Revista Mensal • 2 Euros

Agosto 2015

Parceiro do Plano
Nacional de Saúde 2014

Nove anos depois, perdeu-se
a oportunidade e esperança:

Bairros críticos continuam...

críticos

Droga, armas, petróleo,
tráfico de seres humanos…
Um negócio de morte!

Todos acompanhamos, pelas notícias
que nos vão chegando, algumas com imagens vergonhosas e chocantes, que me
recuso a publicar nesta pequena página
de opinião, o fluxo migratório de mulheres,
crianças e jovens africanos e árabes de
países em conflito, como Síria, Iraque, Eritreia e Líbia. São milhares de imigrantes,
que procuram no “Velho e Democrático
Continente” um pouco de paz. Vemos, ouvimos e lemos e não podemos calar a nossa indignação pela barbária tirania e
agressões de que são vítimas muitas mulheres e crianças em países como a Hungria, que se comporta como os antigos e
fanáticos fascistas que condenaram à
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morte milhões de pessoas. Hoje, em vez
dos fornos dos campos de concentração
Nazi, são as águas do Mediterrâneo a sepultar milhares de inocentes que fogem do
conflito armado, da violência e da miséria.
É o arame farpado da fronteira húngara que rasga a carne de gente inocente
que foge de uma guerra irresponsável e
fratricida. E se não morrem na guerra morrem pelo caminho ou assassinadas dentro
de camiões frigoríficos.
O que se está a passar hoje com esta
gente traz-nos à memória o holocausto
que a nossa memória não pode apagar e
que assassinou, massacrou, violentou,
queimou e matou à fome mais de 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos, 10
milhões de cristãos e tantos outros, enquanto alguns dirigentes políticos e chefes
de estado olhavam para o lado como se
nada disto estivesse a acontecer. Tal como
hoje, alguns países, como Reino Unido,
que já removeu o holocausto dos seus currículos escolares, porque isso ofende o
povo muçulmano que afirma que isso nunca aconteceu…
Quem são afinal de contas os culpados desta situação? Quem colonizou os
povos africanos? Quem apoiou os regimes
ditatoriais desses países? Quem andou a
extorquir as riquezas naturais e a sustentar os ditadores sanguinários? Quem promoveu as guerras, a miséria e a violência
nesses países? Quem explica os 125 mi-

lhões de pessoas em risco de pobreza e
exclusão social na União Europeia enquanto aumenta o número de bilionários
no mundo? Ninguém! No entanto, se os
“senhores do mundo”, em vez de apostar e
privilegiar o tráfico das drogas, do petróleo
e das armas, de lançar guerras e da destruição maciça de estados e povos, patrocinassem e promovessem a democracia e
o desenvolvimento daqueles países, não
estariam agora erguendo muros para deter
a onda de imigrantes e estes não arriscariam a vida nas águas do Mediterrâneo,
agarrados à frágil esperança de uma vida
melhor.
A Europa, que apoiou a brutal intervenção dos EUA nos países árabes, está a
colher a desgraça que semeou. A pretexto
do terrorismo derrubaram-se os “amigos e
marionetas” do sistema e criou-se um caos
naquelas regiões. Talvez não seja de mais
repetir e falar da guerra permanente no
Afeganistão, um país destruído e em ruinas cuja única fonte de sobrevivência é a
papoila do ópio, onde operam mais de 150
grandes grupos que organizam todo o tráfico de drogas do Afeganistão para a Rússia, e que conta com cerca de 1.900 gangues organizados, com mais de 20.000
membros activos ligados ao crime organizado. Como diz o povo e bem… para bom
entendedor meia palavra basta!

Sérgio Oliveira, director

3

4

Investigação em português:

Estudo “O consumo de álcool na
gravidez” apresentado em Lisboa
O SICAD apresentou, no passado dia 14, o Estudo “O consumo de álcool na gravidez”. A sessão, que contou com
os comentários aos resultados apresentados por parte de
Ludmila Carapinha, da Divisão de Estatística e Investigação do SICAD, Cristina Ribeiro, consultora científica do
estudo, Lucinda Pacheco, Secretário-Adjunto da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Luísa Pinto, obstetra, responsável pelo alto risco no Serviço de Obstetrícia do Hospital
de Santa Maria, e de Lisa Vicente, Chefe da Divisão de
Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil da DirecçãoGeral da Saúde, foi co-organizada pelo Ministério da Saúde e pela ARS de Lisboa e Vale do Tejo e decorreu no Auditório do Centro de Saúde de Sete Rios.
Como principais conclusões do estudo, verifica-se um
certo consenso em torno da ideia de que o consumo de
bebidas alcoólicas na gravidez tem efeitos negativos no
bebé, mas uma ambiguidade quanto ao tipo de consumo
que é nocivo.
O evento serviu ainda para apresentar os resultados de
um concurso levado a cabo por estas instituições, visando
a elaboração de um anúncio de imprensa e cartaz outdoor, para uma campanha de sensibilização e prevenção
sobre o consumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez.
A sessão de encerramento contou com as participações
de Luís Pisco, Vice-Presidente do CA da ARS de Lisboa e
Vale do Tejo, e de João Goulão, Coordenador Nacional
para os Problemas da Droga, das Toxicodependências e
do Uso Nocivo do Álcool, e Director-Geral do SICAD.
Dependências marcou presença no evento e apresentalhe um sumário executivo do estudo.

O consumo abusivo de álcool durante a gravidez está clara-

mente associado a anomalias no feto, de entre as quais se desta-

ca a Síndrome Alcoólica Fetal. Como tal, um maior conhecimento

sobre este consumo numa dada população, dos factores que lhe
estão associados e da extensão dos seus efeitos assume a maior

relevância no contexto da saúde, enquanto mecanismo subjacente à definição de orientações e implementação de medidas com

vista à diminuição da ocorrência de anomalias do espectro da Síndrome Alcoólica Fetal. É neste contexto que se situa o presente

projecto, que pretende contribuir para um melhor conhecimento

sobre este fenómeno em Portugal e, deste modo, para o cumpri-

mento do objectivo de “Prevenir e reduzir a incidência de anomalias e perturbações de desenvolvimento fetal causadas pelos

Comportamentos Aditivos e Dependências, bem como a ocorrência de patologias na grávida, decorrentes do consumo de substân-

cias psicoactivas e medicamentos não prescritos”, definido no Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das
Dependências 2013-2020.

Os principais objectivos deste estudo piloto consistiram em

caracterizar o consumo de álcool na população alvo de grávidas
(ACES Lisboa Norte, Central e Ocidental/Oeiras) e identificar factores associados a este consumo nesta população. Para o efeito,
aplicou-se uma abordagem transversal, quantitativa, através de

questionário apresentado pelos profissionais das unidades de

saúde e preenchido pelas participantes nestas unidades, a que se
deslocavam para prestação de cuidados referentes à sua gravi-

dez, tendo-se obtido uma amostra de conveniência de 1104 participantes.

Nesta, 19% das participantes declararam ter tomado bebidas

alcoólicas após conhecimento da gravidez, sendo este consumo

essencialmente esporádico, e 1% tomaram bebidas alcoólicas até
ficarem “alegres” e/ou fizeram consumos “binge”.

Os dados apresentados evidenciam
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a necessidade de divulgar

mensagens claras, objectivas,

coerentes, quanto ao consumo de
bebidas alcoólicas na gravidez

Por comparação com o seu padrão de consumo nos 12 meses
anteriores, constata-se que, entre as consumidoras, 74% abandonaram o consumo (13,7% ainda antes de terem conhecimento da
gravidez, porventura no âmbito do seu planeamento, e 60,6%
após conhecimento desta). De entre as que mantiveram o consumo de bebidas alcoólicas (26% das consumidoras), metade (13%)
diminuíram-no.
As alterações ao consumo na gravidez ocorrem sobretudo
aquando do conhecimento desta e são motivadas pela necessidade de evitar problemas de saúde para o futuro filho. Verifica-se um
certo consenso em torno da ideia de que o consumo de bebidas
alcoólicas na gravidez tem efeitos negativos no bebé, mas uma
ambiguidade quanto ao tipo de consumo que é nocivo. A maioria
das participantes considera também que, por um lado, a família, o
companheiro ou amigos, e por outro, os profissionais de saúde,
discordam/discordam totalmente do consumo moderado de bebidas alcoólicas na gravidez.
É de notar que, na maior parte dos casos, o companheiro das
participantes era consumidor de bebidas alcoólicas. Praticamente
todas avaliaram como fácil ou muito fácil para si não beberem
qualquer bebida alcoólica neste período. Esta noção de dificuldade de autocontrolo do consumo de bebidas alcoólicas na gravidez
é a variável que se destaca de forma mais clara enquanto potenciadora da probabilidade de consumir bebidas alcoólicas neste
período, seja no total de participantes, seja entre as consumidoras
de bebidas alcoólicas, quanto à manutenção do consumo, seja
nas consumidoras de bebidas alcoólicas na gravidez, quanto à
probabilidade de ter um consumo de risco acrescido.
Por outro lado, a ideia de que não é seguro beber qualquer
copo de uma bebida alcoólica por semana na gravidez é a que, de
forma mais transversal, contribui para a diminuição da probabilidade de consumir bebidas alcoólicas nestes três grupos. Adicionalmente, a representação de que familiares/companheiro/amigos
discordam/discordam totalmente do consumo moderado de bebidas alcoólicas na gravidez e um consumo de bebidas alcoólicas

Ludmila Carapinha

igual ou inferior ao seu por parte do companheiro diminuem a probabilidade de consumir bebidas alcoólicas na gravidez, seja no total de participantes, seja no grupo das consumidoras nos 12 meses antes.
Esta pressão social não exerce contudo o mesmo efeito quanto está em causa um consumo de risco acrescido, no quadro das
consumidoras de bebidas alcoólicas na gravidez. Os dados apresentados evidenciam a necessidade de divulgar mensagens claras, objectivas, coerentes, quanto ao consumo de bebidas alcoólicas na gravidez: não é seguro beber qualquer copo na gravidez;
Ponderar diferentes veículos de comunicação, sendo que, nesta
amostra, os profissionais de saúde e a internet são identificados
como fontes de informação privilegiadas; Na comunicação/intervenção, seja esta generalizada ou individualizada, ter em consideração a influência da rede social directa no consumo de bebidas
alcoólicas na gravidez; Consolidar como prática generalizada no
acompanhamento à grávida (e à mulher que planeia engravidar) a
identificação do consumo de bebidas alcoólicas e, caso este exista, apoiar a grávida quanto ao abandono do mesmo, designadamente tendo em consideração as suas competências percebidas
ao nível do seu controlo.
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Mudanças no Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência :

Conselho de Administração
do Observatório escolhe
novo Director

O belga Alexis Goosdeel foi o escolhido para ocupar o cargo de Director do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA), sediado em Lisboa.
Na sequência de um concurso público,
o Conselho de Administração da agência,
reunido em Lisboa, entrevistou três candidatos ao cargo constantes de uma restrita
lista elaborada em Julho pela Comissão
Europeia. Alexis Goosdeel foi eleito, por

voto secreto, com uma maioria superior a
dois terços.
Antes de ser formalmente nomeado
pelo Conselho de Administração, Goosdeel, de 55 anos, deverá fazer uma declaração perante o Parlamento Europeu
no dia 22 de Setembro e responder às
questões dos membros da Comissão das
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE). Deverá entrar em
funções no dia 1 de Janeiro de 2016, sucedendo a Wolfgang Götz, que dirigiu a
agência desde 1 de Maio de 2005 e continuará a ocupar o posto de Director até
ao final do ano.
Alexis Goosdeel começou a trabalhar no Observatório em 1999, como
gestor de projectos no domínio do alargamento da UE e da cooperação internacional, tendo assumido a partir de 2005 a
chefia da Unidade Reitox e cooperação
internacional da agência. Nesta qualidade, teve um papel fundamental na coordenação de uma rede de 30 observatórios nacionais da droga; na preparação
dos países candidatos e potenciais can-

didatos à UE a tornarem-se membros da
agência; na preparação da futura cooperação com os países vizinhos da UE; e
no estabelecimento de relações com países terceiros (Ásia Central, Rússia e
América Latina).
Dedicou grande parte dos seus 30
anos de carreira ao trabalho no domínio da
saúde pública a nível nacional, europeu e
internacional. Foi também um dos fundadores da Modus Vivendi, uma ONG belga
que actua na área da redução de danos.
Antes de entrar para a agência, entre 1992
e 1999, dirigiu em Bruxelas a Alizés, uma
associação europeia para o desenvolvimento e cooperação em matéria de saúde
pública.
Mestre em psicologia clínica, Goosdeel é também detentor de um diploma específico em gestão avançada e domina
seis línguas: francês (língua materna); inglês, espanhol, grego, português e neerlandês.
Refira-se que o Director do Observatório é o representante legal da agência
e responde perante o Conselho de Administração, principal órgão de tomada de
decisões. Nomeado por um período de
cinco anos, renovável, o Director é responsável pela gestão corrente da agência (programas de trabalho, orçamento e
pessoal). O Conselho de Administração
é constituído por um representante de
cada EstadoMembro da UE, dois representantes da Comissão Europeia e duas
pessoas designadas pelo Parlamento
Europeu.
O Observatório tem por objectivo fornecer à UE e aos seus Estados-Membros
informações factuais, objectivas, fiáveis e
comparáveis a nível europeu sobre a droga e a toxicodependência e respectivas
consequências. Formalmente criado em
1993, está em funcionamento desde 1995,
celebrando este ano duas décadas de actividade.
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Encontro sobre politica de drogas:

Modelo português
sobre drogas mais atraente
do que nunca
Surpreende-o que, passados já alguns anos desde a implementação deste modelo português sobre drogas, o
mesmo continue a suscitar curiosidade e o interesse de
tantos países?
João Goulão (JG) - Verdadeiramente, não me surpreende…
Causa-me alguma satisfação e creio que este interesse resulta
também da consolidação de uma evolução positiva dos nossos indicadores. Já não é por acaso, sorte ou coincidência o facto de
acompanharmos uma evolução globalmente favorável dos indicadores ao nível da União Europeia. Num primeiro momento diziam
que, apesar de termos descriminalizado, a evolução aparentava
ser positiva. Hoje, as pessoas questionam se este modelo encerra
em si mesmo potencialidades que motivam uma evolução mais
positiva do que aquela que acontece noutros países. Particularmente, acredito que este dispositivo da dissuasão, no qual se centra muito deste interesse, tem efectivamente um potencial que
está actualmente a ser mais explorado do que no início. É o seu
potencial enquanto instância de identificação de problemas e de
sinalização precoce para respostas na sociedade que podem obviar o desenvolvimento de dependências. Por isso, acaba por ser
igualmente um dispositivo da prevenção indicada. Estamos a atacar o problema cada vez mais a montante, em vez de recebermos
as pessoas “em fim de linha”. Com isto, estamos a ser razoavelmente eficazes na interrupção de “carreiras” que podem conduzir
a dependências.

A Faculdade de Direito da Universidade do Porto acolheu,
no passado dia 2, o Encontro sobre Políticas de Drogas
Portuguesas: Perspectivas Doméstica e Internacional. O
evento, inserido no Eurocrim 2015, plataforma internacional que escolheu a cidade do Porto para acolher um conjunto de iniciativas que decorreram durante uma semana,
contou com as participações de João Goulão, Jorge Quintas (Universidade do Porto), Cristina Reis e Maria dos Anjos (CDT/SICAD), Alex Stevens (Universidade de Kent),
Caitlin Hughes (Universdade de New South Wales, Austrália) e Helmut Kury (Universidade de Freiburg) que, perante uma plateia representativa de vários países, se debruçaram sobre os principais factores chave que alicerçaram
o sucesso evidenciado e reconhecido internacionalmente
pela política portuguesa sobre drogas.
Dependências marcou presença neste evento, que ilustra
o contínuo interesse que as politicas e estratégias portuguesas sobre drogas continuam a suscitar fora de portas,
e entrevistou João Goulão, um dos principais mentores do
modelo português.

A que indicadores concretos se refere quando fala em
evolução positiva relativamente à implementação e aperfeiçoamento do modelo?
JG – Desde logo, a diminuição da prevalência e, sobretudo,
da incidência de consumos na população em geral e nos jovens
adultos. Depois, estejamos conscientes de que a heroína foi, durante muitos anos, o inimigo público número um e, nesta substância, assistimos a uma queda inquestionável. Não sendo uma virtude exclusiva do modelo português, é algo que está a ser consolidado pela nossa intervenção e resposta a um problema que fica
mais ou menos para a vida inteira. O alargamento dos programas
de manutenção e a capacidade de acompanhar estas pessoas à
medida que envelhecem são realidades presentes. Temos uma
população heroinodependente cada vez mais idosa, o que significa que as pessoas não morreram pelo caminho, beneficiando do
acesso aos cuidados de saúde. Claro que isto nos levanta outros
problemas: agora temos a necessidade de nos ocuparmos destas
pessoas mais velhas e fragilizadas do ponto de vista físico, mental
e social, de pensar noutras respostas e desafios. Mas confio que
vamos conseguindo lidar com estas problemáticas, mesmo face
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às dificuldades que todo o povo português sofreu nos últimos
anos. Mantivemos o essencial destas respostas, apesar de termos perdido algumas coisas pelo caminho, nomeadamente os
programas de integração laboral que, até do ponto de vista político, seriam dificilmente sustentáveis quando temos altas taxas de
desemprego na população em geral. Seria complicado alargarmos
políticas de descriminação positiva no emprego para determinados grupos, nomeadamente para este…

O que resta a muitos desses dependentes crónicos de heroína, que entretanto entraram em programas de manutenção mas já se encontram na terceira idade, sem qualquer apoio familiar ou integração social?
JG – Resta-lhes envelhecer com dignidade… se calhar com
respostas não tão investidas na perspectiva em que investimos
quando tinham 20 ou 30 anos, de preparação para uma vida laboral plena, para uma vida familiar que qualquer cidadão pode ambicionar, mas que envelheça com dignidade, com respostas de saúde que garantam a melhor esperança e qualidade de vida possíveis, com respostas provavelmente menos investidas no ponto de
vista terapêutico e mais ocupacional… É esse o tipo de respostas
que estamos a desenvolver, sendo que o primeiro passo consistiu
na criação de novos programas de longa duração com estas características nas comunidades terapêuticas, mas teremos que
pensar também na contemplação desta população na própria rede
de cuidados continuados. Foi um trabalho que tentámos desenvolver, não foi ainda bem sucedido mas, no novo ciclo político que se
iniciará em breve, veremos se é possível concretizar essa integração.

Habitualmente, correlacionam-se períodos de crise financeira com oscilações significativas nos consumos, havendo quem defenda que os mesmos contribuem para
aumentos mas igualmente quem considere que o recurso a determinadas substâncias diminua. Em que medida
poderá afirmar-se que este modelo se revelou resistente
à crise?
JG – Quando começámos a ter os primeiros sinais da crise,
eu antecipava um aumento dos consumos… Penso que as pessoas usam drogas por um de dois motivos: para potenciar o
prazer ou para aliviar o desprazer. A crise, inegavelmente, causou e continua a causar desprazer a muita gente e seria previsível que houvesse muto mais gente a usar substâncias. Mas,

se calhar, esse efeito foi de alguma forma contrabalançado com
o trabalho preventivo que tem sido feito, com a informação que
é passada, com o facto de a discussão destes temas ter deixado de ser um tabu na sociedade portuguesa, com a intervenção
preventiva que inclui a oferta de alternativas de ocupação e de
prazer… Diria que não houve um grande impacto em termos de
novos consumidores. Assistimos a alguns impactos no que respeita a recaídas de pessoas que têm uma doença crónica recidivante. A doença está lá, as circunstâncias alteram-se no sentido negativo e a recidiva surgiu… É curioso assinalar que muitos dos nossos antigos doentes que tinham conquistado novas
condições de vida e que, por via da tal crise, se viram confrontados com sérias dificuldades, se reaproximaram das estruturas de tratamento antes que a recaída acontecesse, pedindo
ajuda e antecipando essa recaída eminente. Este é para nós
um indicador de confiança no sistema e de que as coisas funcionam. Mesmo assim, houve de facto um significativo número
de recaídas. Outros factores de pressão para a existência de
um recrudescimento: o pequeno tráfico é uma actividade de
subsistência, “alternativa” à situação de desemprego para pessoas que têm uma família para alimentarem… Algumas ter-se
-ão dedicado a este pequeno comércio de algumas drogas. A
propósito, existe actualmente um fenómeno curioso na nossa
sociedade, a contrafacção de drogas, elegendo como público
-alvo essencialmente turistas. Há muita oferta de substâncias
nas ruas e, quando os supostos traficantes são interceptados e
lhes é aprendida a substância, constata-se que se trata de folhas de louro ou algo do género, não se verificando um ilícito
criminal passível de ser accionado. São aqueles expedientes a
que as pessoas deitam mãos para tentarem sobreviver em alturas de dificuldades...
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Entrevista com Agostinho Rodrigues, presidente da Direcção da Norte Vida:

“Será que fazemos
actualmente uma abordagem
holística? Julgo que não…”
Que recursos e serviços disponibiliza actualmente a Norte
Vida nos eixos de intervenção a que se dedica?
Agostinho Rodrigues (AR) – Na redução de riscos e minimização de danos, tem a Casa de Vila Nova, um gabinete de apoio
fixo, o Rotas com Vida, um gabinete de apoio móvel que presta
apoio às freguesias de Lordelo do Ouro, Ramalde e Aldoar e, no
domínio do tratamento, tem a Comunidade Terapêutica do Meilão.
No que respeita a indicadores sobre toxicodependência, lendo os
relatórios das equipas constato uma mudança pautada por um ritmo diferente que se vinha desenhando desde o ano 2000. Essa
mudança aponta para uma estabilização dos toxicodependentes
crónicos, daqueles mais disruptivos, resultado de todas as intervenções que foram sendo implementadas e acompanhando a tendência geral de aumento da esperança média de vida na população em geral. Hoje, acompanhamos indivíduos com 60 ou mais
anos, algo impensável há uns anos atrás…
A nova realidade que descreve parece presumir novos desafios do ponto vista social… se em termos terapêuticos
existe um acompanhamento assegurado há anos, em vertentes como a social, laboral, da reinserção, da ocupacional, entre outras, parecem surgir novos desafios…
AR – Exactamente. Esta evolução, a confirmar-se, deveria
suscitar uma reflexão sobre a adequação das respostas a estes
novos contornos do fenómeno.
… E aí entramos nomeadamente no domínio das comunidades terapêuticas…
AR – Com certeza. É possível que uma reformulação das
mesmas possa dar resposta a algumas dessas questões mas não
só… A própria lógica da redução de riscos e minimização de danos (RRMD) terá que ser adaptada. Por outro lado, também é verdade que se tem vindo a verificar, nos últimos anos, uma maior
procura das equipas de RRMD por parte de mulheres e, por outro
lado, uma degradação biopsicossocial cada vez maior dos toxicodependentes. Além de toxicodependentes, sofrem de uma pobreza profunda. No Porto, estamos a assistir à consolidação de um
fenómeno de pessoas com uma marginalização social extrema.
De que territórios estamos a falar em concreto?
AR – No que respeita à RRMD, estamos a falar de Lordelo do
Ouro, Massarelos, Ramalde e Aldoar…
Como está a realidade do Aleixo? Houve deslocalização?
AR – Houve, claramente! A análise do que se passa neste território poderá fornecer algumas indicações importantes sobre a
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forma como a população toxicodependente se tem adaptado a estas incursões feitas por outras entidades. Quanto a isto, nada de
novo… Eu chamo-lhe a técnica do passarinho: quando abanamos
uma árvore, o passarinho passa para outra ao lado… Há uns anos
atrás, dizíamos que o Aleixo era o paradigma do mercado das drogas mas isso hoje já não corresponde à verdade. A demolição de
duas torres, acrescida à perspectiva de demolição das restantes,
tem criado nos traficantes e nos consumidores a necessidade de
procurarem outros mercados. Insisto que o mercado das drogas
não apresenta nada de verdadeiramente diferenciador de outros
mercados. A lógica de funcionamento é a mesma e, com a perspectiva de demolição do Bairro do Aleixo, o tráfico tende a seguir
novas rotas.
Que territórios avalia como mais problemáticos no horizonte de intervenção da Norte Vida?
AR – Na freguesia de Ramalde, alertaria para as imediações
do Bairro do Viso que, apesar de tudo, mantém um consumo resguardado. Ao invés de outros locais, em que o tráfico “perdeu a
vergonha”, é feito completamente a descoberto. No Bairro do
Viso, sendo evidente que o tráfico e o consumo aumentaram, estes fenómenos ainda são muito cuidados e resguardados. Temos
outros locais da cidade, designadamente na parte ocidental, em
que começa a haver sinais de uma maior concentração, como o
Bairro de Francos… Em síntese, podemos dizer que, nos últimos
10 anos mudou muito o perfil da toxicodependência na cidade do
Porto, em parte consequência da intervenção em RRMD, de que
são sinais visíveis a diminuição do consumo endovenoso e a
consciencialização dos utilizadores relativamente a práticas de
menor risco. Também é verdade que os dispositivos da RRMD
ainda não conseguiram acompanhar esta mudança e precisamos
de inovar em relação a esta nova forma de consumo, designadamente criando dispositivos mais eficazes de prevenção de outros
tipos de doenças. A intervenção está, realmente, muito focalizada
na população mais idosa. Por parte dos mais jovens, deparamonos com novas estratégias de consumo, já que, além de outros
aspetos, estes procuram fazê-lo de forma mais isolada e não tanto
em grupo.
… O que parece definir um novo desafio: como ir ter com
eles…
AR – Pois… Como contactá-los, o que cria vários e complexos desafios às estratégias de intervenção das equipas. Esta
maior “individualização” do consumo coloca, por outro lado, questões muito sérias quanto ao possível controlo da qualidade das
substâncias que são consumidas. Se já há uns anos atrás seria

razoável pensar sobre a inevitabilidade de inovar na concepção
de dispositivos de RRMD em particular nas grandes metrópoles,
esta reconfiguração do fenómeno em particular devia levar-nos todos a reflectir novamente sobre questões como a sala de consumo vigiado…
Faz sentido, actualmente, no Porto?
AR – Julgo que sempre fez! Não nego essa questão, aliás foi
a Norte Vida que promoveu, há cerca de 10 anos, um debate na
cidade sobre este tipo de dispositivo. Na altura já considerávamos
que era necessário e, actualmente, face às novas dinâmicas em
torno do tráfico e consumo de drogas na cidade do Porto, a qualidade das substâncias, a questão hoje é talvez mais evidente. O
próprio mercado está a mudar, por via da crise, pessoas que nunca traficaram estão agora a fazê-lo… o mercado, em suma, está a
ficar saturado, o que pode levar a uma redução dos preços a tal
ponto que frequentemente a qualidade do produto é descurada. O
que origina, entre outras, questões de saúde pública e de conflitualidade entre os próprios traficantes. Diria que o tráfico é hoje
maioritariamente de carácter instrumental, sendo praticado por
pessoas que não consomem e apenas elegem o objectivo de ganharem algum dinheiro. Aliás, o pequeno tráfico nunca foi para enriquecer mas hoje é mais ainda para sobreviver durante um curto
período de tempo. Esta alteração repercute-se no comportamento
dos consumidores e as respostas que temos actualmente no eixo
da RRMD, que foram muito importantes, produziram alterações
que talvez façam com que hoje os dispositivos não sejam tão
abrangentes e adequados quanto isso. Também constatamos a
partir do terreno que há gente com consumos muito disruptivos
que não vêm às nossas carrinhas… Provavelmente, já não serão,
pelo menos para esses, o dispositivo mais adequado…
Falamos em consumos crónicos, em sucessivas tentativas de tratamento frustradas, em situações disruptivas…
Algo terá falhado a montante?
AR – É verdade… Ou melhor… não sei se será verdade… Parece-me que a questão do tratamento há muito devia ter sido repensada. Não só com a preocupação de obter mais eficácia mas,
fundamentalmente, para perceber melhor o fenómeno. Muitas vezes, o tratamento é uma estratégia para continuar o consumo. Faz-se uma pausa porque consumir drogas traduz uma vida dura e
cansa e, parar, permite também um alívio à família ou aos conflitos
com a polícia ou ao traficante a quem se deve… Havia um pressuposto de que o indivíduo que procurava o tratamento pretendia
realmente tratar-se mas investigações entretanto produzidas, nomeadamente a minha, dizem-nos que não é bem assim. As moti-
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vações são várias. Embora se reconheçam as dificuldades que o
tratamento de um fenómeno como este enfrenta… Consumir drogas é bom… senão, ninguém as consumia. O problema está na
complexa relação que o indivíduo estabelece com a substância,
que tem a ver com esta, com o indivíduo e com o contexto. As drogas têm uma função na vida do indivíduo.
Existe uma vertente supostamente integrante do tratamento chamada diagnóstico… Não estará essa subestimada?
AR – Muito provavelmente… Faz parte do tratamento e levanos a uma questão importante: o tipo de diagnóstico que fazemos;
quais são as variáveis desse diagnóstico; será que fazemos uma
abordagem holística da questão? Em certa medida, temos adoptado uma perspectiva de excessiva compreensão do toxicodependente, acreditando cegamente nos relatos, e não seria assim se
adoptássemos uma visão mais alargada do problema.
A Norte Vida administra uma comunidade terapêutica, dotada de uma equipa técnica que, actualmente, se vê subjugada às equipas das ARS para a realização de diagnósticos que definem se existe ou não indicação para tratamento neste tipo de estrutura… Em suma, percebe-se que
já não vos é reconhecida essa capacidade de diagnóstico…
AR – Não será bem assim… É reconhecida mas, havendo um
apoio do estado, tem que vir encaminhado por uma estrutura deste…
Não lhe soa a estatização de uma resposta?
AR – Se me pergunta se será o melhor modelo, dir-lhe-ei que
talvez não… Terá também a ver com uma questão pouco tratada,
entre o poder e as drogas e o poder das drogas… Apesar de tudo,
devemos ter coragem para abordarmos estas questões de forma
diferente. O fenómeno está a mudar, os seus actores estão cada
vez mais conscientes, os próprios toxicodependentes têm, mais
do que nunca, noção de que desempenham uma função no sistema, o que, muitas vezes, também origina conflitos entre estruturas de RRMD ou de tratamento e utentes, porque estes adquiriram consciência de que fazem parte de um sistema e, como todos
os actores que lá estão, também desempenham uma função. Julgo que os dispositivos ainda não estão habituados a isto… As políticas das drogas sempre estiveram arreigadas em questões morais e as consequências disso vão notar-se cada vez mais. O que
nos levaria à dicotomia entre a perspectiva meramente assistencialista e à do engajamento e empoderamento do próprio sujeito,

algo muito mais evidente numa altura de crise. Não obstante, os
dados estão aí: Portugal tem tido reconhecimento internacional,
tem técnicos muito habilitados e interessados, tem-se feito uma
importante reflexão teórico-científica… A Norte Vida é um reflexo
disso mesmo porque, entre outras coisas, tem feito um esforço
para se especializar e aprofundar o conhecimento e as metodologias de intervenção neste fenómeno.
A bandeira da especialização assenta bem a qualquer instituição mas, sem apoios, as mesmas não sobrevivem…
e a verdade é que muitas IPSS deste país estão a lutar
mais pela sua própria sobrevivência do que pela dos que
supostamente deveriam servir… Quem têm sido os principais parceiros da Norte Vida?
AR – Basicamente, o Estado, seja na Comunidade Terapêutica, na Casa de Vila Nova ou na equipa de rua. Por estranho que
pareça, não me queixo da relação que temos tido com o Estado…
Bem como da relação que temos tido com as autarquias, quer a
câmara municipal do Porto quer as juntas de freguesia. A carrinha
que nos permite prestar apoio foi fruto de uma parceria que estabelecemos há cerca de cinco anos com cinco juntas de freguesia
da cidade do Porto que financiaram a sua aquisição. Sabemos
que os financiamentos são cada vez mais exigentes do ponto de
vista dos resultados e da gestão, o que cria alguns constrangimentos mas também temos a noção de que devemos ter alguma
parcimónia na forma como gerimos os fundos que nos são atribuídos. Sejamos justos: desde o tempo do IDT, passando pelo SICAD e pelas atribuições da ARS Norte, as relações têm sido óptimas, pois têm sido marcadas pela negociação responsável e respeitadoras das dinâmicas e necessidades da instituição e das populações com quem trabalhamos.

Ciclo de
Conferências
2015
24 de Outubro

01 de Outubro

Dia Internacional das Pessoas Idosas

“O Mutualismo e a Intervenção na
Demência”

Auditório Câmara Municipal das Caldas da Rainha
10H00 | RECEÇÃO
10H15 | SESSÃO DE ABERTURA
•

•
•

Dr. Carlos Aurélio Marques dos Santos –
Presidente da Assembleia Geral do Montepio
Rainha D. Leonor
Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira – Presidente
C. M. das Caldas da Rainha
Dra. Maria do Céu Mendes – Diretora do Centro
Distrital de Leiria do ISS,I.P.

10H30 | MESA REDONDA | DOENÇA ALZHEIMER - SINAIS /
IMPACTOS DA DEMÊNCIA
•
•

Dia do Mutualismo
Ano Europeu para o Desenvolvimento

“Mutualismo e Cidadania”
Auditório Atmosfera M no Porto

10h00 | SESSÃO DE ABERTURA
•

Sr. Carlos Salgueiral – Presidente da RedeMut

10h15 | NOVOS E VELHOS DESAFIOS PARA A COESÃO SOCIAL
•

Dr. Manuel Pizarro – Vereador da Câmara
Municipal do Porto

10h30 | SAÚDE E CIDADANIA
•

Professor Constantino Sakellarides – Professor
Escola Nacional de Saúde Pública

Família | Dra. Helena Cabral – Ex Cuidadora
Comunidade | Dra. Carla Marisa Pereira – Assoc.
Alzheimer – Delegação Centro
• Organização | Dra. Maria Leonor Guimarães –
Vice Presidente Assoc. Alzheimer
Moderação: Dr. Pedro Bleck da Silva

11h20 | O ANO EUROPEU PARA O DESENVOLVIMENTO E OS
DESAFIOS DO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO
EUROPEIA

•

11h50 | O MUTUALISMO

12H00 | DEBATE
12H30 | ALMOÇO (livre)
14H00 | PAINEL | DOENÇAS E CIDADANIA

Associação Alzheimer Portugal | Dra. Maria do
Rosario Zincke dos Reis

14H30 | PAINEL | EXEMPLOS DE INTERVENÇÃO DA AAP
•

•

Montepio Rainha D. Leonor (Caldas da Rainha)
União Mutualista Nossa Sr.ª da Conceição
(Montijo)
A Benéfica e Previdente (Porto) / HopeCare
(Telecuidado)

16H30 | DEBATE
17H00 | SESSÃO DE ENCERRAMENTO
•

•

•

Dr. Nuno Oliveira Pinto – Professor Universitário
e Consultor Europeu (CEI-IUL)

Dr. Tomás Correia – Presidente do Conselho de
Administração do Montepio

Associação Alzheimer Portugal |Dra. Catarina
Alvarez

15H00 | PAINEL | EXPERIENCIAS MUTUALISTAS
•
•

11h00 | COFFEE BREAK

Presidente da RedeMut | Sr. Carlos Salgueiral

17H15 | PORTO DE HONRA
17H30 | VISITA ÀS INSTALAÇÕES DO LAR DO MONTEPIO RAINHA
D. LEONOR

Mais informações:
220004510
geral@redemutapm.pt
Parcerias:
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Centro Social de Soutelo promoveu evento que reflecte dimensão e qualidade das intervenções:

I Encontro do Programa de
Respostas Integradas de Rio Tinto
O Programa de Respostas Integradas de Rio Tinto, promovido pelo Centro Social de Soutelo, é uma intervenção
específica que integra respostas interdisciplinares e que
decorre dos resultados do diagnóstico deste território situado no concelho de Gondomar, identificado como prioritário. Este programa enquadra-se no PORI (Plano Operacional de Respostas Integradas), promovido pelo SICAD
(Serviços de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
nas Dependências), uma medida estruturante de âmbito
nacional ao nível da intervenção integrada na área dos
comportamentos aditivos e dependências.
O PRI de Rio Tinto engloba dois eixos, o eixo da redução
de riscos e minimização de danos e o eixo da reinserção.
O trabalho desenvolvido pela reinserção pretende que o
indivíduo e famílias sejam capazes de se sentirem integrados ao nível familiar, social, económico e cultural. Pretende, de igual forma, dar acesso às condições básicas de
vida, bem como serem integrados ao nível profissional. No
eixo da redução de riscos e minimização de danos, actua
através de uma equipa de rua que promove um PSOBLE
(Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de
Exigência) junto de indivíduos com consumos de substâncias ilícitas com o objectivo de promover a mudança do
comportamento a fim de diminuir os riscos nos casos em
que não é possível impedir o consumo ou conseguir a sua
abstinência.
Este PRI, procurando partilhar a sua experiência junto da
comunidade, organizou, no dia 15 de Setembro, o “I Encontro do Programa de Respostas Integradas de Rio Tinto”, evento que decorreu nas instalações do Centro Social
de Soutelo e que contou com participações de diversos
actores que concorrem para uma intervenção integrada.
Num plano mais estratégico ou político, João Goulão, Director-Geral do SICAD e Adelino Vale Ferreira, Coordena-

dor Regional do DICAD da ARS Norte marcaram presença. Marco Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Gondomar, Nuno Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, Daniel Vieira, Presidente da Junta de
Freguesia de São Pedro da Cova/Fânzeres e Nuno Coelho, Presidente da Junta de Freguesia de Baguim do Monte foram os autarcas presentes, cujos territórios são contemplados por este PRI. O encontro contou ainda com as
presenças de Mira de Sousa, Presidente da Assembleia
Geral do Centro Social de Soutelo e José Ricardo, Director
desta instituição e, num plano mais técnico, marcaram
presença Fátima Pessoa, responsável de enfermagem do
CRI Porto Oriental, Carlos Vasconcelos, responsável clínico
da ET de Gondomar, Ana Isabel, responsável técnica da reinserção social do mesmo CRI. Falava-se sobre integralidade e áreas de intervenção. Já na sessão da tarde, numa
mesa que discutia em torno das práticas profissionais na
área das dependências, dissertaram Jorge Topa, em representação da Unidade de Alcoologia do Norte, Miguel Neves,
da Associação dos Albergues Nocturnos do Porto e Jorge
Prendas, maestro e responsável dos Serviços Educativos da
Casa da Música. Seguir-se-ia um périplo sobre histórias de
vida, contadas na primeira pessoa e, por fim, lugar ao meio
académico, com uma mesa constituída por Maria do Carmo
Carvalho, da Universidade Católica, Simão Mata, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da U.P (FPCE
-UP)., Ximene Rêgo, psicóloga da FPCE-UP e moderada
por Luís Fernandes, também da FPCE-UP, subordinada
ao tema Territórios Psicotrópicos: Dinâmicas Evolutivas
dos Anos 90 à Actualidade.
Como é hábito, Dependências marcou presença neste
encontro e entrevistou Jorge Barbosa, Coordenador Técnico do CRI Porto Oriental, e Lúcia Soares, Técnica do PRI
de Rio Tinto.

Jorge Barbosa, Coordenador Técnico
do CRI Porto Oriental

Recordo, há sensivelmente quatro anos, o momento em
que a Junta de Freguesia de Rio Tinto acolhia a assinatura
deste PRI… Em comparação com o diagnóstico que, então, resultaria na implementação desta resposta, que ponto de situação faz da situação actual?
Jorge Barbosa (JB) – Há quatro anos, no âmbito do núcleo
territorial, assinávamos o compromisso de colaboração que
elegia como objectivo envolver todas as entidades de Rio Tinto
na problemática das dependências e no sentido de operacionalizar um conjunto de actividades nesta freguesia, uma das
maiores do país e que tem uma população jovem. Este indicador configurava a necessidade de aplicarmos também algumas
dinâmicas ao nível da prevenção e em colaboração com os
agrupamentos escolares. Também era importante envolver as
IPSS porque sabíamos que, com o arrastar da crise, algumas
situações, nomeadamente ao nível da satisfação das necessidades básicas humanas, colocavam-se. Era pois necessário
envolver os centros sociais locais nesta problemática, como foi
o caso do Centro Social de Soutelo, que convidámos para participar nesta intervenção e que acabou por aglutinar dois projectos: o da reinserção e o da redução de danos, o que coincidiu com a própria dinâmica da instituição e com a resposta local, criada há vários anos. Obviamente, a situação do ponto de
vista social agudizou-se, novas, as situações surgiram, entre as
quais o aumento de indivíduos com problemas relacionados
com o álcool, uma das questões que nos preocuparam logo a

seguir à assinatura do compromisso de colaboração, e obrigou,
por parte da entidade, a uma adaptação a esta problemática.
Numa primeira fase, toda a intervenção estava direccionada
para a toxicodependência, sobretudo para o consumidor heroinómano, daí a questão da unidade móvel, numa perspectiva de
proximidade, com o PSOBLE. Por isso, foi também necessário
redimensionar a intervenção, não só do ponto de vista dos grupos alvo mas também do ponto de vista territorial. Não era apenas Rio Tinto que sofria com este problema mas também as freguesias vizinhas, como Baguim do Monte e São Pedro da
Cova. Também é importante dizer que, com as restrições orçamentais, estas duas freguesias ficaram fora do acesso a projectos de reinserção e de redução de danos. Temos hoje em São
Pedro da Cova um projecto de prevenção, que conseguimos
manter, e foi então necessário readaptar toda a estrutura do
PRI de Rio Tinto, que já é mais um PRI concelhio e que já vai a
outras freguesias que não apenas as vizinhas de Rio Tinto,
chegando a Valbom, Fânzeres e São Cosme. Seis freguesias
de Gondomar já são abrangidas pela intervenção!
Presumo que a mobilidade dos utentes, que sabem que
existe nestes territórios uma resposta, aumente também o
leque de população servida pela mesma…
JB – Sim, quando os doentes sabem que em Rio Tinto existe
uma resposta de proximidade para as dependências, os mesmos
deslocam-se. Sendo uma resposta de proximidade, também apresenta melhorias em termos de acessibilidades aos cuidados. Temos cuidados médicos, com um profissional do CRI Porto Oriental
que desloca à equipa de rua com um número de horas afectas a
este projecto, como outros técnicos da área social…
Em que medida poderá afirmar-se que se assiste hoje a
um panorama completamente diferente do ponto de vista
quantitativo e qualitativo da assistência aos utentes e do
próprio diagnóstico do território?
JB – A magnitude e a dimensão do problema é obviamente
outra… Quando falamos de uma perspectiva territorial que já
não é de freguesia mas sim concelhia também estamos a falar
do número de indivíduos, dos grupos alvo e que, hoje, já não
respondemos apenas às necessidades dos toxicodependentes.
Temos que responder às suas necessidades, ao seu envelhecimento, que acompanha o envelhecimento demográfico da sociedade portuguesa, temos que responder às necessidades
dos alcoólicos e das suas famílias, um grande problema da so-
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ciedade portuguesa, ao consumo da cannabis em jovens, outro
problema em franco crescimento, e às novas dependências e
comportamentos aditivos, nomeadamente o jogo patológico,
que também deve merecer uma atenção especial.
E os recursos disponíveis são suficientes?
JB – O orçamento desta equipa foi reduzido… É uma equipa muito menor do que era há quatro, cinco ou seis anos e, por
isso, temos que fazer muito mais com muito menos. Daí que
apele a outras estratégias dentro da comunidade que possam
encontrar uma alternativa de sustentabilidade financeira a longo prazo. Sabemos que não teremos garantias do Estado de
melhoria financeira durante os próximos anos e, por isso, temos que encontra na própria comunidade a figura do sponsor.
Não podemos estar dependentes dos ciclos eleitorais e temos
que reforçar a participação comunitária, essencialmente uma
responsabilidade local. Como vimos neste encontro, temos a
participação de todos os actores sociais, desde os jovens autarcas, sensibilizados e envolvidos no problema… temos que
chamar mais a sociedade civil e o tecido empresarial.
A heroinodependência adquiriu uma cronicidade impensável há alguns anos atrás… Hoje, temos dependentes
de heroína com 60 anos, com horizonte de sobrevida mas
com enormes carências sociais e sem qualquer suporte
familiar, o que, mais do que respostas terapêuticas ou de
empregabilidade, exigirá um tipo de intervenção que, pelo
menos, confira dignidade e qualidade aos últimos anos de
vida destas pessoas…
JB – É outra preocupação e carência que sentimos diariamente: o envelhecimento da população que afecta, além da sociedade
portuguesa, a nossa população toxicodependente. Temos casos
de pessoas com mais de 60 ou 70 anos que necessitam de cuidados. A questão prende-se com o tipo de estruturas para toxicode-

pendentes idosos, muitas vezes em situação de dependência…
Já estamos a investir muito no apoio domiciliário, temos enfermeiros que prestam esse serviço, mas precisamos de muito mais, nomeadamente estruturas de unidades de cuidados continuados
que possam acolher os nossos doentes. Para além deste tipo de
unidades, temos que pensar noutras figuras institucionais e dispositivos assistenciais que possam responder ao envelhecimento da
população toxicodepente.
Este PRI também experimentou uma alteração orgânica
aquando da transferência de competências do IDT para
as ARS. Como avalia essa integração, que contempla hoje
cuidados de saúde primários e os ACES?
JB – Em termos orgânicos, as unidades mantiveram-se no
terreno tal e qual como estavam no passado. Obviamente, com
algumas dificuldades, que são as inerentes à administração pública, sobretudo na admissão de novos recursos. Mas diria que,
em termos orgânicos, as alterações não tiveram grande impacto na intervenção que é feita diariamente com os doentes. Confesso que gosto mais de salientar os ganhos da integração, admitindo que de um processo como este resultem sempre perdas e ganhos. Sobretudo para o CRI Porto Oriental, houve ganhos em termos das infra-estruturas do CRI, com melhorias das
instalações, hoje essenciais para o futuro em termos de adaptação aos novos problemas relacionados com as dependências. Também foi fundamental a disponibilização, por parte da
ARS, de novos espaços físicos para novas consultas, da mobilidade das instalações de Freamunde para Paços de Ferreira e
das novas instalações da consulta descentralizada de Valongo.
Aqui houve ganhos, como houve em termos de parceria e de
proximidade com os ACES. E gostaria de referir o trabalho de
parceria e de parceria que tem sido feito ao nível da rede de referenciação, sobretudo, nas questões relacionadas com o álcool.

Lúcia Soares, Técnica do PRI de Rio Tinto

Que principais objectivos visou a organização deste encontro?
Lúcia Soares (LS) – A organização deste encontro pretendeu
fundamentalmente dar a conhecer um trabalho de anos que o PRI
de Rio Tinto tem vindo a desenvolver no concelho de Gondomar. É
um trabalho diário de terreno, de ligação com os utentes, de ligação com os parceiros… diria que, face à relação que temos, somos até uma equipa privilegiada, o que potencia o cumprimento
dos objectivos definidos em torno da melhoria da qualidade de
vida dos nossos utentes e dos seus familiares.
Recordo que esse trabalho se iniciou por iniciativa do IDT
e das autarquias locais. Entretanto, a orgânica alterouse com a passagem da égide das equipas para as ARS…
Em que medida corresponderam essas mudanças a alterações organizacionais e no modus operandi da equipa?
LS – Não me parece que se tenham produzido alterações na
intervenção ou em termos organizacionais… É evidente que, com
estas mudanças, o eixo da reinserção finalizou o ciclo e o único
eixo prorrogado foi a redução de riscos e minimização de danos,
com a equipa de rua, mas em Agosto de 2014 abriu novamente a
candidatura para o eixo da reinserção e esperamos apenas que o
mesmo se verifique relativamente ao da prevenção. No entanto,
em termos de acompanhamento e de apoio por parte do SICAD,
do nosso DICAD e do nosso CRI não temos realmente qualquer
razão de queixa e um reflexo disso mesmo traduz-se na presença
neste evento do Dr. João Goulão, do Dr. Adelino Vale Ferreira, do
Dr. Jorge Barbosa e de tantos colegas do CRI e das E.T.
Enquanto assistente social, afecta ao eixo da reinserção,
mas também como coordenadora das equipas de reinserção e de rua, como define a missão de trabalhar nestas

vertentes face a uma conjuntura altamente desfavorável
do ponto de vista financeiro?
LS – Felizmente, temos entidades sensibilizadas para a empregabilidade dos nossos utentes no concelho de Gondomar. Promovemos inúmeras sessões que visam a aquisição de competências pessoais e sociais, competências pré-profissionais, orientação vocacional, promovemos a procura activa de emprego, temos ateliês lúdico recreativos, tentamos abrir dimensões culturais e profissionais… Fazemos diariamente
acompanhamento psicossocial, o que traduz uma grande ligação entre o
utente e a equipa técnica, elegemos como objectivo fundamental, numa
dimensão mais simbólica, promover a auto-estima dos nossos utentes…
Creio que este trabalho diário e contínuo tem permitido superar paulatinamente esta fase… Temos casos de sucesso, com mediação e integração familiar e profissional. Tentamos envolver toda a dinâmica, acompanhar os menores quando estão na escola, atendemos os filhos, fazemos
encaminhamentos não só para utentes mas igualmente para todos os
familiares… Digamos que a intervenção sistémica é uma vertente fundamental do nosso trabalho. Mesmo na equipa de rua revelamos esse cuidado orientado não só para os utentes mas igualmente para a família.
Falamos de um território constituído por freguesias visivelmente problemáticas há menos de uma década, onde a
incidência de consumos de alto risco era significativa… O
que mudou desde a implementação deste PRI?
LS – Inicialmente, esta resposta de proximidade gerava alguma
desconfiança até nos próprios grupos alvos, o que é perfeitamente
natural… Mas face ao que vamos constatando a partir do terreno,
posso concluir que a realidade terá mudado relativamente a determinados comportamentos de risco, nomeadamente ao consumo por via
injectável. Também noto uma grande mudança de mentalidades por
parte dos utentes, que hoje percebem muito melhor a filosofia de intervenção da redução de riscos e a razão do nosso trabalho, o que
facilita a transmissão das mensagens que consideramos pertinentes
para a sua saúde, qualidade de vida e para a própria saúde pública.
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Reportagem:

Iniciativa Bairros Críticos
ou uma prosa queirosiana

Volvidos nove anos desde a concepção de um dos
mais ambiciosos projectos de índole social que o estado português prometeu cumprir aos seus cidadãos, a Iniciativa Bairros Críticos, Dependências voltou ao terreno, visitando os então supostos territórios
designados como pilotos para uma intervenção que,
afirmava-se, rapidamente serviria de modelo mesmo
além fronteiras.
De norte a sul emergiam desígnios comuns, assinados e assumidos no seio de praticamente todos
os ministérios da governação, e que pressupunham um compromisso com a sociedade civil, autarquias locais e demais organizações que pretendessem participar activamente e acções como a
requalificação urbanística e ambiental, reabilitação
do edificado, novos espaços públicos, colectivos e
equipamentos, segurança, escola em rede, atrair,
negociar e incentivar, mobilizar, activar e reinserir,
empreendedorismo, combate à criminalidade, futuro para os jovens, cidadania e governabilidade.
A Norte, na freguesia portuense de Campanhã, o
Bairro do Lagarteiro respirava uma nova confiança,
tantas vezes perdida em promessas, traduzida no
lema Assinar o Futuro; A Sul, Cova da Moura e Vale
da Amoreira, dois territórios preenchidos por comunidades multiétnicas altamente desestruturadas, chegaram a ter honras de visitas do Presidente da República, assumindo também ele um compromisso pessoal…
Parecia tudo encaminhado… parecia tudo confluir
para que, finalmente, os diferentes olhares interministeriais se conjugassem num bem comum… Mas, tal
como Eça de Queirós já escrevera no longínquo século XVII, quando se referia a uma “sensação de total
imobilismo da sociedade portuguesa”, ao “provincianismo da sociedade lisboeta”, à “aceitação do fracasso e do desencanto”, “à falta de fôlego para acabar os grandes empreendimentos”, à “crítica à imitação do estrangeiro, o reles, o postiço e à decadência
actual dos valores genuínos”, também Dependências
testemunha, no terreno, e junto daqueles que tiveram
que “dar o peito às balas”, um sentimento de descrédito, de desencanto e, até, de raiva… Fomos a Campanhã, a Águas Livres e ao Vale da Amoreira, onde
entrevistámos os autarcas locais mas também questionámos João Ferrão, o ex Secretário de Estado do
Ordenamento do Território e das Cidades, um dos
responsáveis políticos de então que mais proximamente lidava com a iniciativa que, no governo posterior, viria a ser abandonada…

Bairro do Lagarteiro

Bairro de Cova da Moura

Bairro de Vale da Amoreira

João Ferrão (ex Secretário de Estado do
Ordenamento do Território e das Cidades)

Há nove anos atrás, sob a égide do então INH mas envolvendo um grupo de trabalho interministerial, parceiros locais e
parceiros de financiamento, nascia em Portugal um projecto
extremamente ambicioso, a Iniciativa Bairros Críticos. Na altura, elegiam-se como desígnios despoletar factores de mudança em meios físicos e sociais de elevada criticidade e a
constituição de protótipos de modelos de intervenção... Que
avaliação faz da implementação da iniciativa?
João Ferrão (JF) – Um programa ambicioso como a Iniciativa
Bairros Críticos, que implica uma cultura de mobilização, participação
e concertação de diferentes interesses e prioridades por parte de entidades da administração central, autarquias, organizações não-governamentais, populações locais e outros parceiros com intervenção
nas áreas abrangidas, tem que ser avaliado através dos seus efeitos
directos e indirectos. Aliás, foram feitas diversas avaliações independentes durante o seu período de implementação, todas elas positivas
e até elogiosas. Parece-me poder dizer-se que se é verdade que os
seus efeitos directos, medidos através do grau de concretização das
medidas previstas, ficaram em alguns domínios aquém do esperado,
não é menos certo que os efeitos indirectos (processos de aprendizagem pessoal e institucional, cultura de participação e diálogo, capacidade de influenciar novas iniciativas, etc.) são mais intensos e duradouros do que inicialmente seria de esperar.
Após um périplo pelos três territórios então designados,
constatámos sentimentos de frustração e até de revolta
nos parceiros locais. O que terá, afinal, falhado e por que
não foi possível finalizar a iniciativa?
JF – Todos os programas complexos incluem sucessos e insucessos. Por outro lado, os processos participativos tendem a colocar
as expectativas das populações locais num patamar muito elevado,
ultrapassando, por vezes, aquilo que é exequível face às circunstâncias existentes. Dito isto, parece-me que o que realmente falhou foi
visão estratégica, liderança, vontade política e continuidade nos últimos anos ao nível do governo e, consequentemente, das entidades
da administração central envolvidas. Verificarem-se insucessos em
aspectos particulares das acções programadas não é falhar desde
que o balanço global das intervenções seja claramente positivo. Pelo
contrário, descontinuar intervenções por opção política, interrompendo dinâmicas ainda em curso, pode levar ao fracasso em casos mais
complexos e menos amadurecidos e, por isso, a exigir mais tempo.

Recordemos as ambiciosas metas preconizadas no âmbito da Iniciativa e a sua centralidade no cidadão, um membro inserido em territórios altamente críticos... Sendo este
cidadão o foco principal das intervenções, em que medida
poderá o fracasso na conclusão das metas resultar, por
um lado, na descrença destas populações face à execução de projectos públicos e, por outro, acentuar as desigualdades e situação crítica em que vivem?
JF – Repito: o uso generalizado da palavra “fracasso” pareceme excessivo e errado. Deveria ser efectuada uma avaliação contra-factual, comparando o que se passou nas áreas com intervenção da Iniciativa Bairros Críticos (IBC) com outras semelhantes
onde não se verificou essa intervenção. Uma análise deste tipo
permitiria identificar de forma rigorosa o valor acrescentado deste
Programa na óptica das necessidades e dos interesses das comunidades locais. Mesmo que em certos casos as expectativas das
pessoas tenham sido parcialmente defraudadas e algumas metas
específicas não tenham sido atingidas, as populações dos bairros
intervencionados estariam hoje numa situação bem mais negativa
caso não tivesse existido o Programa IBC.
A que entidades e/ou personalidades atribui o fracasso na execução de uma iniciativa, reconhecidamente tão bem preconizada, projectada e participada, pelo menos no plano teórico?
JF – Retomo algumas das ideias anteriores. Num processo complexo que envolve múltiplas entidades e se baseia em procedimentos inovadores, é impossível que tudo corra conforme previsto. Em todos os
domínios, da ciência às empresas ou às políticas públicas, os erros e insucessos devem ser transformados em factores de aprendizagem e de
melhoria da capacidade de concretizar a mudança ao nível tanto pessoal (sobretudo decisores políticos e técnicos, neste caso) como institucional. Aliás, as áreas com intervenções da Iniciativa Bairros Críticos tinham complexidades distintas e, por isso, o grau de concretização final
das acções programadas foi também diferenciado em cada uma delas.
O que é interessante é verificar que o desinvestimento político recente
em intervenções urbanas deste tipo coincide com a adopção, pelo estado português mas por imposição da Comissão Europeia, de um instrumento de programação integrada de fundos comunitários para o novo
ciclo 2014-20 – as iniciativas de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) – que reproduz e amplia a perspectiva da Iniciativa Bairros Críticos (IBC). Confirma-se, assim, a oportunidade do lançamento,
há quase uma década, de um programa experimental como a IBC e o
erro político que foi o não aprofundamento posterior dessa experiência.
Portugal poderia estar hoje bem melhor preparado para retirar partido da
nova figura de intervenção integrada em áreas urbanas socialmente
prioritárias agora proposta pela Comissão Europeia.
Enquanto um dos responsáveis políticos à data por esta
iniciativa, que sentimento fica face aos compromissos assumidos e não cumpridos perante as instituições locais e
população que seria beneficiada pelas intervenções?
JF – O não cumprimento de compromissos por razões ponderosas é uma fonte inevitável de insatisfação pessoal, mesmo quando
se sabe que a inovação social e a mudança institucional inerentes a
intervenções complexas como a IBC têm tempos lentos e custos de
aprendizagem elevados. Já o não cumprimento desses compromissos por opção política, sobretudo quando esta não é explicada directamente às comunidades em causa e aos parceiros locais envolvidos, não pode deixar de suscitar um sentimento de revolta.
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Jaime Garcia, Presidente da Junta de Freguesia de
Águas Livres

Que Cova da Moura temos hoje?

JG – Por incrível que pareça, temos hoje uma Cova da Moura

pelo menos mais sossegada, com melhor segurança, com vida
própria, não se cinge àquele território isolado fazendo antes parte

de uma freguesia que agora se chama Águas Livres. O local que
até aqui designávamos como crítico passou a ser parte integrante.
Isso significa que houve algum trabalho…

JG – Claro! Houve um trabalho da Câmara e da Junta. Repare

que, à data do início do projecto, as ruas da Cova da Moura eram

quase exclusivamente em terra batida, a iluminação era obsoleta

e tudo isso foi melhorado. Procedemos ao asfaltamento das ruas,
iluminámos o espaço à semelhança do que encontramos em qualquer rua das Águas Livres, colocámos toponímica de forma a ob-

termos uma identificação exacta de todas as ruas… Depois, contámos igualmente com a extraordinária colaboração de um vasto
conjunto de associações locais, assim como da PSP, que tem desenvolvido um excelente trabalho pedagógico.

Em que medida poderemos falar hoje num território inclusivo?

JG – Parece-me que, se ainda não o é, para lá caminha…

Mas quase garantia que já é. A verdade é que a população do
bairro convive actualmente com a população envolvente, junta-se,

frequenta estabelecimentos comuns… Não existe nenhum muro
que impossibilite as pessoas de passarem de um lado para o outro. Creio que já deixou de existir o estigma de que aquele território constitui algo especial dentro da freguesia. Trata-se de um local como outro qualquer, constituído por ruas como outros locais

de Águas Livres. Ali vive uma comunidade africana, como vivem
brasileiros e cidadãos provenientes das antigas repúblicas da

união soviética. Temos uma miscelânea de valores e de culturas
que, de alguma forma, ajudou a transformar a Cova da Moura.
Volvidos nove anos desde o prólogo da Iniciativa Bairros
Críticos, em que, relativamente ao Bairro Cova da Moura,
se preconizava, entre outras metas, a “construção de um
bairro com nova imagem, seguro e tranquilo, um bairro legal para todos… O que tem a dizer sobre isto?
Jaime Garcia (JG) – Sinceramente, não tenho muito para
adiantar… A verdade é que, desde esse momento, não temos
nada. Nem sequer podemos dizer que algo ficou em banho-maria. Ficou tudo, literalmente, na gaveta. Da parte da Câmara
Municipal da Amadora, assim como da então Junta de Freguesia da Buraca e actual Junta de Freguesia de Águas Livres, assistimos a alguns desenvolvimentos que visavam desbloquear
a situação mas as respostas são sempre “nim”. Não há qualquer resposta…
Falamos numa iniciativa que envolvia muitas entidades
com poder de decisão política…
JG – Tinha, pelo menos, muitos ministérios e tudo levava a
crer que, cada um por si, sem uma grande sobrecarga em particular porque era suposto o investimento ser realizado em conjunto,
fizesse os possíveis para que tudo isto tivesse pernas para andar… Também existe aquele velho ditado que diz que, quantos
mais somos, menos valemos e penso que foi essa máxima que se
aplicou aqui.

Elogiou o trabalho desenvolvido pelo associativismo e
pela PSP na Cova da Moura; calculo que, para além des-

tas, o grosso do investimento tenha voltado a sobrar para
o poder local…

JG – Sempre! A questão é que nós não temos a veleidade de

nos envaidecermos nessa matéria. Por isso, enquanto autarca lo-

cal, sempre preferi valorizar o trabalho de terceiros. O nosso, é todos os dias. Não fora a junta de freguesia e a câmara municipal e
não haveria hoje electricidade, saneamento nem água na Cova da

Moura… Queríamos, sim senhor, que tivesse sido cumprido o que

estava estipulado e foi prometido em 2006, com grandes parangonas, e que os “senhores actuais” resolveram meter na gaveta.
Tudo estava devidamente encaminhado, nomeadamente para de-

terminadas desocupações, nas negociações proprietários de terrenos, noutras construções…

Mas por que não avançou então a materialização das acções entretanto assumidas?

JG – Porque, se calhar, os nossos governantes entenderam

que esta não era um assunto prioritário e havia que desviar o di-

nheiro para outro lado… Como é sabido, estavam contemplados

mais de 100 milhões de euros para esta iniciativa e, provavelmente, com as contas que entretanto se fizeram, esse montante foi
dispersado.

Constatou algum sentimento de descrédito junto da população local?
JG – De descrédito e até de raiva! O que é normal. Temos
que considerar que a Cova da Moura não é um bairro de barracas. Aliás, existem ali excelentes vivendas e, no restante território, temos construções sólidas dotadas das infra-estruturas
necessárias. A questão prendia-se com a oferta de qualidade
de vida às pessoas, nomeadamente com a qualificação e o
apetrechamento dos espaços exteriores, assim como com uma
intervenção que visasse a qualificação de competências dos residentes e a oferta de oportunidades de reinserção laboral a
quem necessitasse. Nada disso foi avante. O empreendedorismo que possa existir actualmente na Cova da Moura é fruto do
desenvolvimento alcançado através de programas encetados
quer pela câmara, quer pela junta de freguesia. A base estatal
perdeu-se completamente. Não se deu seguimento a um projecto de cariz super social, que envolvia uma parte significativa
da população local, condições de vida melhoradas, condições
de segurança, espaços de lazer, de formação e empreendedorismo e acções de motivação para a formação. As pessoas que
governam, independentemente da cor política, não têm o direito de nem sequer nos darem uma palavra. Pura e simplesmente, não temos qualquer feedback.
E vocês, autarcas, são os primeiros a dar o peito às balas…
JG – Nós somos os primeiros a “levar” com a população, neste caso, diga-se, educada e que sabe conversar mesmo estando a
ser vilipendiada dos seus direitos. Mas é verdade que não sabemos dar explicação a situações que nos têm colocado. Temos
uma mão cheia de nada para entregar. A pior coisa que pode
acontecer é um autarca dizer que não sabe de nada sobre um assunto como este…
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Em que medida terá resultado das intervenções realizadas
pela Câmara Municipal da Amadora e da Junta de Freguesia de Águas Livres no território da Cova da Moura uma
minimização dos fenómenos do narcotráfico e do consumo de drogas?
JG – A situação diminuiu bastante. Mas é necessário enquadrarmos o fenómeno num contexto mais amplo. Há sensivelmente nove anos atrás, era erradicada uma grande problemática em Lisboa, traduzida no Casal Ventoso, que foi
alvo de uma profunda transformação. Nessa altura, fez-se
sentir um boom nos bairros da periferia, ao que a Cova da
Moura não foi alheia. A pouco e pouco, com um árduo trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal da Amadora, pela
Junta de Freguesia de Águas Livres, pelas associações locais, pela PSP, temos contribuído para que o fenómeno, a
par de outros que configuravam delitos, venha sendo devidamente acautelado e menorizado.
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Ernesto Santos, Presidente da Junta de Freguesia
de Campanhã

concluídas e, no dia 3 de Junho, anunciámos o início das obras

nos dois blocos restantes. Trata-se de um investimento de um mi-

lhão e 400 mil euros, suportado exclusivamente pela Câmara Mu-

nicipal do Porto, ao contrário do que sucedeu com as obras realizadas nos blocos 1 a 9, que foram comparticipadas pelo IHRU em

65 por cento. Ou seja, estamos perante mais uma descriminação
por parte do IHRU, que não cumpriu com aquilo que havia assumido por escrito.

A iniciativa não se resumia ao edificado, visando igualmente intervenções sobre a comunidade, que se deveria

sentir bem num novo espaço do qual era suposto tornarse gestora…

ES – Isso seria o ideal mas, efectivamente, nem a população

nem tão pouco a junta de freguesia tem qualquer acção no que

respeita à gestão do espaço. Os espaços estão confinados à gestão da Porto Lazer. A título de exemplo, a Junta de Freguesia de

Campanhã tem que pagar à Porto Lazer para o Clube de Karaté

de Campanhã, sediado em São Pedro, e a Associação de Moradores do Lagarteiro, que possui uma equipa de andebol, treinarem

no pavilhão do Lagarteiro… Uma vez mais, o Dr. Rui Rio assim impôs, não fazendo jus ao que estava escrito e assumido. Na verda-

de, houve uma série de atropelos tanto da parte do Governo como

do anterior executivo da Câmara. De qualquer forma, tenho fé de
que se venha a verificar uma inversão nos próximos tempos, recoHá nove anos, Portugal iniciava um arrojado projecto-piloto que visava requalificar três bairros considerados críticos. Que avaliação faz relativamente à então prometida
intervenção no Bairro do Lagarteiro?
Ernesto Santos (ES) – Relativamente ao Bairro do Lagarteiro, desses nove anos temos que retirar três ou quatro anos preenchidos por birrices do Dr. Rui Rio, que impunha critérios ao IHRU
que os outros autarcas não impuseram, o que ditou um atraso de
três anos no início das obras no Lagarteiro. Isto originou que,
quando os outros terminavam a intervenção, o Lagarteiro estava a
meio. Ora, isto coincidiu com a altura em que o Governo, através
do IHRU, entendeu acabar com a Iniciativa Bairros Críticos e o Lagarteiro ficou apenas com nove dos treze blocos reabilitados.
Realce-se uma mais-valia resultante deste processo, o pavilhão
do Lagarteiro, muito fruto do empenho que o meu antecessor teve,
traduzindo-se numa das raras negociações bem sucedidas com a
Câmara Municipal do Porto de então. Convém recordar que a Iniciativa Bairros Críticos consignava um milhão de euros para espaços públicos e lúdicos e, a poucos meses do termo do projecto, o
meu antecessor conseguiu convencer a Câmara a candidatar-se,
apresentando um projecto para a construção do pavilhão, um
equipamento muito útil e que leva actividades e outros públicos ao
bairro e que, por si, o abriu e desguetizou.
Referiu que apenas nove dos treze blocos do bairro foram
requalificados… Como é que o presidente da junta de freguesia enfrenta aquela parte da população residente que
acabou por ser descriminada?
ES – É muito complicado… Uma das raras coisas boas que
posso apontar ao Dr. Rui Rio, embora a intervenção se tenha prolongado no executivo actual da Câmara Municipal do Porto, foi o
facto de ter adjudicado, ainda no seu mandato, as obras para os
blocos 10 e 11. Na vigência do Dr. Rui Moreira, estas obras foram

nhecendo no entanto que as organizações locais não são assim

tão fortes ao ponto de poderem assumir a gestão desses recursos.

Na altura, também se falava em problemas crónicos que
afectavam o Bairro do Lagarteiro e os seus residentes,

nomeadamente em domínios como a saúde, a segurança,
a educação e formação… Como estão actualmente estas
questões?

ES – Pouco avançou. Sendo o Lagarteiro o bairro que mais be-

neficiários tem de RSI e estando o país como está, temos que constatar que há ali muita barriga vazia. E com a barriga vazia a cabeça

não pensa. Temos pessoas mal nutridas, logo, com problemas de

saúde; pessoas que abusam do álcool, problemas de segurança…
Confesso que não sei como reagiria se um dia visse os meus filhos a

passar fome… Sei que existem ali pessoas que não trilham o melhor
caminho mas também reconheço que nunca beneficiaram de oportunidades para que trilhassem caminhos diferentes.

Aquando da apresentação da Iniciativa, termos como em-

preendedorismo, microempresas e capacitação era muito

referenciados como meios para diminuir o desemprego e
absentismo das pessoas. Foi tudo esquecido?

ES – Foi esquecido. A filosofia de quem governava na altura

era essa mas, se repararmos, em 2011, uma das principais preocupações consistiu em fazer cortes no RSI. Quem já passava
fome, mais fome passou ainda. Os problemas e conflitos sociais

agravaram-se muito especialmente nas populações residentes em
bairros camarários. Recordo as palavras que o Dr. Paulo Portas
proferia na altura, dizendo que havia muito malandro por aí a receber RSI. Então, o Dr. Paulo Portas, em vez de deixar de pagar o

RSI a esses malandros e, eventualmente, fortalecer o RSI dos não
malandros, cortou a régua e esquadro, a todos. E quem verdadei-

Sendo o Lagarteiro o bairro que
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mais beneficiários tem de RSI
e estando o país como está,

temos que constatar que há ali
muita barriga vazia

ramente necessita recebe hoje muito menos e, por vezes, está
três ou quatro meses sem receber.
Que influência terão esses indicadores no facto de ainda
hoje o tráfico e consumo continuarem a ter expressão no
bairro?
ES – Também… Aliás, temos exemplos de outras sociedades
em outros países que evoluíram financeiramente e regrediram no
consumo de drogas. A estabilidade financeira também permite à
pessoa eleger outros caminhos. Também sabemos que alguns
consumidores são utilizados como correios…
Outro projecto de que se falava na altura era o A.N.I.M.A.R.
– Atrair, negociar, incentivar, mobilizar, activar, reinserir.
Que é feito do mesmo?
ES – Essa é a designação do próprio pavilhão… Mas o facto é
que as políticas vindas do Governo (a Câmara tem 41 bairros sociais e não há orçamento municipal que resista a tudo isto) não

aproveitaram nomeadamente o cariz ultra-nacional de um projecto
financiado pela Suécia e Dinamarca. A verdade é que o
A.N.I.M.A.R. desanimou e o que se vê é muito pouco em relação
ao que se prometeu e pretendia que fosse.
Qual é a imagem actual do Bairro do Lagarteiro?
ES – A imagem do Bairro do Lagarteiro, com a conclusão da
requalificação dos blocos mais recentes vai melhorando e, a par,
houve uma série de obras na envolvente exterior que representou
mais-valias. Nomeadamente a abertura de uma avenida que permite uma maior afluência e de duas ruas no centro do bairro. Agora, se a requalificação tivesse sido realizada nos moldes em que
foi prometida, certamente, a própria população já viveria de outra
forma e veria a vida com outra esperança relativamente ao futuro.
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Jorge Marques Silva, Secretário da União de
Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da
Amoreira

lítico do PS para o PSD levou à descontinuidade do projecto e à
criação de outros. A operação de revitalização urbana da Baixa da
Banheira estava a funcionar, tínhamos os projectos de requalificação dos espaços e, quando o PSD ganha as eleições, decide cortar abruptamente com a Iniciativa Bairros Críticos. Tínhamos compromissos com a população, com os comerciantes e com as instituições, tínhamos diagnósticos de necessidades, projectos enquadrados para o futuro, integração dos jovens, fundos comunitários
a entrar, fundos públicos e dinheiro dos contribuintes envolvido…
Acabam abruptamente, não se requalifica praticamente nada, não
se deixa uma base solidificada de parcerias e, automaticamente,
ficámos a zeros. Ao fim de tanto dinheiro supostamente disponível, resta uma pequena intervenção sobre o edificado mas as outras vertentes, da responsabilidade da Administração Central, ficam a descoberto e cai tudo. O que se verificou foi um completo
desrespeito. Pergunto ao Sr. Cavaco Silva, que neste momento,
face às suas declarações, já considero um Presidente da República senil, mas há seis anos atrás, talvez mais saudável, afirmava
que se este projecto não fosse até ao fim atribuiria as devidas responsabilidades a todos os intervenientes. Perante este compromisso assumido aqui, na presença de todas as instituições envolvidas, com a assinatura de 12 ministérios e do promotor IHRU, só
resta dar razão ao que as pessoas de cá afirmam: que isto serviu
apenas para pagar a técnicos, a lobys constituídos por filhos de
pessoas importantes que tiraram cursos superiores e que começaram a trabalhar aqui para iniciarem a sua experiência…
Está tudo igual desde então?
JMS – Houve algumas melhorias em determinados espaços
públicos mas, no geral, penso que está praticamente tudo igual.
As intervenções foram muito residuais.

Recordo que, há nove anos, enquanto presidente da então Junta de Freguesia do Vale da Amoreira, revelava uma
enorme esperança em torno da Iniciativa Bairros Críticos… Passada uma década, o que foi feito neste território?
Jorge Marques Silva (JMS) – Infelizmente, o Vale da Amoreira tem sido vítima das más políticas dos governos liberais de direita, que criam projectos para justificar fundos comunitários mas
que depois não estão dotados de perspectivas de futuro. Nenhuma das candidaturas que foram feitas com o compromisso da Administração Central chegou ao fim. Nós tivemos três candidaturas,
das quais somente a operação de revitalização urbana do Vale da
Amoreira foi finalizada, sendo que a mesma foi da responsabilidade da Câmara Municipal da Moita. Aí sim, procedeu-se à requalificação dos espaços públicos, para a desertificação das barracas e
com novas aquisições para o Plano Especial de Realojamento.
Depois, os governos entenderam que deveríamos fazer um protocolo com os ministérios para a operação de revitalização urbana
da vila da Baixa da Banheira e do Vale da Amoreira, no âmbito do
qual recebemos o secretário de estado que nos garantiu, com
toda a popa e circunstância, que iríamos beneficiar de parcerias
com vários ministério em que estes, com os seus próprios orçamentos, iriam investir aqui na requalificação dos espaços públicos
mas também assumir uma política social no sentido de dinamizar
as associações e capacitar as pessoas. Acontece que nada disto
chegou ao fim. Os trâmites eleitorais e a alternância do poder po-

Recordo que uma das obras mais emblemáticas, num
bairro que é considerado o mais multiétnico do país, era a
construção do Centro de Experimentação Artística…
JMS – Sim, e temos igualmente uma cultura de arte muito diversificada, que inclui muitas expressões artísticas. Este Centro
visava captar novos públicos para o Vale da Amoreira como consequência natural de uma mudança de imagem e dar a oportunidade às comunidades locais de desenvolverem e partilharem as
suas aptidões. O edifício foi construído mas, face à desistência do
IHRU relativamente à Iniciativa, não foi possível equipá-lo para
aquele fim. Hoje, não está a ser devidamente potenciado, até porque, como sabemos, a Câmara também tem vindo a ser delapidada em termos financeiros e não tem capacidade para equipar
aquela estrutura com tudo o que é necessário.
Estamos perante uma população que já foi enganada muitas vezes. Que discurso teve, enquanto presidente de junta, quando as pessoas perceberam que estavam, mais
uma vez, perante um projecto que não levaria a lado nenhum?
JMS – O discurso é frustrante e triste mas a confiança da população perante um presidente que trabalha com as massas, que
está sempre no terreno, não é assim tão abalada. De facto, a população já não acredita nestes projectos e continua a afirmar, com
legitimidade, que o Vale da Amoreira é o parente pobre do concelho. É uma freguesia que acolhe muito imigrantes provenientes
dos PALOP, em que a instabilidade governativa é também uma

constante, o que nos confronta com várias preocupações acrescidas. Muitas pessoas estão aqui sem autorização de residência,
muitas doentes e alojadas em habitações sem condições.
Tem constatado tensão social?
JMS – Sim, claro que existe tensão social, desde logo porque
há fome. Isto apesar do excelente trabalho desenvolvido pelo
Banco Alimentar, pela Associação Guineense e pela Associação
Cabo-Verdiana, pela Associação Angolana e pelo CRIVA, uma
IPSS local. Têm conseguido colmatar muitas carências mas, ainda assim, não é suficiente.
Considera a situação actual alarmante?
JMS – É alarmante e preocupante. Vemos os jovens sem emprego nem perspectivas de futuro. Vemos insucesso escolar e as
pessoas e famílias carenciadas a afundar cada vez mais. Estamos
a voltar ao passado.
Faltará hoje um grito de libertação?
JMS – Sim, falta o grito de libertação. Desde logo, neste território em particular, falta separar novamente as duas freguesias
cuja união foi mais um garrote que penalizou mais fortemente o
Vale da Amoreira, que enquanto freguesia podia candidatar-se a
fundos comunitários face aos problemas sociais existentes. Assim, são rejeitados os projectos, o que me leva a crer que este
processo foi intencional por forma a impedir a valorização da dignidade humana. Este grito de liberdade só será ouvido se conseguirmos criar consciência na Assembleia da República para desanexar as suas freguesias. É de lamentar que a freguesia do Vale
da Amoreira tenha sido morta no ano em que comemorava 25
anos de existência… Trata-se de um crime humano!
O fenómeno das dependências e do tráfico de droga continua a ser uma realidade no Vale da Amoreira?
JMS – Sim, continua. Apesar de se verificar um esforço por
parte das autoridades para o tentar colmatar. As circunstâncias
que levam a isto têm que ser compreendidas e garanto-lhe que,
mesmo o tráfico que aqui se verifica, não é para enriquecer mas
antes para sobreviver.

Que futuro perspectiva para o território do Vale da Amoreira?
JMS – Tenho esperança que, no meio desta guerra psicológica, acabaremos por atingir os nossos objectivos. Claro que
estes objectivos têm que humildes e passam pela recriação das
condições básicas que entretanto foram perdidas. Se ainda se
consegue viver hoje aqui com alguma tranquilidade e matar a
fome a tanta gente é graças à solidariedade humana. Somos
solidários e tentamos ajudar, mesmo com fracos recursos. Mas
isto não dignifica o ser humano. Garanto-lhe que se o dinheiro
destinado a este território no âmbito da Iniciativa Bairros Críticos tivesse sido gerido pela junta de freguesia, teríamos hoje
uma melhor qualidade de vida, espaços devidamente requalificados, obra adequada e com perspectivas de futuro, equipa
técnica… Hoje, não temos nada!
Sente que a reabilitação urbana e social deixou de ser, de
todo, uma prioridade em Portugal?
JMS – É hábito dizer-se que Deus escreve direito por linhas
tortas. Neste caso, e como tem sucedido por múltiplas vezes ao
longo da história do nosso país, são os estímulos externos, e
não Deus, quem parece desempenhar esse papel. A reabilitação urbana está hoje, em Portugal, na agenda política e é generalizadamente reconhecida como fundamental. Mas continua
a prevalecer uma visão sobretudo física, isto é, de reabilitação
do edificado, das infra-estruturas, dos equipamentos e dos espaços públicos. As intervenções integradas de regeneração urbana – que englobam aspectos físicos (reabilitação) mas também sociais, económicos e ambientais (revitalização) – tendem
a ser vistas como demasiado complexas e de eficiência duvidosa. Felizmente, a Comissão Europeia, através da figura de
DLBC e de outras intervenções integradas em meio urbano,
vem-nos apontar o caminho a percorrer. Aliás, já o fizera antes
através da iniciativa comunitária URBAN. O programa IBC,
como outros menos ambiciosos que o antecederam e que o influenciaram, foi uma opção política nacional herdeira do URBAN e antecipadora (sabemo-lo agora) das DLBC e de outras
abordagens integradas de base urbana propostas pela Comissão Europeia para o período 2014-20.
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Existem várias valências:
Berçário/Creche; Complemento de Apoio à Família; Complexo Sócio Desportivo;
Piscina e Ginásio; Atelier’s; Centro Cultural; Lojas Sol; Atendimento Social; Higiene Urbana,
Manutenção dos Espaços Verdes e Recolha de lixo especial.
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