficiência, o XIX Governo Constitucional determinou as linhas gerais
do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), afirmando que o primeiro
e mais importante impulso do Plano deveria, desde logo, ser dado no processo de preparação das
leis orgânicas dos ministérios e dos respectivos
serviços.
Trata -se de algo absolutamente estruturante, por
um lado, para o início de uma nova fase da reforma da Administração Pública, no sentido de a
tornar eficiente e racional na utilização dos recursos públicos e, por outro, para o cumprimento dos
objectivos de redução da despesa pública a que
o país está vinculado. Com efeito, mais do que
nunca, a concretização simultânea dos objectivos de racionalização das estruturas do Estado
e de melhor utilização dos seus recursos humanos é crucial no processo de modernização e de
optimização do funcionamento da Administração
Pública.
Importava decididamente repensar e reorganizar
a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma
maior coerência e capacidade de resposta no
desempenho das funções que deverá assegurar,
eliminando redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento.
No quadro das orientações definidas pelo PREMAC e dos objectivos do Programa do XIX Governo Constitucional no tocante ao Compromisso
Eficiência, importa concretizar o esforço de racionalização estrutural consagrado no Decreto -Lei
n.º 124/2011, de 29 de Dezembro, que aprovou
a Lei Orgânica do Ministério da Saúde, avançando na definição dos modelos organizacionais dos
serviços que integram a respectiva estrutura.
A criação do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)
concretiza uma inovação importante assente na
opção de reforço da componente de planeamento
e acompanhamento de programas de redução do
consumo de substâncias psicoactivas, na prevenção dos comportamentos aditivos e na diminuição
das dependências. Por sua vez, a componente de
operacionalização das intervenções é concentrada no âmbito de actuação das Administrações
Regionais de Saúde, I. P.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 24.º da Lei
n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, e nos termos da alínea c) do artigo 199.º da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:

Artigo 1.º
Natureza
O Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências, abreviadamente
designado por SICAD, é um serviço central do
Ministério da Saúde, integrado na administração
directa do Estado, dotado de autonomia administrativa.

Artigo 2.º
Missão e atribuições
1 — O SICAD tem por missão promover a redução do consumo de substâncias psicoactivas, a
prevenção dos comportamentos aditivos e a diminuição das dependências.
2 — O SICAD prossegue as seguintes atribuições:
a) Apoiar o membro do Governo responsável
pela área da saúde na definição da estratégia
nacional e das políticas de redução do consumo de substâncias psicoactivas, de prevenção dos comportamentos aditivos e da diminuição das dependências e sua avaliação;
b) Planear e avaliar os programas de prevenção, redução de riscos e minimização de
danos, de reinserção social e de tratamento
do consumo de substâncias psicoactivas,
dos comportamentos aditivos e das dependências, designadamente definindo normas,
metodologias e requisitos a satisfazer para
garantir a qualidade;
c) Planear a intervenção no âmbito dos comportamentos aditivos e das dependências,
através de uma rede de referenciação entre
cuidados primários, centros de respostas integradas e unidades de internamento ou unidades hospitalares, consoante a gravidade
da dependência ou dos consumos de substâncias psicoactivas;
d) Desenvolver, promover e estimular a investigação científica no domínio das substâncias
psicoactivas, dos comportamentos aditivos

e das dependências e manter um sistema de
informação sobre o fenómeno da droga e das
toxicodependências;
e) Desenvolver mecanismos de planeamento e
coordenação efectivos conducentes à definição das políticas para as intervenções no
âmbito dos comportamentos aditivos e dependências;
f) Efectuar diagnósticos de necessidades de intervenção de âmbito nacional, definir as prioridades e o tipo de intervenção a desenvolver;
g) Definir as linhas de orientação técnica e
normativa para a intervenção nas áreas dos
comportamentos aditivos e das dependências;
h) Promover a formação no domínio das substâncias psicoactivas, dos comportamentos
aditivos e das dependências;
i)
Assegurar a recolha, tratamento e divulgação dos dados e informação dos serviços
públicos e das entidades privadas com intervenção no domínio das substâncias psicoactivas, dos comportamentos aditivos e das
dependências;
j) Assegurar a representação internacional, no
domínio das suas competências e atribuições
específicas, sem prejuízo das competências
próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros, bem como garantir o cumprimento das
obrigações enquanto ponto focal nacional da
Rede Europeia de Informação sobre Toxicodependência do Observatório Europeu das
Drogas e da Toxicodependência, em coordenação com a Direcção -Geral da Saúde, enquanto entidade responsável pelas relações
internacionais do Ministério da Saúde;
l) Prestar o apoio técnico e administrativo e garantir as infra -estruturas necessárias ao funcionamento das Comissões para a Dissuasão
da Toxicodependência;
m) Definir os requisitos para o licenciamento de
unidades privadas prestadoras de cuidados
de saúde na área das dependências e comportamentos aditivos.
3 — Para efeitos do disposto no presente artigo,
os serviços e os organismos do Ministério da
Saúde, bem como outros serviços e organismos
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da Administração Pública, entidades privadas ou
do sector social, comunicam ao SICAD os dados
e informações relativos à sua actividade que lhes
sejam solicitados para prossecução das respectivas atribuições.

Artigo 3.º
Órgãos
O SICAD é dirigido por um director -geral, coadjuvado por um subdirector -geral, cargos de direcção superior de 1.º e 2.º graus, respectivamente.

Artigo 4.º
Director -geral
1 — Compete ao director -geral dirigir e orientar a
acção dos órgãos e serviços do SICAD, nos termos das competências que lhe sejam conferidas
por lei ou que nele sejam delegadas ou subdelegadas, competindo -lhe, ainda, por inerência,
exercer as funções de coordenador nacional para
os problemas da droga, das toxicodependências
e do uso nocivo do álcool.
2 — O subdirector -geral exerce as competências
que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo
director -geral, substituindo -o nas suas faltas e
impedimentos.

Artigo 5.º
Tipo de organização interna
A organização interna do SICAD obedece ao seguinte modelo estrutural misto:
a) Nas áreas de suporte o modelo de estrutura
hierarquizada;
b) No desenvolvimento de programas ou projectos de âmbito transversal será implementado
o modelo de estrutura matricial, assente em
equipas multidisciplinares.

Artigo 6.º
Receitas
1 — O SICAD dispõe das receitas provenientes
de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado.
2 — O SICAD dispõe ainda das seguintes receitas próprias:
a) As recompensas, objectos, direitos ou vantagens previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo
39.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Ja-

neiro;
b) 50 % da receita prevista na alínea b) do n.º 3
do artigo 16.º da Lei n.º 30/2000, de 29
de Novembro, alterada pelo Decreto-Lei
n.º 114/2011, de 30 de Novembro;
c) As quantias cobradas pela prestação de serviços no âmbito das suas competências;
d) O produto da venda de publicações editadas;
e) Os subsídios, subvenções e comparticipações
de entidades públicas e privadas;
f) O produto das coimas resultantes do exercício
das suas atribuições, na proporção prevista
nos termos da lei;
g) Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou por outro título.

Artigo 7.º
Despesas
Constituem despesas do SICAD as que resultem
dos encargos decorrentes da prossecução das
atribuições que lhe estão cometidas.

Artigo 8.º
Mapa de cargos de direcção
Os lugares de direcção superior de 1.º e de 2.º
graus e de direcção intermédia de 1.º grau do SICAD constam do mapa anexo ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante.

Artigo 9.º
Estatuto remuneratório dos chefes das equipas
multidisciplinares
Aos chefes de equipas multidisciplinares é atribuído
um estatuto remuneratório equiparado a chefe de
divisão.

Artigo 10.º
Sucessão
O SICAD sucede nas atribuições do Instituto da
Droga e da Toxicodependência, I. P., com excepção das atribuições nos seguintes domínios:
a) Do licenciamento das unidades privadas prestadoras de cuidados de saúde na área das
toxicodependências e da execução dos programas de intervenção local, do património e
dos recursos humanos afectos às delegações
regionais;
b) Das actividades regulares de fiscalização.

Artigo 11.º
Critérios de selecção de pessoal
É fixado como critério geral e abstracto de selecção de pessoal necessário à prossecução das
atribuições do SICAD o desempenho de funções
no Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.
P., directamente relacionadas com as atribuições
transferidas.

Artigo 12.º
Conselho Nacional para os Problemas da
Droga, das Toxicodependências e do Uso
Nocivo do Álcool
Junto do SICAD funciona o Conselho Nacional
para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool, previsto no
artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 40/2010, de
28 de Abril.

Artigo 13.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto -Lei n.º 221/2007, de 29 de
Maio.

Artigo 14.º
Entrada em vigor
O presente decreto -lei entra em vigor no 1.º dia
do mês seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 7
de Dezembro de 2011. — Pedro Passos Coelho
— Vítor Louçã Rabaça Gaspar — Paulo José de
Ribeiro Moita de Macedo.
Promulgado em 18 de Janeiro de 2012.
Publique -se.
O
Presidente
da
República,
ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 20 de Janeiro de 2012.
O Primeiro -Ministro, Pedro Passos Coelho.
ANEXO - (a que se refere o artigo 8.º)
Cargos dirigentes Qualificação dos cargos
dirigentes Grau Número
de lugares
Director -geral
Direcção superior 1.º 1
Subdirector -geral Direcção superior 2.º 1
Director de serviços Direcção intermédia 1.º 2
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São Paulo: do World Bike Tour à Crackolândia

Viagem à
megalândia

Terça-feira... ironicamente, o dia da semana em que os brasileiros se
unem na maior folia do calendário de festividades do país. Chego a São
Paulo, com o pretexto de acompanhar outro grande evento que assinala
o aniversário da megapolis da América do Sul, o World Bike Tour, sem
descurar a oportunidade de perceber como se intervém no território das
dependências, numa cidade que alberga cerca de 12 milhões de habitantes e mais de 100 mil sem-abrigo…
Nesta altura, muito se fala por aqui de uma intervenção policial num
território muito particular a que chamaram Crackolândia…
Curiosamente, ainda falta um mês para o Carnaval mas já se o sente
em muitas sinestesias que a cidade oferece… Talvez seja possível senti-lo mesmo durante todo o ano…
É praticamente impossível não sentir uma espécie de síndrome de abstinência da calma que caracteriza a segunda cidade portuguesa em população, onde vivo… Em São Paulo, tudo parece frenético. O tráfego, com
6 milhões de veículos diariamente nas ruas, a movimentação das massas, o contacto entre as pessoas, os negócios, a noite… Uma espécie de
loucura sã, que primeiro se estranha mas depois se entranha.
Chegado ao meu cantinho, onde recarregarei baterias ao longo dos
próximos dez dias, que adivinho bem intensos, ligo a televisão… Num
spot, fala-se em síndrome de abstinência de futebol porque o campeonato nacional ainda se encontra no defeso e os estaduais ainda estão para
começar… Oferta? Campeonato de juniores como terapêutica de substituição ou/manutenção… uma final onde estarão mais de 30 mil pessoas
a vibrar com miúdos de 17 anos a jogar a bola. Mais uma festa… Impossível pois, escrever sobre o Brasil e esquecer de pronunciar termos como
bola, torcida ou gramado… mesmo em são Paulo… a cidade cuja Prefeitura organiza semanalmente 13 mil jogos de futebol, a cidade também de
antíteses, de onde se sai e se sente algo parecido com um síndrome de

abstinência de azáfama, excesso de oferta, tudo em dose… over.
38 das 100 maiores empresas privadas de capital brasileiro estão aqui
sediadas, tal como 17 dos 20 maiores bancos do país, o maior shopping
center da América Latina… uma febre que resulta em consumismo
desenfreado.
Falamos de uma cidade onde as queixas relativas às redes de saúde e
de segurança pública são ainda bem presentes, apesar dos esforços do
actual elenco político que a lidera. Equipada com 1.769 estabelecimentos
de saúde, 40 hospitais públicos, 61 hospitais particulares, 24.957 leitos
hospitalares, 99 bases móveis da Polícia Militar, 93 distritos policiais…
nada parece chegar para satisfazer a procura. 12 milhões de habitantes!
Que chegam a 19 milhões se considerarmos toda a região
metropolitana!
Nada pára, nem durante a madrugada! Ainda que desconfiadamente,
procurarei saber se político e técnico também não… A fama também não
abona em favor dos nossos compatriotas, é certo. Pelo menos do quadrante político, em que termos como corrupção, luvas e escândalos financeiros são ainda termos banais… A ser verdade, a temperatura poderia
até desculpabilizar algum laxismo… Por estas alturas, para não contrariar
a cidade nos demais domínios, os extremos tocam-se… 30 graus ou
mais, chuva e mais chuva… Nada sentido como o calor molhado que
deverá assolar os residentes da cidade destinados à mais pobre condição
desumana… os tais que vivem na rua, muitos deles ofuscados por uma
luz outrora imaginada, oriunda do verdadeiro centro económico e financeiro da América Latina… Dos milhares que mensalmente migram para
São Paulo à procura de uma oportunidade de carreira, nem metade atravessará um terço do túnel, quanto mais ver a luz. Mas esta São Paulo
também é muito generosa. E quem pensa em carreira, pondera necessariamente a megapolis.

São Paulo: do World Bike Tour à Crackolândia

O primeiro ocaso…
É o meu segundo dia em São Paulo. Procuro as vivências mais naturais de quem parte à procura do desconhecido. Objectivo: um périplo errante, sem destino traçado, apenas guiado pela curiosidade que os sentidos me vão apurando. Relegado no centro de uma cidade que alberga 14
mil restaurantes, mas bem visível numa esquina, de olhar cabisbaixo e
aspecto moribundo está o Jonatan. Estamos na zona nobre, República,
onde os contrastes sociais são evidentes. Aproximo-me de um exemplo
vivo, que acede partilhar a sua vivência em troco de uns reais para matar
a fome. O Jonatan é um dos muitos milhares que procuram a luz em São
Paulo… em vão. Fala ainda com orgulho das suas raízes, de Goiás, onde
uma tia pouco mais podia fazer por ele do que ir-lhe matando a fome depois de o pai ter sido preso por tráfico de droga e a mãe… “dessa, não sei
há muito… dedicou-se à prostituição e, talvez por vergonha, nunca mais
apareceu”. E o Jonatan lá se fez ao caminho até São Paulo… Depois de
duas semanas em que tentou potenciar os 200 reais que trouxe no bolso,
dedicando-se à economia informal que por aqui ainda abunda, como vendedor ambulante ou camelô, como por aqui se designa, a coragem começou a escassear. São muitos os aventureiros que se dispersam pelos
5.700 cruzamentos com semáforo da cidade para vender itens que vão
desde a tradicional balinha, a bebidas, sandes ou guarda-chuvas. Muitos
deles, como o Jonatan, acabam por ser abordados pelas forças policiais
se não possuírem a devida licença ou mesmo desencorajados por outros
a continuarem. Foi o caso, diz… “O negócio até corria bem, o trânsito aqui
é caótico e, nas paradas nos semáforos, há muito cliente mas também há
muito assalto”. Além do caso, o acaso do costume: “Fazer 40 reais por
dia, aqui, não é nada, para quem tem que comer e arranjar quarto para
dormir. Na última vez em que fui assaltado em plena rua, fiquei desolado.
Já tinha visto muita gente experimentar a pedra (crack) mas confesso que
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morria de medo… Nesse dia, iniciei o meu processo de auto-destruição,
até cair de vez na rua…”
Jonatan fora atraído por uma substância cujo consumo, garantem por
cá, é equivalente a 20 orgasmos. Depois de um primeiro consumo, ficou
apaixonado e, como se garantia que a melhor pedra era a da Crackolândia, mudou-se de vez para o tal território em que, no cruzamento entre
dois quarteirões, conviviam diariamente cerca de dois milhares de utilizadores, traficantes e bandidos à procura de esconderijo… Após uma
mega operação de dissuasão que envolveu forças policiais e militares,
saúde e serviço social, a droga desapareceu daquele contexto e, como
muitos, o Jonatan também se dispersou… “Estou mal, há dois dias que
consumo muito menos por dia, também não tenho dinheiro para comer… Acho que vou aceitar ajuda dos serviços…”

A caminho da Crackolândia
Queria perceber como surgiu esse aglomerado, as causas e consequências do advento de uma Crackolândia no centro de uma cidade
como São Paulo, para os utilizadores e moradores, para os comerciantes locais, para os empresários e políticos locais, para a saúde pública.
E em que medida se justificaria tamanha acção de dissuasão na Crackolândia, com muito recurso à força (também policial) de que resultariam cerca de duas centenas de mandatos de prisão e o encaminhamento de perto de 300 dependentes para tratamento.
Num estudo desenvolvido pela Prefeitura, conclui-se que o desafio de
promover o desenvolvimento económico e urbanístico com redução das
desigualdades sociais passa pela transformação do território. Por que
esta dimensão é importante? Pela fixidez do ambiente construído, que
exige acções continuadas e planeamento de longo prazo, e, principalmente, porque remete à vida quotidiana dos cidadãos. O lugar que as
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pessoas ocupam no território reflecte a posição dos indivíduos na sociedade; portanto, se desejamos transformar as condições de vida da população mais carente devemos intensificar a transformação do seu habitat, sabendo-se que qualquer acção do poder público transforma,
directa ou indirectamente, o território de forma positiva ou negativa. As
políticas públicas ganham em efectividade e eficiência quando adoptam
um recorte territorial, uma escala e um escopo adequados. É importante
explorar mecanismos de desenvolvimento urbano para promover uma
desconcentração espacial das oportunidades económicas.
Aproximo-me da Crackolândia, pela Rua Helvétia, justiça lhe seja feita, mais propriamente uma avenida. O separador central, ajardinado,
serve ainda de colchão a muitos utilizadores de drogas que, perto do
meio-dia e com 36 graus, dormem com o céu como tecto. O local sofreu
inúmeras intervenções ao longo dos últimos anos, sempre fracassadas,
não resultando em mais do que dispersão dos utilizadores. De olhares
perdidos, enrolados em cobertores, muitos deles ainda resistem após a
implementação do projecto Nova Luz, a tal intervenção que não começara há mais do que uma semana… O plano contemplava três etapas:
a primeira, essencialmente policial, elegia como objectivo erradicar o
tráfico de drogas. Numa segunda fase, as vertentes social e de saúde
constituiriam o foco de intervenção, recorrendo, entre outras estruturas,
à edificação de um centro para 1200 pessoas. A terceira etapa beneficiará a consolidação das acções anteriores e evitará que as pessoas
tratadas sofram recidiva e voltem às ruas, o que nem seria anormal… A
diferença, desta vez, garantem-nos, alicerça-se na criação de uma rede
de atendimento e prestação de cuidados ao utilizador de drogas, com
clínicas de reabilitação de longo prazo que anteriormente não existiam.
Antes de me dirigir ao coração da Crackolândia, entro numa pequena
mercearia… A Dona Lurdes, descendente de uma das muitas famílias
portuguesas que também por aqui deixaram as suas marcas, recebe-me

com um sorriso acolhedor e uma expressão bem elucidativa… Ao ver a
máquina ao ombro e o bloco de notas, solta: “Mais um querendo saber da
Crackolândia, né?” A avaliar pela expectativa evidenciada pela comerciante, a iniciativa não gerou descrédito, ao contrário das últimas: “Respira-se muito melhor por aqui, agora… Antes, havia alturas do dia em que
tínhamos que fechar, com medo da insegurança. Sempre que havia uma
operação policial, era a confusão total, os usuários roubavam-me frequentemente… Agora estamos muito melhor!”, garante. “Então e os sem-abrigo, que continuam a dormir na rua?”, questiono… Bom, isso não é
fácil de acabar de um dia para o outro mas que houve limpeza e grande,
lá isso houve…”
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José Florentino

A acção municipal num território crítico
Na Prefeitura de São Paulo, existe um organismo, o Concelho Municipal de Políticas Públicas sobre Droga e Álcool (COMUDA), cujas competências impõem o desafio de tratar as questões das drogas e do álcool
dentro da administração, propondo acções, acompanhando estudos e
monitorizando os territórios, projectos e intervenções desenvolvidas.
José Florentino preside esse organismo e é o meu guia na pesquisa sobre este território psicotrópico. Antes da entrada na encruzilhada da Crackolândia, em que serei acompanhado por alguns secretários e técnicos
de acção social da Prefeitura, entrevisto-o…
Como explica o surgimento deste fenómeno, designado
Crackolândia?
José Florentino (JF) – O fenómeno da Crackolândia surgiu no Brasil há
pouco mais de 20 anos, no centro de São Paulo, onde coexistiam algumas pessoas que então designávamos como usuários de drogas e que
hoje chamamos de dependentes. Predominavam adolescentes e crianças mas o volume não se equiparava ao que recentemente se verificou…
Era um aglomerado confinado à parte velha do centro da cidade, junto às
estações ferroviárias…
Era igualmente um local de tráfico?
JF – Claro que havia tráfico mas a situação era bem diferente… Repare que o crack, ao fim de seis ou sete anos de consumos, acaba por
matar o jovem, o que não era ainda o caso nessa época. A cocaína, tal
como a maconha, permitia que o usuário ficasse muito mais tempo a
consumir. Entretanto, face ao aumento da procura do crack, os traficantes acabaram por se fixar em São Paulo, divulgando muito mais essa
substância, que passou a ser encontrada com muito maior facilidade no
centro. Há que salientar que o crack é muito complicado no que respeita
ao uso… Mesmo sendo a cocaína o princípio activo, além de todo o
comportamento e complicações inerentes ao uso, existe algo mais relacionado com outros produtos que são adicionados àquela composição
de que resulta o produto final, que causa uma dependência muito mais
danosa e mais insaciável para o dependente.
Quando falamos do crack, estamos a falar de uma mistura em
que a percentagem de cocaína é diminuta?
JF – Sim, existe um estudo que demonstra que, com um quilo de cocaína, se obtêm até 10 de crack. Mas caiu um pouco o mito de que o
crack era feito com a sobra da cocaína. Hoje, o crime organizado já usa
a pasta base com o objectivo de fazer o crack, que passou mesmo a ser
feito em laboratórios, na cidade, deixando de vir exclusivamente de fora
como inicialmente acontecia. Então, passou a ser muito difundido, ao
ponto de muitos utilizadores, de uso doméstico, terem sido instigados a
experimentar essa droga. E convém explicar que, quando o crack bate

no sistema nervoso central, na área de recompensa, há um risco muito
grande devido à atracção. Diria mesmo que a maioria das pessoas corre
o risco de bater e ficar, nascendo mesmo ali uma espécie de paixão. E
recentemente, determinados estudos permitiram observar algo ainda
mais preocupante, que tem a ver com o facto de algumas pessoas conseguirem fazer um uso controlado de crack. Pensando em estratégias de
prevenção, este dado novo traz algumas condicionantes à nossa anterior
mensagem, que era mais fundamentalista face ao risco de experimentação. Mas, como dizia, se não bastasse já este risco de termos oferta de
crack e o crime organizado por conta do tráfico a instigar a curiosidade e
a propagação do consumo a várias regiões administrativas da cidade,
surge uma nova realidade: uma autêntica acção de marketing lançada
pelos traficantes, que diziam que a melhor pedra de crack estava no
centro de São Paulo. Aí, todo o mundo que consumia veio para o centro,
o que contribuiu para que fossem criadas comunidades Crackolândias.
Em que medida é que essas comunidades vieram complicar a
intervenção sócio sanitária, cuja competência, em matéria política, cabe à Prefeitura, a qual não estaria certamente preparada para
enfrentar a problemática?
JF – Essas comunidades cresceram de forma rápida e não tivemos
condições para nos prepararmos nem para nos organizarmos. Quando
menos esperávamos, já elas tinham crescido brutalmente. E de uma forma completamente abominável para nós, que ali víamos crianças ou mulheres grávidas fazendo um uso constante. Como se sabe, o crack causa
paranóia e surtos psicóticos aparentes e frequentes. Imagine uma comunidade que chegava a 1200 pessoas, com homens, mulheres, crianças e
muitos adolescentes que tomaram conta de determinado espaço, onde
encontrávamos de tudo… moradias improvisadas, que designamos
como mocó (uma espécie de barraca, com uma lona suportada por vigas
de madeira), sem o mínimo de dignidade ou higiene, onde havia consumos, assédio sexual, relações sexuais…
Ou seja, um grande risco também para a saúde pública e para a
segurança dos moradores e frequentadores desse território…
JF – Sim, aliás a violência e a agressividade eram constantes e resultavam de pouca coisa… Por uma pedra de crack poderiam acontecer
mortes. Então, a determinado momento, deparámo-nos com uma situação tão complicada que não havia como a polícia não intervir. Ela tinha
que desempenhar o seu papel…
Mas não existiam equipas de rua, de proximidade, que pudessem intervir?
JF – Sim, é verdade… Há sensivelmente três anos atrás e até hoje,
inspirados no trabalho desenvolvido no Casal Ventoso, em Lisboa, conseguimos perceber que tinham abordadores de rua, estagiários de psico-
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logia, de medicina e assistentes sociais, e investimos na replicação desse projecto. Criámos o agente de protecção social e o agente comunitário
de saúde, que desempenham um papel semelhante ao que vimos, numa
visita a Portugal, aquando da intervenção nesse vosso local crítico. E
isso tem-nos auxiliado a criarmos um vínculo com o dependente químico,
com o intuito de o encaminhar para tratamento. Com o passar do tempo,
essa estratégia prosperou bastante e tivemos mais de 16 mil abordagens
de assistência social num ano.
Quem desenvolvia esses projectos: ONGs ou a Prefeitura?
JF – Somente a Prefeitura o fazia. Também tínhamos pessoal da saúde que fazia trabalhos com o intuito de verificar se eles precisavam de
atenção sanitária e se aceitavam o internamento voluntário. Isso avançou, demonstrou bons resultados mas, nos últimos tempos, ficou muito
ruim porque a comunidade estava mais agressiva e simultaneamente
autónoma, tomando conta do espaço e não deixando que estranhos entrassem. Impediam o trabalho dos agentes sociais e da saúde e só os
procuravam em casos extremos, em que alguém estivesse muito mal. Ao
redor do local, também se verificavam muitas situações de assalto e de
violência, o que tornou necessária a intervenção policial. Assim foi feito:
uma intervenção séria, grande, o local foi retomado para uso público e
passou por uma limpeza gigante. A título de exemplo, de uma das casas
que haviam sido invadidas, foram retiradas cerca de 108 toneladas de
lixo compactado, sobre o qual as pessoas viviam e dormiam. O local
cheirava muito mal, as pessoas coabitavam com ratos e moscas… Era
desumano…
Que solução foi dada a essas pessoas?
JF – Quando perceberam que houve a intervenção, eles migraram
para vários pontos da cidade. São Paulo é uma cidade grande e ficou
muito mais difícil abordá-los no que respeita ao olhar do munícipe. No
que respeita ao nosso olhar, ficou muito mais fácil trabalharmos. Com
esse trabalho mais estreitado, com hipóteses de abordagem e de estabelecimento de vínculos, em 15 dias de acção, encaminhámos 106 pessoas para tratamento voluntário, números que aumentam diariamente
uma vez que o dependente deixou de ter a substância disponível. Foram
presas 170 pessoas, entre traficantes e indivíduos com registo criminal,
gente com um extenso rol de crimes perpetrados, procurados pela justiça, ladrões, assassinos, foragidos que se escondiam sob a teia desta
comunidade. Falamos de cerca de 400 pessoas que dormiam e residiam
naquele local, que corresponde ao cruzamento entre duas ruas, e que
deixaram o local.
Quantas pessoas permanecem entretanto nas ruas da
Crackolândia?
JF - Neste momento, temos cerca de 180 pessoas na rua, casos que

entendemos serem os mais difíceis. Tratam-se de pessoas resistentes,
com problemas de saúde mental, com comorbilidades graves, o que irá
exigir por parte do serviço social e de saúde uma atenção redobrada e
um tratamento diferenciado. Essas pessoas serão alvo de um outro momento de atenção, diferente do internamento voluntário que estamos
actualmente a promover.
Após esta intervenção policial e o acompanhamento, por parte
de equipas da Prefeitura, de alguns dependentes que se voluntariaram para tratamento, outros se dispersaram pela cidade… Soa
um pouco a operação de cosmética urbanística…
JF – Não! Não foi isso que nos moveu nem o resultado que estamos a
obter tem algo a ver com isso…
A prioridade será travar o alarme social em torno desta população problemática?
JF – É muito interessante verificar que, quando o ser humano está
junto, se torna muito forte. E esse é um traço comum ao ser humano: não
vivemos sozinhos; pretendemos viver em comunidades, no colectivo. E
quando, no que respeita ao uso de uma substância chamada crack, eles
estão juntos, fica difícil a abordagem, torna-se complicado sensibilizar
para o tratamento ou proceder a uma intervenção motivacional. Mudar o
estágio é motivacional para o tratamento. E se antes não tínhamos essa
oportunidade, hoje temo-la de sobra. Hoje, temos resultados agradáveis
e ainda estamos no início da acção.
Referiu que estão a identificar e a sinalizar os locais para onde
migram os dependentes que viviam na Crackolândia… Estão a ser
mobilizadas equipas de proximidade para intervirem nesses
locais?
JF – Fazemos tudo isso! Aliás, a minha área é a responsável por isso.
Nós monitorizamos os locais, sabemos quantos estão nos locais para
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onde migraram e, dentro desses territórios, eles têm uma atenção redobrada, o que se reveste de especial importância. A partir daí, o dependente fica mais vulnerável para aceitar o tratamento. Nós estamos a usar
um ponto fraco de todo o dependente, que é a família. Quando esta se
aproxima, ele não tem como recusar a nossa ajuda. E, normalmente,
pensa que a família está preocupada porque constata que se está a realizar uma intervenção muito forte e que chegou a sua hora de ir para
tratamento.
Ao contrário dos consumos mais problemáticos cuja maior incidência em Portugal está relacionada com a heroína, para o consu-
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mo de crack não existem tratamentos de substituição ou de manutenção… Em que medida constituirá também esse factor uma ameaça à intervenção?
JF – É complicado… Mas recorremos a outros meios… Em termos
farmacológicos, utilizamos benzodiazepinas para diminuir a fissura e
essa medicação evidencia bons resultados neste tipo de pacientes. Mas
procuramos essencialmente que o dependente substitua o consumo de
crack por um tripé, que inclui família, desportos e religião… São três alternativas entre as quais pode escolher a mudança desejada para a sua
vida e alcançar as oportunidades de que ainda poderá beneficiar no
futuro.
Acredita numa São Paulo sem Crackolândias?
JF – Acredito numa diminuição. Sem Crackolândias seria o mesmo
que afirmar sem drogas… E isso não existe.
E será possível, no futuro, dispensar a polícia neste tipo de
intervenções?
JF – Acredito na evolução. Mas essa não é válida apenas por aqueles
que estão envolvidos, imbuídos no pensamento que temos que dar oportunidades. É também da comunidade, da sociedade, que tem que estar
presente e resolver isso dentro de casa, antes que chegue o momento de
termos que tratar este assunto na rua.
Mas considera a polícia muito útil neste tipo de intervenção,
pelo que percebo…
JF – A polícia tem que desempenhar o seu papel. Na medida em que
diminui o número de traficantes, contribui para a diminuição da oferta. Se
não existir oferta de drogas em determinado local, não existirão por aí
dependentes. A polícia deverá e continuará a fazer o seu papel.
Durante esta semana, João Goulão é recebido pelo Prefeito de
São Paulo e por vários secretários da Prefeitura… O que pretendem beber do modelo português?
JF – O João Goulão é muto reconhecido pelo trabalho que foi feito em
Portugal, pela política implementada, pelas soluções preconizadas para
territórios críticos, como foi o caso do Casal Ventoso. Temos muito a
beneficiar face à partilha das experiências portuguesas e, aproveitando
a passagem do João Goulão por aqui, inserida na realização do World
Bike Tour, promovemos actividades específicas com ele e técnicos da
Prefeitura e uma reunião com o Prefeito, que expressou o seu interesse
particular em conversar com o João Goulão, juntamente com todos os
secretários envolvidos na questão Crackolândia, algo que encara como
uma boa oportunidade para entender como foram resolvidas em Portugal
situações críticas e tentar replicar aqui alguns desses programas e
projectos.
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Marcos Spinelli

Memórias de um técnico do terreno
Uma espécie de braço de direito de José Florentino no COMUDA, Marcos Spinelli é um técnico dedicado ao serviço social e talvez um dos mais
fortes elos de ligação entre a Prefeitura de São Paulo e os utilizadores da
Crackolândia. Também me acompanha na visita ao território, após a primeira etapa da intervenção. Recheado de histórias de vida para partilhar,
saca da memória: “durante o trabalho de proximidade que desenvolvo na
zona da Crackolândia, conheci um jovem, de 21 anos, oriundo da Bahia…
O serviço de Direitos Humanos da Prefeitura tinha contactado o COMUDA, informando que havia alguém à procura de ajuda… E eu fui lá, resgatar esse menino. Tinha vindo para São Paulo, sabendo que tinha por aqui
família mas desconhecendo o endereço… Acabou por cair na Crackolândia… Encaminhámo-lo para uma unidade da rede, onde foi avaliado por
um psiquiatra, que determinou que ele precisava de ser internado para
poder ser tratado. Estamos a falar de uma sexta-feira, às cinco da tarde…
não havia solução… só na segunda-feira seguinte poderíamos procurar
uma vaga… Então, o José Florentino, fruto da vivência e dos conhecimentos adquiridos, conseguiu que o menino fosse transportado e integrado numa comunidade terapêutica. Na viagem, dava para perceber que
esse menino queria mesmo a recuperação… Chegados ao local, enquanto eu preenchia os documentos necessários para a sua admissão entre
sexta e domingo, ofereceram-lhe um banho… Afastámo-nos e, assim que
acabei de preencher a documentação, fui ao seu encontro para me despedir. Ele estava a comer, chorando em cima do prato. Chamei-o: Edson,
por que estás a chorar? Respondeu: Sr. Marcos, não me recordo de há
quanto tempo não faço isto… comer numa mesa! É um trabalho gratificante. Afinal de contas, tratamos vidas e, ainda que, para muitos, aqueles
são apenas utilizadores de drogas ou dependentes, para nós, cada um
deles é uma vida que queremos resgatar daquela zona chamada Crackolândia e de outras… Hoje, diminuiu significativamente…”
Interrogo-me como ficará visto um técnico do terreno quando os seus
utentes vêem helicópteros a sobrevoarem o “seu” território pela noite dentro, indicando o caminho aos agentes policiais e militares, uma verdadeira
armada responsável pela captura de tudo quanto fosse traficante e pela
dispersão dos “ocupantes” da Crackolândia… O Marcos Spinelli garante-me que ficou no terreno durante toda a intervenção, aproveitando até a
oportunidade gerada para realizar encaminhamentos: “Fiquei ali, ao lado
deles e nenhum ousou sequer indignar-se. Perceberam claramente que
estava ali para ajudar…”

Sobra sempre espaço…
Durante a visita ao local, em que não terei testemunhado a presença de
mais de 200 indivíduos perdidos, a contar com as artérias circundantes,
apercebo-me da presença, muito pacífica, da polícia local. O mesmo local
onde, há uma semana, eram agredidos jornalistas, polícias e transeuntes,
confina-se agora à resistência de sem-abrigo errantes, à procura do que

já não parece existir por aquelas bandas… O que encontro de mais significativo é a pobreza deixada caída no chão, ainda que contactada com
persistência pelos serviço de saúde e sociais da Prefeitura… Com ou sem
tratamento, mais ou menos compulsivo, ainda são conferidas alternativas
na decisão sobre a liberdade individual. Mas o que terá acontecido àquelas vidas que se dispersaram? E que alternativas havia para oferecer a
quem se entregasse voluntariamente à opção tratamento? Durante o Seminário World Bike Tour, Saúde, Desporto e Acção Social haviam sido
apresentados alguns projectos de cariz sócio sanitário que evidenciavam
uma colagem excessiva das estruturas à componente religiosa. Uma espécie de tratamento de substituição, em que se troca o consumo de drogas pela entrega a um Deus. Falamos de comunidades, mais ou menos
terapêuticas, em que impera o modelo dos doze passos… Seria essa
oferta suficiente? Haveria algo mais?

O bom papel da saúde
Próximo contacto: Secretaria da Saúde. Rosângela Elias é Coordenadora de Saúde Mental, Álcool e Drogas da Secretaria Municipal de Saúde. Super afável e reveladora de um pragmatismo ímpar ao nível político,
desmistifica num primeiro contacto qualquer ideia de obstinação com a
religiosidade no tratamento de dependentes. Figura que testemunha a
esperança do surgimento de uma nova vaga de políticos ao serviço do
poder autárquico no Brasil, surge descontraída e reveladora de sólidos
conhecimentos emprestados ao serviço do desenho de estratégias de
intervenção. Coragem política não lhe falta, igualmente… Prontifica-se a
servir de guia, numa visita a estruturas de atendimento ao dependente
paulistano. Na companhia de João Goulão, encarado em terras de Vera
Cruz, como um poço de conhecimento, começo por visitar o SAID.
O Serviço de Atenção Integral ao Dependente foi o primeiro equipamento público e gratuito de São Paulo destinado ao tratamento de dependentes químicos, tendo iniciado funções em Agosto de 2010. Com leitos
de curta permanência e apoio psicossocial, este serviço, da Secretaria
Municipal da Saúde, que funciona em parceria com o Hospital Samaritano, atende adolescentes e adultos de ambos os sexos e conta com uma
equipe de aproximadamente 200 profissionais entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, professores de educação física e de
alfabetização.
Dividido em diferentes unidades, tem capacidade para acolher 80 dependentes a partir dos oito anos de idade, divididos em infantis, adultos e
adolescentes de ambos os sexos e disponibiliza ainda leitos especiais
para pacientes psicóticos com diagnóstico concomitante de
dependência.
De acordo com o registo de dados baseado nas informações fornecidas pelos próprios pacientes atendidos, a droga mais utilizada é a cocaína na forma de crack (mais de 80%). A segunda substância de dependência é o álcool, que está presente como comorbidade em 15% dos
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Rosângela Elias

dependentes. O tabaco surge como dependência em quase 100% dos
pacientes, mas não é a droga que motiva o internamento.
O SAID possui 7 mil m² de área, contando com consultórios para atendimento odontológico, cozinha experimental, campos de jogos, oficinas
terapêuticas e salas de aula e de actividades individuais e grupais.
Após o período de internamento, os pacientes são encaminhados para
acompanhamento em órgãos de saúde da Prefeitura de São Paulo. Reduzir factores de risco, intensificar o projecto de recuperação de dependentes químicos e actuar sobre estes, a sua família e a sociedade com
uma visão sistémica são objectivos específicos desta unidade, que oferece internamento, prioritariamente involuntário, a pacientes referenciados
pela rede de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e
actua ao nível da reinserção social.
A capital paulista tem vindo a desenvolver um modelo diferenciado e
abrangente de abordagem e tratamento de dependentes. A estratégia consiste na criação de uma rede estruturada e organizada de atendimento ao
dependente, que respeite integralmente a legislação vigente e ofereça as
condições necessárias para tratar as especificidades de cada caso.
Em 2008, foram introduzidas na rede municipal de saúde 27 Equipas
Especiais de Saúde da Família destinadas ao atendimento da população
em situação de rua. São equipas multi-profissionais, que contam com
pessoal capacitado para um grande desafio: conquistar a confiança, conhecer e convencer a população vulnerável a aderir ao tratamento de sua
saúde e, principalmente, ao tratamento da dependência. Os profissionais
actuam nas ruas da região central, todos os dias, inclusive feriados e fins-de-semana. Em 2009 e 2010, 4 mil pessoas oriundas das ruas foram
encaminhadas para atendimento médico, em média mais de duas vezes
cada uma delas. A partir dos encaminhamentos, foram feitos 1.705 internamentos para tratamento da dependência, 111 delas involuntárias ou
compulsivas. Destas, 70 são de menores de 18 anos.
Para atender a procura gerada por essa estratégia de busca activa, a
secretaria adoptou medidas de vanguarda, garantindo a retaguarda: inaugurou o SAID e contratou 237 camas de longa permanência em comunidades terapêuticas privadas previamente credenciadas. Essas camas
são destinadas exclusivamente a dependentes químicos.
A segunda visita que realizámos tinha como destino um CAPS – Centro
de Atendimento Psicossocial, uma estrutura que convive, paredes meias,
com uma unidade local de saúde e que atende, em regime ambulatório,
de centro de dia ou residencial, pacientes com qualquer problema de dependência, com ou sem substância. Premissas como o atendimento integrado, o respeito pela dignidade humana e liberdade individual, uma visão muito pragmática em torno da redução de riscos e a potencialização
das competências individuais são valores bem presentes no serviço, capacitado como poucos em recursos profissionais.
Para melhor entender a articulação entre os serviços e a aproximação
destes à sociedade civil, conversei com Rosângela Elias.

Que importância atribui a Prefeitura de São Paulo a esta área das
dependências?
Rosângela Elias (RE) – Tanto a área das dependências como a da
saúde mental, estiveram esquecidas por um longo período… Fruto de um
esforço de investimento, de 2008 para cá duplicámos os recursos na cidade relacionados com a saúde mental. Creio que fomos a primeira prefeitura que investiu verdadeiramente numa situação que já vinha assolando o país há 20 anos e que, até então, não era alvo de qualquer tipo de
priorização. Sabemos que as acções relacionadas com a dependência
química não são mediáticas nem produzem resultados imediatos. Continua a ser encarado como um investimento que suscita o advento de polémica social, que levanta uma questão muito complexa na cidade para a
qual não se beneficia de um tempo político de resposta, até por se tratar
de um problema de longo prazo. Por isso, admiro a iniciativa desta administração, no sentido de iniciar um processo que sabemos ser muito complexo, pelo que representa de mexer numa ferida da cidade, não traduzido em votos. Muitas vezes, resulta até num efeito perverso em termos
eleitorais… Falar e intervir numa situação como a da Crackolândia suscita
um foco mediático complicado de gerir aos níveis mediático e eleitoral.
Tanto o investimento que traduz vontade política como o financeiro consubstanciam um grande avanço para a cidade. É a expressão de uma
enorme coragem com que pretendemos mudar o panorama.
Como define o modelo organizativo da intervenção da Prefeitura,
nesta área?
RE – Antes de mais, temos que partir de determinados princípios
orientadores para melhor entendermos qualquer modelo organizativo… A questão da dependência das drogas é multi-factorial e, por isso,
envolve o Governo nas suas diferentes estâncias. Eu respondo pela
questão da saúde, em que organizamos o serviço com agentes de rua,
que abordam, sinalizam e encaminham as pessoas para os serviços
de saúde. Elas são encaminhadas para uma AMA (Assistência Médica
Ambulatorial) ou para um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial),
onde é feita a avaliação clínica e psicológica e, a partir daí, é determinado em que tipo de estrutura da rede essa pessoa será atendida. Ela
poderá fazer atendimento num CAPS, uma estrutura territorial que vai
um pouco além do ambulatório, que tem normalmente aquela associação à mera consulta (o utente vem, faz a consulta e vai embora…) O
CAPS adopta uma lógica diferente, perspectivando o utente de forma
mais integral e oferecendo um espaço de pertença, em que a pessoa
pode passar o dia. É de livre acesso, porta aberta e a pessoa pode
passar todo o dia no interior do serviço, fazer refeições e outras tarefas
as vezes que forem necessárias por semana. Oferece ainda algumas
camas para acolhimento nocturno. Imagine que um utente diz que, se
for naquele dia para casa, não aguentará torcendo a fissura (n.d.r.:
combater o craving) … ele pode passar a noite no CAPS. Basicamente, o nosso investimento traduz-se nesses serviços territoriais, que
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constituem uma porta de entrada para serviços de internamento ou
porta de saída para outros, mais de cariz ambulatório.
Esses CAPS asseguram a cobertura de todo o território?
RE – Ainda não… Estamos num processo de implantação e já duplicámos a capacidade de atendimento. Mais: com esta duplicação dos serviços, assegurámos praticamente uma quadruplicação do número de atendimentos e acessos. Verificou-se um crescimento muito significativo do
número de pacientes que passaram a utilizar os serviços dos CAPS. Consequentemente, conseguimos por essa via uma redução da utilização de
camas hospitalares, optimizando recursos financeiros, organizando uma
rede sempre próxima do local de residência das pessoas e favorecendo
processos de reinserção social… A ideia é continuar a expandir a rede de
CAPS nos territórios e fazer dos recursos que contemplam internamento
uma espécie de retaguarda para casos de maior complexidade, em que o
CAPS não consiga dar conta. Mas também no que concerne aos processos de retorno… Quando tem alta de um processo de internamento, o
utente tem necessariamente que ser referenciado para um CAPS.
Que motivos justificam que, para a dependência de drogas e álcool, tenha sido criada uma coordenação na área da saúde mental?
Significa a assunção de que a saúde mental assume maior preponderância neste tipo de intervenções?
RE – Não! A Secretaria está dividida em dois ramos: a vertente hospitalar e a da atenção básica. Esta última engloba todas as unidades de
saúde e todos os programas de saúde. A saúde mental é um desses
programas (temos a saúde da mulher, a saúde do idoso) que olha transversalmente para essas unidades e reflecte sobre as melhores formas de
optimização de recursos para uma atenção mais adequada. Analisamos
e fornecemos estudos indicadores, parâmetros nacionais e internacionais, no sentido de oferecermos uma coordenação técnica às unidades
para que estas possam desenvolver mais adequadamente as suas acções. Então, a saúde mental está dentro de uma coordenação geral de
atenção básica.
O consumo de crack e as suas consequências também justificará que a saúde mental tenha um papel significativo no tratamento
de casos…
RE – Sim… Em São Paulo, temos essa questão da dependência de
crack. É a droga mais comum entre nós… O aumento de consumo já data
por aqui de há 20 anos e surgiu numa altura em que o centro da cidade já
se encontrava muito degradado, com muitos edifícios abandonados face
ao enorme crescimento da periferia. Simultaneamente, assistia-se ao aumento do surto de SIDA, numa altura em que a cocaína injectada já começava a constituir um problema… Então, o uso da pedra surgiu como
uma alternativa, adoptada na época. As próprias condições da cidade,

muito urbana, muito grande, da mesma forma que contribuem para que
tenhamos muitas coisas boas, também potenciam muitos problemas… E
a saúde mental não intervém apenas na questão da dependência mas
igualmente no que concerne a todos os problemas relacionados com os
transtornos mentais. Sabemos quais são as prevalências de depressão
ou de ansiedade, por exemplo, algo que não constitui propriamente um
problema do país mas sim mundial… Todos esses factores terão acabado
por contribuir para que a saúde mental tenha beneficiado desse olhar por
parte do decisor político, que incrementou o investimento.
De qualquer forma, foi possível perceber a adopção de um modelo de intervenção integrado que, como testemunhei, desde a organização dos serviços da Prefeitura às unidades de atendimento,
congregam profissionais oriundos de várias disciplinas…
RE – Nesta questão das dependências, não podemos trabalhar de for-
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ma separada… O que é válido para qualquer questão relacionada com a
saúde mental. Não podemos trabalhar uma depressão sem olharmos
para a pessoa no seu espaço, na sua comunidade e na sua família. A
saúde mental sempre trabalhou nessa lógica da inter-sectorialidade. Com
a questão do crack, isso torna-se ainda mais emergente, à medida que
vai accionando muitos mais sectores da sociedade, que precisam, num
primeiro momento, de entender qual é o seu papel nessa temática.
Quando falamos em dependência química, apesar de ser consensual
tratar-se de um caso de saúde, sabemos que as necessidades vão muito
além… Temos que trabalhar em conjunto com os outros sectores que se
cruzam e de percebermos qual é o papel de cada um, sem que tal signifique a demissão de competências ou atribuições por qualquer das partes. Resulta de um casamento entre diferentes secretarias da Prefeitura,
cujos limites de acção são muito ténues. Insisto que temos que olhar
para o fenómeno de forma mais humana, entendendo as necessidades
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das pessoas. O fenómeno das dependências, dada a elevada prevalência, também nos desafia a trabalharmos os nossos próprios limites e
preconceitos para que possamos obter a desejável integralidade no cuidado. A participação dos outros sectores nesta área só representa ganhos. Claro que existem dificuldades iniciais, até porque, quando falamos em inter-sectorialidade, temos que perceber que nunca teremos
uma mistura homogénea… São secretarias diferentes, com ideologias
diversas… O que temos que tentar é construir consensos e
co-responsabilidade.
E esses consensos têm resultado na prática, no terreno?
RE – Esse processo de construção não é, obviamente, fácil… Mas é
sempre muito vitorioso! No trabalho quotidiano, acaba por ser por vezes
mais fácil… Quando estamos perante um paciente da vida real, temos
que fazer. Precisa de casa? As coisas podem estar complicadas mas
dá-se um jeito… Conversamos com um, com outro, vamos atrás de uma
ONG… Creio que acabar por assistir a um movimento de onda, em que
o trabalho do dia-a-dia deixa as pessoas sensibilizadas da necessidade
de construirmos uma política que seja facilitadora do trabalho de
terreno.
Consumir drogas ilícitas, no Brasil, ainda é crime… Isso dificulta
a intervenção, nomeadamente, de redução de danos?
RE – Não… As penas relativas ao consumo são meramente de orientação. Não temos penas de reclusão. Ao contrário do que sucedia há uns
anos atrás, em que tudo era colocado de uma só forma, conseguimos
fazer hoje um trabalho de redução de danos mais eficaz. Devo dizer que
a redução de danos é a lógica base do nosso trabalho e não é a questão
da penalização que a irá impedir. Tanto que havia a Crackolândia…
Já afirma que havia…
RE – Mesmo! … Estou a dizer que havia, já… (risos). Temos que pensar que a pessoa que estava na Crackolândia não é de lá. É da cidade,
do estado e do país. O modelo que estamos a desenvolver (ou as próprias acções que temos vindo a executar no centro) não pode estar focado na Crackolândia. Estamos a construir um modelo que vai dar conta da
questão da dependência na cidade, independentemente de existir ou
não Crackolândia. É a pensar nisso que implementamos serviços distribuídos pela cidade. Temos que criar uma estrutura sólida para que possamos assegurar o mesmo fluxo aos serviços por parte das pessoas que
estão no território, quer exista ou não um local específico mais problemático de consumo. A estrutura foi montada a pensar na questão da dependência na cidade porque a questão do uso de drogas não acaba com o
fim da Crackolândia…
Depois de abandonarem aquele local, os dependentes continu-

30

São Paulo: do World Bike Tour à Crackolândia

am a beneficiar de apoio nos locais para onde migraram?
RE – Sim. Eles têm acesso às unidades básicas ou aos CAPS de referência, a partir daí a equipa avalia e, se houver necessidade de internamento, são encaminhados para uma unidade com essa valência.
Quando montámos a unidade pensada na questão da Crackolândia, promovemos essa discussão com a rede logo no momento de abertura: que
casos estão em particular risco? Aquele garoto que começou a vir, passa
dois dias por aqui, foi, volta… Ele tem que ser prioritário, antes que venha de vez para cá. Já fizemos uma discussão com toda a rede, no
sentido de identificarmos e podermos promover esse acesso rápido do
garoto ao internamento, independentemente de estar naquele momento
na Crackolândia ou com a família. Creio que a diferenciação reside precisamente aí: não fizemos uma política para um momento; estamos, isso
sim, a construir uma política para a cidade, com uma estrutura sólida,
baseada na legislação, nos preceitos legais… Então, a lógica da redução
de danos, o cuidado integral ao dependente, ao processo de ressocialização, todos esses parâmetros constituem para nós focos.
Além das drogas ilegais, assume a valência do álcool, cujo consumo nocivo também é muito prevalente em São Paulo…
RE – Sim, e se pensarmos numa lógica de saúde pública, assume até
uma importância maior do que o crack. É lícito, está presente numa parte
significativa dos acidentes rodoviários… O modelo está focado, igualmente, na atenção ao dependente, independentemente da droga que a
pessoa use. Como tal, o modelo tanto serve a pessoa dependente de
crack como a de outras substâncias.
Como interpreta os indicadores de consumo nocivo de álcool
em São Paulo?
RE – O álcool é a droga de maior prevalência. Temos uma grande
procura de utilizadores de álcool, o que até se afigura interessante face
ao facto de a substância ser lícita, socialmente aceite e associado a situ-

ações festivas. O problema é que as famílias só acabam por identificar
um problema relacionado com o consumo abusivo de álcool e a procurar
apoio quando o mesmo já se encontra muito complicado. Nesse sentido,
a nossa aposta incide na sensibilização das famílias para o problema do
álcool. E enfrentamos essa dificuldade, por exemplo, nas relações com a
imprensa, que focaliza as suas atenções em fenómenos muito mais visíveis e mediáticos como o consumo de crack… Sempre que podemos,
tentamos fornecer orientações que visam que a questão do álcool seja
falada de uma forma mais séria. Temos dados estatísticos que demonstram que crianças cada vez mais jovens estão a consumir álcool; nos
espaços de diversão nocturna que os jovens frequentam, a oferta de álcool é muito grande e, em contrapartida, não distribuem água, o que seria um mínimo de redução de danos… Talvez essa cultura, que não se
encontra instituída, pudesse ser facilitada por via da legislação. Voltando
a essa questão da redução de danos, no Brasil, ela ainda sofre de muito
estigma e preconceito: as pessoas ainda pensam que se resume à troca
de seringas ou á distribuição de cachimbos aos utilizadores de crack.
Não entendem profundamente a filosofia e importância da redução de
danos. Daí que o próprio debate tenha que ser promovido de forma mais
séria. Por mais que façamos, todas as conversas vão confluir na troca de
seringas ou na distribuição de cachimbos… Ainda temos muito a evoluir
nesse plano.
Como é que se promove a reinserção social deste tipo de público, problemático, numa cidade com mais de 11 milhões de habitantes e quase 22 milhões se contarmos com a região
metropolitana?
RE – A reinserção social do dependente químico é extremamente difícil, independentemente do tamanho da cidade. Tudo por conta do preconceito e do estigma em relação a essas pessoas. O padrão é que o
discurso se centre em moralismos, o dependente é que não quer, não se
assume… qual é a credibilidade do empregador que recebe uma pessoa
desse género? Penso que esta questão do preconceito requer um deba-
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te social que atente na responsabilidade social que as pessoas têm em
relação à reinserção desse cidadão. Urge a adopção de mais acções por
parte de empresas com responsabilidade social para que estas pessoas
tenham mais oportunidades. Qualquer pessoa excluída carece disso
mesmo: de oportunidades. Na questão da droga, não é diferente e afigura-se um desafio para a sociedade: um desafio social e humano, que
consiste em aceitar o diferente, de entender as fraquezas e problemas
da humanidade e colaborar para mudar este panorama. O mundo inteiro
ainda demorará algum tempo até crescer nesse aspecto…
A Prefeitura de São Paulo também tem competências na área da
prevenção?
RE – Sim, os CAPS, além da valência da atenção, têm como atribuição o cuidado preventivo. Paralelamente, temos equipas das Unidades
Básicas de Saúde dedicadas à detecção precoce de uso abusivo das
drogas; para crianças e jovens que comecem a apresentar factores de
risco, temos mecanismos de encaminhamento para uma orientação e
acompanhamento específico. Diagnosticamos grupos de risco que apresentem sinais como transtornos de défice de atenção ou hiperactividade,
que são encaminhados para os CAPS infantis, com o envolvimento possível da família e um acompanhamento mais prolongado. São várias as
frentes que temos que abrir porque os caminhos que levam à dependência também são diversos. É a tal questão de promover diferentes olhares, o do professor, na escola, a família, os outros equipamentos da saúde… Numa cidade com a dimensão de São Paulo, esse ainda é um
grande desafio. Estamos a evoluir, já alcançámos alguns resultados interessantes mas continuamos a investir nesse sentidoEm que medida são os utilizadores auscultados no que concerne ao desenho, por parte da Prefeitura de São Paulo, de políticas e
programas que lhes são destinados?
RE – Esse é um grande papel do COMUDA (Concelho Municipal de
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Políticas Públicas sobre Droga e Álcool). Todos os concelhos municipais
elegem como princípio o lançamento da discussão sobre a proposta de
acções e no respectivo levantamento. Em todos os serviços da Prefeitura
existe um conselho gestor, formado pelo gestor do serviço, funcionários
e utilizadores, que discutem a par e passo toda a organização do serviço.
Como tal, toda a lógica do atendimento é discutida com o utilizador e ele
participa na definição de todas as acções de todos os serviços. Há pouco, falávamos na redução de danos e esse é um exemplo do pragmatismo inerente ao envolvimento dos utilizadores… até para termos conhecimento de necessidades emergentes e estratégias a adoptar.
Neste momento, existe uma onda de discussão em torno da legalização da maconha no Brasil… Parece-lhe uma medida
pragmática?
RE – Como gestora, devo afirmar que seguimos a legislação vigente…
E, no seio da mesma, devemos procurar o melhor para os nossos
destinatários…
A legalizar, porquê apenas a maconha?
RE – Não estou bem ciente de que a legalização seja um factor crítico
de sucesso ou que justifique qualquer insucesso… tanto que a legalização do álcool não faz diminuir o seu consumo… Creio que passa mais
por desenvolvermos uma política forte de orientação, de prevenção e de
redução de danos. É muito mais importante do que toda essa polémica
em torno da legalização… O álcool é legal e a droga de maior consumo
e a que gera mais problemas sociais. Creio que avançaríamos muito
mais se criássemos cada vez mais estruturas, programas, investíssemos
em programas de educação, melhorássemos a condição de vida da população… Isso surtiria muito mais efeitos positivos do que a implementação de qualquer alteração legal.

Dogmas e paradigmas
Finalizado o périplo pelas estruturas municipais de saúde, fica a ideia
de um esforço concertado para reforçar o atendimento ao dependente.
Com programas e projectos alicerçados em evidência científica, acredita-se que é possível, pelo menos, inverter um rumo bastante nocivo, que
desde há muito assola a sociedade paulista, como muitas outras, brasileiras ou não. A questão da escala e de outros indicadores que caracterizam este contexto específico deve ser tomada em consideração, pois
actuar num território como São Paulo não é propriamente o mesmo que
intervir numa pequena cidade. Se cheguei com a firme ideia de que a
intervenção policial pode ser dispensada desde que os serviços sociais
e de saúde possam e saibam desempenhar o seu papel, parti com a
convicção de que, em determinados contextos, a dissuasão, ainda que
por via policial, militar ou judicial, poderá afigurar-se um mal necessário.
E o exemplo da Crackolândia parece confirmá-lo, apesar de tudo…
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Gilberto Kassab

Goulão partilha conhecimento
com Prefeitura de São Paulo
A participação de João Goulão no Seminário Desporto, Saúde e Acção
Social, no âmbito da realização do World Bike Tour foi encarada pelos
responsáveis políticos de São Paulo como uma oportunidade para a aquisição de conhecimentos em torno do modelo português sobre drogas.
Durante o evento, o Presidente do Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência foi convidado para reuniões e solicitado para acções
de cariz formativo com responsáveis e técnicos de algumas secretarias
da Prefeitura e ainda com o Prefeito Gilberto Kassab. O interesse em
torno do modelo português foi por demais evidente e Goulão teve a oportunidade de versar alguns dos vértices da estratégia portuguesa. Nomeadamente, a metodologia subjacente ao Programa Operacional de Respostas Integradas, do mapeamento do território ao nível da sinalização de
problemáticas e da identificação de respostas à delegação de projectos
na sociedade civil, numa base concursal e de caderno de encargos. Os
princípios da territorialidade e do humanismo e a qualificação das respostas foram ainda temas que interessaram os responsáveis da Prefeitura de
São Paulo, a par da relação com a imprensa, um tema abordado por João
Goulão, num país em que a produção de informação ainda se encontra
muito condicionada por interesses políticos.
No final, uma curta declaração do Prefeito Gilberto Kassab…
Que posição ocupa a questão da toxicodependência na lista de
prioridades do executivo que lidera?
Gilberto Kassab (GK) – É uma das grandes prioridades da cidade de
São Paulo. A exemplo do que sucede nos grandes centros urbanos do
Brasil e do mundo, convivemos hoje com essa questão do enfrentamento
da dependência química por parte dos seres humanos, em especial as
crianças e os jovens, que traduz um dos males da humanidade nos dias
actuais. Essa é a razão de estarmos a festejar a vinda aqui do Dr. João
Goulão, que nos prendou com os seus ensinamentos e conhecimento e

que também pôde conhecer algo que fazemos com muita determinação
nos últimos anos e já com bons resultados para apresentarmos.
Depois de, há uns meses, o panorama ser devastador em zonas
da cidade como a Crackolândia, hoje, num périplo pelas zonas até
então mais críticas, foi possível constatar uma realidade bem menos danosa… Que trabalho sustenta esta mudança?
GK – Muito trabalho, especialmente aquele orientado para o atendimento em saúde e assistência social. É essa a nossa prioridade: levar às
pessoas a possibilidade de serem tratadas na rede de saúde e social. E,
após o tratamento ou para aqueles que não precisam do mesmo, o encaminhamento para as nossas instituições vinculadas à rede de trabalho,
para que possam ter algo para fazer na vida, ganhem capacitação e, com
isso, possam conquistar o seu emprego.
Em que medida tem a cidade potenciado o trabalho desenvolvido
em rede por parte das ONGs locais?
GK – Temos muitas organizações da sociedade civil parceiras, essencialmente no domínio da saúde ou na área social, com unidades vinculadas à Igreja ou a instituições de referência da saúde.
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WORLD BIKE TOUR: IV pedalada
em homenagem à cidade
Uma vez mais, no dia 25 de Janeiro, feriado que serve para assinalar o aniversário da cidade, São Paulo acordou cheia de cor e
energia. Pelo quarto ano consecutivo, as inscrições disponíveis para
a pedalada World Bike Tour não chegaram para a encomenda e foram “apenas” 8 mil os participantes que, mediante o pagamento de
200 reais, receberam todo o equipamento necessário para o passeio, através do kit que inclui bicicleta e capacete, além de mochila,
t-shirt e diploma de participação, que levaram para casa no final do
passeio.
Em organização associada com o Governo do Estado de São
Paulo, através da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Prefeitura da Cidade de São Paulo e o Instituto Superar, o
evento une esforços na consciencialização dos cidadãos para o incremento da utilização da bicicleta, prática desportiva e na adopção
de estilos de vida mais saudáveis e estimulantes, sem recurso a
substâncias nocivas.
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Bebeto Haddad

World Bike Tour: Seminário Desporto, Saúde e
Acção Social mobiliza São Paulo
A participação de diversos secretários da Prefeitura de São Paulo, deputados, técnicos municipais e instituições de referência da sociedade civil
brasileira captou a atenção da sociedade paulista em torno do World Bike
Tour. A quarta edição do evento contou com a participação de João Goulão
e incidiu fundamentalmente sobre a temática da toxicodependência. A divulgação de estratégias programas, práticas e abordagens e a inclusão de
testemunhos de adictos em recuperação foram pontos fortes do programa.
Durante dois dias, o auditório da FIESP testemunhou a abordagem de temas relacionados com a saúde, o desporto e a acção social. Porque somos
socialmente responsáveis e estas temáticas não podem ser descuradas, o
World Bike Tour promove a sua discussão com o objectivo claro de alertar a
sociedade civil para os diversos comportamentos de risco. A alteração das
rotinas diárias para condutas e práticas saudáveis é uma necessidade. O
exercício físico tem que ser uma constante na nossa vida e pequenos gestos no nosso dia a dia são suficientes para que tal aconteça.
Mais que mudar mentalidades e rotinas o alerta para as situações de risco
é o grande objectivo. Debater hoje para prevenir o amanhã e promover a
diferença são desígnios da organização.
No rescaldo do evento, Dependências entrevistou Bebeto Haddad, Secretário Municipal de Desportos, Lazer e Recreação, Prefeitura de São
Paulo
O que representa, para a Secretaria que dirige, ter o World Bike
Tour (WBT) de volta a São Paulo? Será já um sinónimo de fidelização
do município ao evento?
Bebeto Haddad (BH) – Para a cidade de São Paulo, a Prefeitura e a
Secretaria de Desportos, Lazer e Recreação, trata-se de um evento muito
importante. A cidade de São Paulo alberga 11 milhões de habitantes e qualquer evento que realizemos que promova a integração - e o World Bike Tour
(WBT) promove muito mais do que isso, visando desígnios como a integração e a prática desportiva – reveste-se de uma enorme importância. É através destes eventos que também transformamos São Paulo numa cidade

mais humana. E esse é o objectivo de qualquer dirigente, o de tornar a sua
cidade cada vez mais humana. Então, face a um evento importante como
este, realizado num dia igualmente importante para a cidade, que comemora o seu aniversário, o que pretendo é que o WBT seja cada vez maior em
São Paulo e que consiga integrar cada vez mais pessoas. Que atinja cada
vez mais o seu principal objectivo actual… Talvez o Diamantino Nunes nem
sequer imaginasse que, a partir de um sonho, resultasse a imensidão deste
programa, um vulto na promoção da inclusão social para a cidade de São
Paulo. A título de exemplo, repare que estou a levar 50 crianças a participarem no evento. Por estas e outras razões, veja como é importante, hoje,
para a cidade, para a nossa sociedade, o WBT… Portanto, parabéns a vocês, ao Diamantino e a toda a organização do WBT!
Já se nota algum legado da realização, ao longo dos últimos três
anos, do WBT em São Paulo?
BH – Devemos admitir que o convívio de carros e bicicletas, numa cidade
com a dimensão de São Paulo, não foi projectado. Não é uma tarefa fácil…
Temos realizado algumas acções: a ciclo faixa, onde já se vêem, durante os
fins-de-semana, cerca de 100 mil pessoas a pedalar, temos as ciclo vias,
recentemente lançámos as ciclo rotas… Começa a criar-se uma nova cultura de convívio entre o transporte bicicleta e o automóvel, traduzido num
respeito mútuo. Nós constatamos essa evolução e acredito que o WBT esteja a ajudar bastante.
Falar de São Paulo é falar de oportunidades… Mas também de disparidade, de desigualdade, de escala, de distâncias imensas… Como
se promove a inclusão pelo desporto através de uma secretaria de
um município que alberga mais de 11 milhões de habitantes? Parece
fulcral levar o desporto, a recreação e o lazer às pessoas mas operacionalizar esse objectivo…
BH – É um grande desafio! Mas os números da Secretaria também são
muito grandes… Esta é a maior secretaria de desportos do plano sul… é
maior do que a do próprio estado, do que as de todos os estados e cidades
de desportos… Temos eventos de desporto, lazer e recreação para todas as
idades; só no Centro Olímpico recebo diariamente 1200 atletas; promovemos os Jogos da Cidade, em que participam mais de 50 mil atletas, competindo entre si durante o ano; mais de 13 mil equipas disputam jogos semanalmente; organizo mais de 350 jogos de futebol todos os fins-de-semana;
todos os meses, temos um baile para a terceira idade em que participam
cerca de 5 mil pessoas; temos uma corrida semanal, que conta com 4 a 5
mil participantes, totalmente gratuita… Então, temos grandes eventos na
cidade, programas perenes, e todos os dias estamos nas ruas, promovendo
a inclusão, a boa saúde e a adesão a práticas desportivas. Neste ano, temos
resultados muito significativos. Conseguimos cobrir territorialmente toda a
cidade de São Paulo e periferia, com a realização de eventos desportivos
colocados gratuitamente à disposição do cidadão. Tentamos levar o desporto, o lazer e a recreação aos locais onde moram as pessoas, perseguindo
sempre esse nobre objectivo de diminuir as desigualdades.

