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Temos assistido, ao longo das últimas sema-
nas, a uma certa histeria elitista, não devido à 
tão propalada crise financeira que, de conceito 
inicialmente tido como virtual, passou mesmo 
a efectiva mas devido à saída ou anúncio de 
possível saída de pouco mais que meia dúzia 
de quadros do IDT. Segundo foi tornado públi-
co, a lei das incompatibilidades poderá estar 
na origem de algumas decisões. Outras, pelo 
que nos foi comunicado, prendem-se com a 
reestruturação levada a cabo no serviço e já 
prevista no plano de acção, decorrente de um 
plano estratégico conhecido há já três anos, 
em que estava prevista a integração de diferentes respostas nos CRI. Seja por um 
motivo ou por outro, é pena… É pena, por um lado porque, como é óbvio, quanto me-
lhor apetrechados estiverem os serviços públicos, mais ganharão os seus utentes; por 
outro lado, os melhores, em qualquer serviço do mundo, são aqueles que realmente 
se entregam à causa e nela permanecem de corpo e alma. Por outro lado, dá ainda 
pena pensar que alguém se terá esquecido que a actual, ou pretérita remodelação e 
reestruturação dos serviços já estava programada e era do conhecimento público.
E, já agora, dentro desta dúzia de intenções anunciadas, para aqueles que não se 
encaixem nem na primeira nem na segunda hipótese, eis que surge a janela de oportu-
nidades ideal: O IDT está num período de reestruturação e está criada uma figura que 
é a mobilidade especial, por opção voluntária que permite que as pessoas deixem os 
serviços em condições vantajosas do ponto de vista individual. De acordo com os da-
dos que estão disponíveis, em todo o país entraram 40 pedidos de mobilidade especial 
em todas as categorias profissionais, dos quais 12 são médicos, predominantemente 
da região de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que cinco foram despachados favoravelmen-
te e sete estão em apreciação. Chamar-lhe debandada é, no mínimo, tendencioso…
Também na ordem do dia – pasme-se – está a notícia de que a Câmara Municipal do 
Porto terá apelado à ministra da Saúde e ao presidente do IDT para que o programa 
Porto Feliz fosse retomado. Pergunto eu: o que terá acontecido para acabarem os 
amuos e as birrices de quem preferiu o encerramento ao diálogo? O que terá mudado 
para que o senhor edil do Porto se sentisse impotente para, sozinho, resolver todos os 
problemas sociais dos seus munícipes?
Entretanto, a Autarquia considera, em comunicado, que “as ruas do Porto começaram 
a encher-se de arrumadores” na sequência da extinção daquele programa, “não tendo 
o IDT sido capaz de encontrar alternativa para combater o fenómeno”. Ora, digo eu 
que não sou técnico que me parece pouco abonador para um programa que deveria ter 
pressupostos técnicos irrefutáveis e resultados condizentes com o elevadíssimo inves-
timento que o IDT e a Segurança Social fizeram para ajudar a autarquia portuense a 
fazer um bom trabalho que o mesmo resultasse, tão pouco tempo depois do seu can-
celamento, em nada. Ou seja, a tão curto prazo, as tais não sei quantas centenas de 
toxicodependentes “tratados” pelo Porto Feliz recaíram na miséria... Então para que 
serviu o programa? É legítimo, no mínimo interrogar... Como não o será menos quan-
do a autarquia refere que o IDT não conseguiu encontrar alternativa para combater o 
fenómeno dos arrumadores que começaram a encher as ruas do Porto... Primeiro, que 
me lembre, não assisti a qualquer manifestação de arrumadores e ruas cheias deles 
também é coisa rara para quem cá mora. E, já agora, por que motivo teria o IDT que 
combater a invasão dos arrumadores à cidade do Porto, sobretudo quando temos um 
edil tão actuante, polícia municipal, etc? Ou então, crie-se o Instituto da Dissuasão dos 
Arrumadores, talvez na Fundação para o Desenvolvimento Social do Porto se encontre 
uma janela de oportunidade para formular uma candidatura a financiamento público.
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Aumentam os instrumentos de diagnóstico 
e diminui a incidência de seropositividade
O Auditório do Casino da Figueira da Foz acolheu, no passado dia 26 de Setembro, o Encontro Regional 

do Programa Klotho, um evento em que marcaram presença as equipas responsáveis pela implementação 

deste programa baseado na metodologia ADR como estratégia de saúde pública e outros técnicos de 

equipas interessadas na temática. Face aos dados apresentados, é possível concluir-se uma forte adesão, 

quer por parte de utentes, quer de Equipas de Tratamento, quer de equipas de rua, notando-se ainda 

algumas dificuldades burocráticas e de articulação com os hospitais.

Recorde-se que o Programa Klotho nasceu de uma parceria entre o IDT, IP e a CNVIH/Sida que visa o 

rastreio voluntário ao VIH com a utilização de testes de detecção rápida, assim como a aplicação de um 

questionário de comportamentos de risco num processo denominado de Aconselhamento, Diagnóstico e 

Referenciação (ADR). Após um ano de implementação daquele que já deixou de ser um projecto-piloto, 

num Encontro promovido pela Delegação Regional do Centro do IDT ficámos a conhecer algumas práticas 

e os responsáveis pela sua implementação demonstram satisfação pelos resultados obtidos, os quais 

permitem concluir que, mesmo tendo aumentado consideravelmente os meios de diagnóstico à dispo-

sição e o número de utentes rastreados, a incidência de novos casos seropositivos para o VIH diminuiu 

consideravelmente. Dependências falou com José Pádua, um dos principais mentores e promotores deste 

projecto.
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Como avalia a implementação do Klotho até ao momento?
José Pádua (JP) – A implementação decorreu com algumas dificuldades 
mas sempre avançando, sem hesitações. Estamos a falar de mais de 40 
equipas onde se pretendia implementada toda a metodologia do aconse-
lhamento, detecção e referenciação. Os principais problemas encontrados 
tiveram a ver com a dinâmica das equipas, que teve que ser trabalhada 
- foi importante a existência de diálogo e interligação entre várias profissões 
– e, essencialmente, com a referenciação com os hospitais. Foi igualmente 
necessário criar um diálogo com o hospital de referência, conhecer as pes-
soas da equipa de infecto-contagiosas, estabelecer uma via verde para, pri-
meiro de tudo o teste de confirmação e depois a consulta, serem marcados 
num tempo breve, idealmente prazos de uma semana. Esse era um dos 
grandes objectivos e ganhos do programa: estabelecer essa ponte entre as 
nossas unidades, que realmente sempre detectaram um número importan-
te de seropositivos sem estarem em tratamento hospitalar. Neste processo 
lucram os seropositivos que não sabiam que o eram e que são detectados 
mais precocemente, logo, também podem chegar ao tratamento mais pre-
cocemente, mas também outros seropositivos que já o sabiam e que vão 
poder ser mais facilmente referenciados a uma consulta hospitalar quando 
andavam perdidos nas dificuldades inerentes à marcação de consulta, de ir 
à procura do hospital… Agora podem beneficiar desta referenciação, mais 
rápida e melhor.

De acordo com os indicadores estatísticos e mais técnicos que aqui fo-
ram apresentados é possível concluir-se uma elevada taxas de adesão 
ao ADR?
JP – Sim, de adesão sim… Ao nível dos utentes, a esmagadora maioria tem 
aderido e os inquéritos de satisfação dos utentes mostram isso. As recusas 
em fazer o teste – há sempre alguém que sente que não está preparado 
ou que não quer saber naquele dia ou então prefere ignorar – há algumas, 
mas são pouquíssimas: 0,5 por cento de recusas. Ao nível das equipas, 
verificou-se a existência de uma dinâmica regional, quando as equipas fo-
ram mobilizadas, os enfermeiros, os psicólogos e os médicos envolvidos no 
processo, gerou-se uma dinâmica grande. Temos tido resultados razoáveis. 
Trata-se de um programa que obrigou a uma mudança de funcionamento 
dos centros. Em vez de se preencher um papel a pedir análises fora, é tudo 
feito dentro, o que implica outra dinâmica e outro gasto de tempo e obriga 
a reajustamentos e mudanças no funcionamento das equipas mas, tirando 
duas ou três equipas onde, por razões estruturais, de instalações, de esta-
rem em vésperas de mudanças, ainda não se implementou mas as outras 
44 estão a desenvolver esta metodologia.

Apesar desses resultados, ouvimos hoje a responsável da Coordenação 
para a Infecção VIH/Sida dizer que houve uma percentagem muito eleva-
da de utentes que aderiram ao diagnóstico mas, depois, mais de 70 por 
cento não realizaram o teste de confirmação…
JP – Aqueles dados têm que ser interpretados com cuidado. Estavam a ser 
apresentados dados de Dezembro de 2007. E são dados coligidos central-
mente, quer ao nível do IDT quer da Coordenação Nacional. O que se tem 
que observar é que naquela altura não havia conhecimento de que tivessem 
realizado testes confirmatórios. Não tinha chegado à base de dados centra-
lizada a notícia de que tivessem feito o teste de confirmação e qual o resul-

tado. O que não quer dizer que não tenham feito. E, seguramente, desde 
Dezembro, já o fizeram, até porque ao nível desta forma centralizada de tra-
balhar os dados têm sido elaboradas listas dos doentes em falta e enviadas 
para os interlocutores regionais, que depois as enviam às equipas focais, 
tentando-se procurar saber se já há resultados dos testes de confirmação, 
se fez ou não... Portanto, aquele número que no final do ano passado era 
muito elevado terá já diminuído consideravelmente, neste momento talvez 
para um quarto ou até menos.

Que resultados mais positivos encontra na realização do Klotho?
JP – A nível individual, as pessoas são mais bem aconselhadas, há outra 
disponibilidade de tempo e qualidade da informação e aconselhamento que 
é prestado a cada utente, adaptado consoante ele seja seropositivo ou se-
ronegativo para o VIH. É-lhe dado um aconselhamento personalizado e de 
qualidade por técnicos que fizeram treino específico nesse sentido. Outro 
aspecto importante é a detecção precoce. Quanto mais cedo na doença 
a pessoa souber e começar o tratamento maior são as possibilidades de 
sobrevida, menos complicações e infecções inter correntes e menos risco 
de contágio para outros porque se modificam comportamentos e se adop-

José Pádua
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qualquer outro medicamento, tem contra-indicações, tem precauções, 
cautelas… Não se pode administrar metadona a qualquer pessoa sem se 
garantir que a mesma tem o fígado a funcionar e os rins e os pulmões… 
Enfim, nos mínimos… Não tem que estar saudável mas terá que ter um 
mínimo de função. Portanto, para a pessoa começar com metadona é obri-
gatório fazer uma avaliação clínica. Não se dá metadona a qualquer pessoa 
sem haver uma consulta médica e, muitas vezes, obriga-se a fazer uma 
avaliação analítica…

Mas até hoje não era obrigatório fazer o rastreio para o VIH a um indivíduo 
que entrasse num programa de manutenção …
JP – Pode citar um programa ou outro que não mencione essa obrigatorie-
dade nas regras mas, na verdade, sempre se tentou que todos fizessem. O 
objectivo, para os que entram em programas medicamentosos é, realmen-
te, fazer a todos, aproveitando a motivação de entrar para tratamento e 
também fazer antes dos internamentos.

A adesão dos técnicos ao programa foi também satisfatória, pelo que vi-
mos hoje…
JP – Sim, você viu o envolvimento dos técnicos da Região Centro, como 
toda a gente que aqui esteve…Os questionários de Satisfação dos Técnicos 
também mostraram bons resultados.

Enquanto director clínico e quase mentor do programa, o que significa 
para si esse indicador?
JP – Sim, foi um programa lançado em parceria da Coordenação para a In-
fecção VIH/Sida com o IDT, orientado e concebido pelos Serviços Centrais 
e é uma satisfação estar aqui e constatar o dinamismo destas equipas e o 
entusiasmo, nomeadamente dos enfermeiros mais jovens, dos psicólogos, 
técnicos de serviço social, entre outros profissionais que estão envolvidos 
nisto. O que se vê é um trabalho com qualidade.

Em termos técnicos existem ainda algumas arestas por limar?
JP – Sim, há sempre qualquer coisita a melhorar. Até ao momento tem 
havido esta parceria com a Coordenação mas depois vamos interiorizar isto 
na rotina das nossas equipas. Provavelmente, vamos aligeirar a parte bu-
rocrática e facilitar a recolha de dados mas o objectivo de rastrear o maior 
número possível de utentes já existia e mantém-se e esta metodologia tem 
contribuído para o implementar.

Sabendo-se que o IDT não tem que ter forçosamente uma conotação ou 
objectivos políticos, este tipo de programas e estudos epidemiológicos 
não revelam grandes proveitos políticos se se verificar que a incidência 
de casos está a aumentar. Em que medida será legítimo concluir-se que 
houve mesmo coragem política aquando da implementação do Klotho?
JP – Penso que o programa não foi pensado desse ponto de vista, de pon-
derar se se devia avançar ou não com receio dos resultados. O programa 
tem seguramente um benefício epidemiológico porque é um rastreio stan-
dardizado, uma recolha de dados feita com cuidado, avaliada nas várias eta-
pas e sistematizada. Antigamente, eram realizados muitos rastreios, úteis 
a nível individual porque cada pessoa ficava a conhecer o seu resultado e 
era encaminhada mas a nível colectivo e epidemiológico perdia-se porque 
a informação não ficava registada. Neste momento podemos dizer que me-
lhorámos o rastreio e ficámos a conhecer melhor a situação, que tem um 
peso político na medida em que a prevalência da infecção VIH é um factor de 
comparabilidade entre os países, uma preocupação da UE, da OMS, de toda 
a gente. Do ponto de vista epidemiológico vai dar resposta a outra questão, 
difícil de responder, que é saber se a prevenção e a redução de danos estão 
a dar resultados. É importante avaliar também as consequências dessas 
intervenções e a redução de novos casos de VIH será seguramente uma 
consequência positiva das acções de prevenção e de redução de danos.

tam precauções. Há pois ganhos para o próprio e para a comunidade. Por 
último, houve outro ganho de cariz mais científico epidemiológico porque 
ficámos a conhecer melhor a situação e sabemos, felizmente, - uma boa 
notícia que não depende deste programa mas de outros a montante, nome-
adamente da actividade das equipas de rua e das campanhas de prevenção 
– que a incidência de casos de VIH positivos está muito inferior àquilo que 
calculávamos com base no que conhecíamos há cinco e dez anos atrás.

Os instrumentos de diagnóstico aumentaram e os casos positivos dimi-
nuíram… É isso?
JP – Exactamente. Provavelmente, há menos casos; provavelmente, os 
consumidores estão mais bem informadas pela prevenção e pela redução 
de danos, partilham menos seringas ou outros materiais, injectam menos, 
como mostram as estatísticas e, como consequência de tudo isso, há me-
nos casos seropositivos.

Existe algum cuidado especial para os casos positivos na consulta pós-
teste, nomeadamente com técnicos especializados para darem a notícia, 
aconselharem e reconfortarem o utente?
JP – Sim, sem dúvida. As equipas articularam-se entre si. Apesar de tudo, 
alguns técnicos, ou mais jovens ou com menos preparação, podem não 
sentir-se à vontade e sabem que podem ter outro colega disponível para 
estar presente e darem a notícia. Houve efectivamente esse cuidado, até 
porque não se trata de uma notícia qualquer.

Está programado o alargamento do projecto a mais equipas de rua?
JP – Nem todas as equipas de rua possuem condições para o fazer. Têm 
que ser equipas com enfermeiro e terão que ter uma instalação fixa. É 
necessária uma certa privacidade e um ambiente tranquilo. Só algumas 
equipas de rua que tenham uma estrutura de retaguarda no local, na proxi-
midade, mas uma estrutura fixa, que até pode ser uma carrinha desde que 
tenha um espaço interior que garanta privacidade, onde se possa estar 20 
minutos sem se ser interrompido a fazer o aconselhamento ou o teste. Ou 
então uma instalação fixa, como é o caso da Reduz. Portanto, se calhar, 
apenas um terço das equipas de rua reúne essas condições.

Existem metas definidas em termos de cumprimento de taxas do Klotho 
para as equipas que aderiram ao programa?
JP – Não existem.

Então esse não constituirá um critério de avaliação relativamente ao de-
sempenho das equipas de rua e à renovação do financiamento a projec-
tos?
JP – Não está estabelecido como critério. Cada equipa pode traçar a sua 
meta, do tipo: este ano vamos ver se fazemos 5 ou 50 por mês, tendo em 
conta o número de utentes que temos. Mas a equipa até pode ter muitos 
utentes e a maioria deles já saber o seu estado…

No seu entender, estão também garantidas as liberdades individuais dos 
utentes?
JP – Sim, sem dúvida…

E está garantido o acesso à farmacologia ou outros tipos de tratamentos 
de que necessite, independentemente da sua vontade de fazer o teste?
JP – Eu diria que sim mas se a pessoa não fizer o teste e não souber o seu 
estado nunca chegará a ir a uma consulta hospitalar…

Refiro-me particularmente a terapêuticas que tenham a ver directamente 
com a toxicodependência, nomeadamente as de manutenção, como a ad-
ministração de metadona…
JP – Quando fala em terapêuticas medicamentosas, a metadona, como 
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PIAC: intervir para mudar
O PIAC - Projecto Integrado de Apoio à Comunidade – é um serviço que, desenhado em Julho e aprovado 
em Novembro de 2007, se encontra a ser desenvolvido no terreno desde Janeiro pela Delegação Regional 
do Norte do IDT. 
Tem como parceiros privilegiados o Departamento de Psicologia do Comportamento Desviante da Faculdade 
de Psicologia e Ciências da Educação da UP, o Departamento de Psicologia da Justiça da Universidade do 
Minho e Universidade Católica, Departamento de Justiça. Trata-se de um serviço criado com o objectivo 
de prestar apoio à comunidade, afirmando-se como uma mais-valia para os CRI no âmbito da prevenção, 
essencialmente na prevenção indicada, contando assim, no âmbito do I.D.T., com a colaboração dos 
directores dos CRI e seus coordenadores da prevenção, redução de riscos e da reinserção. 
A equipa do P.I.A.C. é constituída por um médico psiquiatra, e por um pedopsiquiatra a tempo parcial 
– vaga a ser a ser preenchida – três técnicos psicossociais, seis psicólogos, três técnicos com formação 
em terapia familiar, dois enfermeiros (um a tempo parcial) e um assistente social (a tempo parcial).
O projecto visa primordialmente quatro objectivos fundamentais. Desde logo o seu primeiro objectivo 
consiste em oferecer um espaço de escuta destinado a crianças em idade escolar e a jovens e adultos 
em dificuldade que necessitem de apoio personalizado e especializado através de consultas. Um segundo 
objectivo consiste na prestação de um atendimento informativo, de sensibilização e de formação de 
adultos, jovens e jovens adultos, bem como às instituições públicas ou privadas, procurando oferecer a 
informação sobre como lidar com comportamentos de risco como, por exemplo, com a pré-delinquência, 
comportamentos desviantes, dependências ou novas dependências, dando também formação nesse 
âmbito. Nas escolas propõe-se colaborar com outros parceiros no Programa de Educação para a Saúde 
que já vem a desenvolver.
O PIAC propõe-se ainda prestar consultadoria e supervisão às instituições públicas e privadas, quer a 
técnicos individualmente, quer a equipas técnicas que lidam com crianças, adolescentes e jovens em risco 
e com famílias de risco.
Finalmente, este Projecto Integrado de Apoio à Comunidade propõe-se avaliar as suas actividades, com 
o apoio das universidades que já referimos. Propõe-se ainda promover e colaborar com projectos de 
investigação com universidades, escolas e outras instituições.
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No âmbito deste projecto são assim, realizadas 

consultas individuais a crianças e adolescentes, 
a famílias, de terapia familiar, de psiquiatria e de 
educação para a saúde (no âmbito da prevenção 
selectiva), sendo que a população alvo deste 
projecto é maioritariamente encaminhada a pedido 
de escolas, das Comissões de Protecção de Menores, 
das EMATs e dos Tribunais. Existem alguns utentes 
que chegam ainda por via auto-referenciada. 
Basicamente, e por se tratar de um projecto 
que actua essencialmente ao nível da prevenção 
indicada, o PIAC intervém junto de crianças, jovens 
e adolescentes em risco, inseridos ou oriundos de 
famílias de risco, cujos comportamentos indiciam 
já desvios, pelo que chegam essencialmente 
encaminhadas por estas instituições. A equipa 
(psicólogos) realiza ainda perícias forenses e 
avaliações psicológicas ou respostas terapêuticas 
a pedido dos Tribunais de Menores e Família. 
Para conhecer melhor o projecto, Dependências 
conversou com a sua principal mentora, Albina 
Sousa, da Delegação Regional do Norte do IDT e 
com Rui Abrunhosa, da Universidade do Minho.

Albina Sousa (AS) Delegação Regional do Norte do IDT

O que é, concretamente, o PIAC?
AS - O PIAC é um projecto que foi aprovado em 2007 pelo actual Con-
selho Executivo do IDT e anteriormente avaliado e promovido pelo Dele-
gado Regional do Norte, o Dr. Adelino Vale Ferreira, no âmbito de uma 
proposta que lhe fora formulada por mim. O Dr. Adelino desde sempre 
trabalhou em prevenção primária e, portanto, sabia que existia uma la-
cuna que urgia colmatar…

Trata-se, portanto, de um projecto de prevenção primária…
AS - Sim, é do âmbito da prevenção primária, mas trata-se de um pro-
jecto muito específico porque é dirigido a uma população indicada. Ou 
seja, casos já com um diagnóstico que sinaliza problemas de comporta-
mentos de risco ou desviantes. Enquanto, por exemplo, nos CRI existem 
equipas de prevenção primária que trabalham num âmbito de interven-
ção de carácter mais abrangente, e que quando muito farão prevenção 
selectiva (grupos problemáticos) pois as suas áreas de intervenção são 
de facto muito vastas. Todavia, na minha perspectiva, não deverão mis-
turar no mesmo espaço físico utentes com diagnóstico de dependên-
cia comprovada com crianças em risco e/ou respectivas famílias por 
inerência de todo um contexto comportamental dos toxicodependentes 
que conhecemos. Desde logo, as famílias não iriam  aderir e, por outro 
lado, seria grave, por exemplo acolher no mesmo espaço físico, uma 
criança de sete ou oito anos inserida numa família com comportamen-
tos de risco, seja de violência doméstica, disfunção familiar ou mesmo 
de consumos esporádicos de cannabis. São, na verdade, entidades que 
dão respostas integradas mas muito dirigidas à toxicodependência, seja 
o seu  o espaço físico é o dos  antigos CATs, com respostas mais do 
âmbito do tratamento, embora integrem equipas de outras áreas, como 
a prevenção, como referi. Mas nesta área, as suas respostas são mais 
dirigidas a problemas que têm a ver com prevenção selectiva e/ou uni-
versal, nomeadamente prestar informação, formação e divulgação de 
conhecimentos sobre drogas, à comunidade, prevenção dos consumos, 
etc. Portanto, o nosso trabalho em nada colide com o realizado por es-
sas equipas dos CRI. Pelo contrário, creio tratar-se mesmo de uma mais-
valia para as estruturas dos CRI. Todos sabemos que houve sempre este 
vazio nos modelos de intervenção estabelecidos Havia aqui uma lacuna 
e, nesse sentido, fruto de uma experiência que vem já de 1975, quando 
trabalhei no Centro de Observação e Acção Social Anexo ao do Tribunal 
de Menores do Porto, conhecia já este tipo de problemáticas, no que 
concerne aos comportamentos desviantes e de risco, não só dos meno-
res como das famílias, o que me conferiu um know-how e sensibilidade 
que hoje me permitem ter este tipo de olhar, ajudando-me a pensar me-
lhor como intervir neste âmbito da prevenção, a que o IDT desde sempre 
respondeu. Creio mesmo que a designação IDT não é hoje adequada. 
Como diz o Dr. João Goulão, faria mais sentido ser uma instituição das 
dependências e não o Instituto da Droga e da Toxicodependência (veja-
se o nosso modelo de intervenção). Já no tempo do então Centro de 
Estudos da Profilaxia da Droga (criado em1996) existia uma equipa de 
prevenção; evidentemente que intervinha em moldes muito diferentes 
dos que hoje alicerçam a prevenção. Hoje, numa atitude de humildade e 
de grandes reformulações, estamos a adaptarmo-nos a realidades mui-
to diferentes das de há 30 anos atrás, com um know-how que nos per-
mite desenvolver intervenções mais adequadas e provavelmente mais 
eficazes. Sendo um know-how por um lado teórico, mas também que 
revela muita experiência adquirida, o que permite que nos tornemos 
mais sensíveis a realidades que ocorrem cada vez mais, a velocidades 

extraordinárias, para as quais temos que estar permanentemente adap-
tados e que nos obriga a uma permanente reflexão para que as estraté-
gias de acção possam ir ao encontro das reais disfunções sociais; daí a 
necessidade da constante reformulação das nossa intervenções quer do 
ponto de vista paradigmático, quer  do ponto de vista  da metodologia 
de intervenção.

Todo este projecto assentará, então, na realização de um diagnóstico 
prévio à intervenção que permita sinalizar factores de risco e pessoas 
em risco…
AS - Sim… E os factores de protecção… Este projecto foi desenvolvido 
em Julho do ano passado, apresentado à Delegação Regional do Norte, 
cujo Delegado entendeu perfeitamente toda a sua linguagem, metodo-
logia e todo o trajecto que propomos realizar. Aliás, considero mesmo 
que a denominação projecto não é a mais adequada. O mais certo seria 
institui-lo como um serviço mas o enquadramento legal resultante da 
nova lei orgânica assim o ditou. Este é um PRI mas podemos afirmar 
que se trata de um PRI com muitos PRIs com  um enorme público alvo, 
mas também com muitas especificidades, veja-se o tipo de respostas 
que actualmente damos ao s Tribunais e que quando iniciámos nunca 
julgaríamos vir  a existir…. Mas teve que ser assim, não nos interessa a 
cosmética legal mas a praxis, a pragmática é a nossa intervenção. Com 
efeito, o sentido deste projecto é responder à comunidade em geral e 
às suas necessidades no âmbito dos objectivos que nos propomos ofe-
recer. Todos estes procedimentos não constituirão  as tão desejadas 
“boas práticas”? desde o cidadão comum  às instituições nós tentamos 
responder atempada e adequadamente .  O que significa que responde-
mos às pessoas que acusem problemas , de comportamento de risco, 
no sentido de serem avaliadas, com diagnóstico, e com uma terapêutica 
adequada sob o ponto de vista de uma abordagem psicoterapêutica in-
dividual e sistémica. Ao nível dos tribunais, é curioso observar que hoje 
os tribunais estão a conferir a este serviço um trabalho extraordinário, 
pedindo avaliações e perícias forenses acompanhadas de intervenção 
de foro clínico. Melhor dizendo, já têm noção da importância da nossa 
intervenção nas duas vertentes, uma meramente forense que é muito 
técnica e pragmática ,outra onde os tribunais, através dos juízes e os 
procuradores do Ministério Público entendem já devermos intervir tam-
bém ao nível clínico, o que revela uma significativa sensibilidade e huma-
nismo por parte deles. È esta aproximação ás instituições que modela 
o nosso tipo de intervenção e é, por certo, por causa disso que  temos 
tanta procura, o que revela que nos guiamos por modelos psicossocio-
lógicos pertinentes e adequados aos novos  fenómenos sociais que vão 
emergindo O pior que pode acontecer ás instituições, e principalmente 
nos tempos em que vivemos é virarem-se para si próprias,  denegando 
as realidades para as quais têm como missão dar  respostas ajusta-
das às suas realidades, e, esse ensinamento também o adquiri aquando 
da minha passagem como membro de um Executivo de uma Junta de 
Freguesia da nossa cidade. Não estávamos á espera que  os pedidos 
concretos  por parte dos tribunais, desde pedidos de triagem, de pe-
rícias de avaliação psicológica a progenitores e aos menores e, simul-
taneamente, de triagem de consulta de terapia familiar, individual ou 
psiquiatria, ou outras consideradas convenientes, fossem tão desejados 
,o que nos leva a concluir que afinal os Senhores Magistrados são, de 
facto, tão sensíveis e humanos como tantos outros profissionais, pois  
têm a noção de que os seus clientes   necessitam de ajuda e daí recor-
rerem a outras disciplinas como complemento do seu trabalho, falando 
hoje a mesma linguagem   técnica e  adequada e que vem precisamente 
ao encontro das nossas respostas.  Na devida altura, eu e o Dr. Adelino 
fomos directamente aos tribunais, nomeadamente à Procuradoria-Geral 
da República do Porto e ao Tribunal de Família e Menores do Porto, que 
nos ouviram sobre o projecto, tendo-se manifestado e aderido muito 
positivamente, diria mesmo muito sensibilizados, o que significa que 
perceberam a nossa resposta e agradeceram imenso dada a enorme la-
cuna nesta área devido à falência de estruturas adequadas. E creio que 
hoje se verifica já, entre os próprios juristas, uma perspectiva mais hu-
manista sobre as pessoas que estão sujeitas aos tribunais. O Instituto de 
Reinserção Social responde com os seus relatórios, tem evidentemente 
as suas competências mas, no que concerne à intervenção clínica e até 
mesmo à realização de peritagens forenses, não responde. E foi isso que 
nos propusemos fazer.

E como é feita a sinalização dos indivíduos?
AS - O projecto, no seu desenho, define cinco objectivos: a sinalização 
tanto pode ser feita por via auto-referenciada – a pessoa procura-nos 
directamente por inerência de um problema que apresente, com um 
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filho menor ou alguém da família que apresente comportamentos de 
risco - por via das comissões de protecção de menores, das EMAT (Equi-
pas Multidisciplinares de Assessoria aos Tribunais), dos tribunais e das 
instituições que acompanham meninos em regime de semi-internato ou 
internato, os centros de acolhimento que recebem as crianças já por en-
caminhamento dos tribunais, que nos trazem os meninos já sinalizados 
com problemas e com um diagnóstico realizado por colegas, desde psi-
cólogos a assistentes sociais – aqui estamos a fazer prevenção indicada 
– que nos procuram para que esses meninos sejam apoiados do ponto 
de vista socioterapêutico e/ou psicoterapêutico ou mesmo psiquiátrico. 
Quanto aos procedimentos, foi elaborada uma ficha de atendimento cuja 
equipa psicossocial preenche com dados relativos ao pedido, ao pro-
blema e expectativas, que nos vai fornecer os indicadores para melhor 
situar o problema, a que se segue uma avaliação pela equipa clínica in-
terdisciplinar . À quinta-feira temos uma reunião clínica para esse efeito 
e para distribuição quer das triagens, quer dos casos clínicos já triados 
e a serem seguidos. Após o diagnóstico é agendada uma consulta num 
prazo máximo de 15 dias, indicados para a (s)valência que melhor se 
adeque a cada caso e de acordo com a avaliação. Pelo que  menor ou a 
família podem ser acompanhados simultaneamente em terapia familiar,   
em psicoterapia individual, ou em consulta psiquiátrica ou mesmo em 
psicodrama ou outro tipo de intervenção clínica de grupo; cada elemen-
to da família ou um dos elementos que esteja mais em sofrimento, o que 
designamos de paciente identificado terá acompanhamento adequa-
do. Temos uma equipa interdisciplinar (diga-se,  de excelência ) e não 
multidisciplinar como habitualmente se costuma designar,;  este ultimo 
conceito, na minha perspectiva,  implica que a pessoa seja acompanha-
da numa óptica taylorista, enquanto que a interdisciplinaridade implica 
que todos estejam em uníssono a cuidar  e no momento adequado do 
processo terapêutico, o que permite desde logo que a equipa se iden-
tifique como um todo e não nas suas especialidades estanques….e tão 
frequentemente competitivas, o que só vai prejudicar o utente.    No todo 
conhecemos o universo da pessoa e vamos responder em consonância 
com as suas necessidades para cuidar dela e “devolvê-la” à sociedade 
com mais competências, quer pessoais, quer a nível social e por certo 
mais saudável.

Poder-se-á depreender que a vossa população alvo denunciará a exis-
tência de factores de risco mas não terá ainda iniciado consumos…
AS - Grande parte dos meninos que estão institucionalizados em re-
gime de semi-internato ou frequentam escolas profissionais, consome 
essencialmente cannabis. Normalmente, são seguidos por nós no senti-
do, de ser ajudados a ultrapassar essa dificuldade tendo como princípio 
trabalharmos em parceria com essa instituições e sempre que possível 
em equipa com os seus técnicos . Actualmente a maior incidência regis-
ta-se em crianças ,adolescentes, jovens  e famílias com problemas de 
comportamento mais de risco do que de consumo: violência domésti-
ca, insucesso escolar, abuso sexual, fuga de casa, absentismo escolar… 
adolescentes já com problemas de comportamento a nível do sistema 
familiar e evidentemente todos aqueles encaminhados pelos tribunais, 
CPCJ, comissões de protecção de crianças e jovens em perigo.

Quais são então os “clientes” que mais vos procuram?
AS - São inúmeras as escolas que o fazem. Mas também as comissões 
de protecção de crianças e jovens em perigo, as EMAT e os tribunais. 
Em relação às escolas, devo referir ainda que respondemos a solici-
tações de muitos professores que sentem que têm pouca preparação 
para fazerem uma abordagem junto das suas turmas, com meninos 
com comportamentos de risco, ministrando formação adequada quer 
do ponto de vista  teórico, quer prático. A antiga figura do mediador está 
a ser retomada por via destes professores. O mesmo nos propomos 
fazer relativamente a empresas e instituições, ao nível da consultadoria 
e supervisão de casos. E a partir deste trajecto e trabalho que estamos 
a desenvolver vamos fazendo e promovendo as respectivas  avaliações 
e investigação, com o apoio das universidades já mencionadas e nossa 
parceiras, que são também os nossos consultores e formadores. Neste 
momento, o Professor Doutor Rui Abrunhosa está-nos a fazer supervi-
são no âmbito da Psicologia Forense, no que concerne à produção por 
parte dos colegas de relatórios de perícias a pedido dos tribunais. Já 
nos deu formação a nível forense no início do ano e actualmente está a 
ministrar o respectivo curso na sede da DRN com a sua equipa.

Curiosamente, não a ouço falar em comissões de dissuasão…
AS - Pois… O melhor seria perguntar-lhes porquê… Não sei…

Qual é o âmbito geográfico de intervenção do PIAC?
AS - Neste momento, respondemos ao CRI Central, ao CRI Ocidental 
e ao CRI Oriental a pedido daqueles colegas que desejam trabalhar 

connosco. Significa isto que estamos a responder a 26 concelhos, com 
uma população superior a dois milhões de habitantes. O nosso sonho 
seria que cada CRI pudesse replicar o PIAC, mas não no seu espaço 
físico; estou a pensar nas autarquias por exemplo que bem demons-
tram boa vontade e muito interesse. Estas mesmas autarquias parecem 
estar dispostas a criarem espaços físicos adequados não só para estas 
situações, bem assim para os seus meninos cujas situações familiares 
disfuncionais não lhes permite conviver com a família; melhor do que 
ninguém as juntas de freguesia e as respectivas câmaras conhecem os 
seus reais problemas (demos-lhe já um nome de… Comunidades Locais 
Psicopedagógicas e que foi abraçado pelos autarcas com quem parti-
lhamos o nosso trabalho).

Faria sentido, no seu entender, delegar no futuro a execução deste pro-
jecto nas instituições particulares da sociedade civil, como faz o IDT 
relativamente a outras áreas de intervenção?
AS - Nós colaboramos com as IPSS no sentido de sermos consultores, 
supervisores e de termos uma intervenção directa junto das mesmas. 
Concordo plenamente que continuemos a ser colaboradores mas a ré-
plica em si do PIAC ao nível das instituições poderia revelar-se muito 
complicada, sobretudo devido à ligação à Justiça. Não sei se os tribu-
nais iriam aceitar… Ainda existem preconceitos e receios e essas IPSS 
podem beneficiar da nossa credibilidade enquanto Ministério da Saúde 
e trabalhar em conjunto e parceria connosco, que é o nosso dever, pois 
apresentam-se como forças vivas locais de grande importância social.

Desde o início do projecto, em Janeiro último, quantos casos passaram 
pelo PIAC?
AS - Neste momento temos indicadas e inscritas mais de 800 pessoas.

E como se procede à avaliação de um projecto como este?
AS - As Universidades vão ajudar-nos (risos) …

Recorreram a uma entidade independente para o efeito…
AS - Sim, quisemos isso. Nós fazemos a nossa avaliação, temos instru-
mentos de trabalho, questionários e instrumentos de avaliação, como a 
estatística e análise de correlação multifactorial. Mas entendemos, na 
altura da concepção do projecto, que deveriam ser as universidades a 
avaliar-nos, desde logo porque estão distanciadas e são isentas, ajudan-
do-nos a reformular o nosso trabalho, mas também porque têm know-
how e nos podem dar conhecimentos de novos paradigmas, de novas 
formas de intervir, algo que podemos retribuir com a nossa experiência. 
Creio que o recurso às universidades traz benefícios recíprocos.
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Rui Abrunhosa, Departamento de Psicologia da Justiça da Universidade do Minho

Em que consiste a contribuição da Universidade do Minho no âm-
bito do PIAC?
Rui Abrunhosa (RA) – A contribuição está a ser feita ao nível da 
consultadoria, que é prestada em termos de cedência dos protoco-
los de avaliação em contexto de psicologia forense e na monitoriza-
ção dos casos, até porque os colegas, por um lado, não possuem 
a experiência de que nós dispomos e vêm de uma área diferente, 
que é a psicologia clínica e sentem-se naturalmente mais seguros 
se souberem aplicar a metodologia adequada a essas situações e 
se receberem supervisão sobre os casos que têm em curso a ava-
liação, o que visa aumentar o seu grau de expertise e a capacidade 
de lidar com estas situações.

Esta é uma área em que não existe grande tradição de ligação 
entre a psicologia forense e a clínica…
RA – O problema é que são duas áreas em que noutros aspectos 
se verifica alguma sobreposição e interligação mas, em termos ge-
rais, existe de facto bastante diferenciação, sobretudo na forma de 
abordar as situações. No contexto específico da avaliação começa 
logo porque o cliente, ao contrário da clínica, não é o sujeito que 
está à nossa frente. Na maior parte dos casos, o cliente é o tribu-
nal e, portanto, temos também que responder com uma atitude 
diferente em relação àquilo que estamos a fazer, existindo depois 
outros aspectos de processo que são completamente diferentes da 
clínica. Na clínica, a avaliação funciona no domínio privado entre 
o psicólogo e o cliente, enquanto a avaliação forense é pública, 
podendo mesmo aparecer nas televisões…

O que ganha a Universidade com a participação neste projecto?
RA – Diria que existe aqui uma perspectiva altruísta: é importan-
te que haja mais entidades creditadas a fazer avaliação forense 
adequada, com metodologias adequada. Por outro lado, podemos 
explorar vários níveis e projectos de investigação que estejam em 
curso, quer ao nível pessoal, quer institucional, nomeadamente 
através de um aumento de recolha de dados e de protocolos que 
podem depois reverter nas investigações em curso ou que os pró-
prios psicólogos daqui queiram desenvolver. Por outro lado ainda, 
de algum tempo a esta parte que colocámos em marcha um con-
junto de protocolos de avaliação e é importante que para além de 
nós como entidade, Unidade de Consulta de Psicologia da Justiça, 
utilizarmos esses protocolos, que outros profissionais os utilizem e 
nos ajudem a validar e a ajustar. Para terminar, creio que com isto 
conseguimos contribuir para que haja mais uma entidade que con-
siga dar resposta a pedidos dos tribunais e, assim, aumenta-se a 
celeridade da Justiça, algo que é bom para todos os portugueses.

Outra componente em que intervém a Universidade do Minho é na 
avaliação do projecto…
RA – Sim, digamos que essa área é diferente das questões de que 
falámos, da avaliação forense, e aí a ideia será observar os resulta-
dos obtidos pela implementação do projecto e se de facto resulta 
ou não. Trata-se portanto de um nível diferente e já tem a ver com 
uma intervenção que é desenvolvida no âmbito do IDT e que nós, 
como entidade externa, vamos avaliar para que, no final, se possa 
dizer se foi ou não eficaz. E nesse sentido deve ser sempre uma 
entidade externa àquela que aplica o programa a fazê-lo.
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Contacto
INSTITUTO DA DROGA E DA  
TOXICODEPENDÊNCIA
DELEGAÇÃO REGIONAL DO 
NORTE
PIAC
CONTACTOS:
Av. Da Boavista, 2521-4100 
Porto
Fax: 226 102 963
Telef.: 226 199 090/3/4
Mail: drn.piac@idt.min-saude.pt

CONSULTAS
APOIO PSICOLÓGICO
ACONSELHAMENTO
FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO
CONSULTADORIA
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PORI: Já poucas peças faltam para 
completar puzzle do Norte

No passado dia 26 de Setembro, foram assinados no Porto 12 contratos no âmbito do 
PORI, nos eixos da Prevenção, RRMD, Tratamento e Reinserção. Para o território Centro 
de Famalicão foram celebrados contratos entre o IDT e o Projecto Homem/ Centro de So-
lidariedade de Braga para os eixos Prevenção, RRMD e Reinserção; em Braga Centro, a 
Cruz Vermelha verá financiado um projecto no eixo da Prevenção; No Porto, para as zonas 
ocidental, histórica e baixa, oriental e industrial, foram celebrados contratos no eixo de 
Prevenção, respectivamente com a ADILO, SAOM, FILOS e Associação de Solidariedade e 
Acção de Ramalde. Para Espinho, o Centro Social de Paramos celebrou com o IDT contra-
tos nos eixos da Prevenção, RRMD e Tratamento e a ADICE receberá financiamento para a 
implementação de um projecto no eixo Reinserção. Todos os territórios dizem respeito ain-
da ao primeiro concurso, excepto o de Espinho que é do segundo concurso. Ficou assim 
encerrado o primeiro concurso e alguns territórios do segundo concurso por contratualizar. 
O valor global dos projectos que se seguem é de cerca de 992.120 euros. 
Dependências esteve presente na cerimónia de assinatura dos contratos e registou a in-
tervenção do presidente do IDT, João Goulão.
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João Goulão

“Gostaria de agradecer a todas as entidades que se disponibilizaram 
para trabalhar connosco, para constituir equipas coesas, ombro 
a ombro, actuando no terreno nas áreas que foram identificadas 
como lacunares, num árduo trabalho de diagnóstico do território, 
que foi partilhado convosco. 
Nós somos um País pequeno mas que, apesar de tudo, tem 
circunstâncias locais extremamente diversificadas. Daí que nos faz 
muito mais sentido que seja ao nível local, ao nível dos territórios, 
que sejam avaliadas as áreas lacunares, as áreas a descoberto, 
e encontradas respostas para fazer frente do que desenvolver 
grandes programas de âmbito nacional, que não têm em linha de 
conta essas especificidades. 
O trabalho de diagnóstico foi desenvolvido em todo o País, foi levado 
tão longe quanto possível nesta fase e não é necessariamente 
um trabalho acabado. Continuaremos a avaliar e a reavaliar a 
todo o tempo as circunstâncias que existem nas diversas regiões 
do País. Mas esta lógica que foi introduzida pelo PORI tem a ver 
exactamente com a identificação das áreas lacunares e a procura 
da participação, na medida do possível, dos nossos parceiros, 
no sentido de optimizarmos os recursos existentes e, sempre 
que necessário, colocar a concurso, numa lógica de caderno de 

encargos para que essas áreas lacunares sejam supridas pelos 
nossos parceiros, convergentes de qualidade, o que constitui 
também uma preocupação fundamental. 
A todos aqueles que se dispuseram a trabalhar connosco gostaria 
de expressar o mais vivo agradecimento, aproveitando para 
agradecer também o enorme esforço que foi também desenvolvido 
pelas nossas equipas, seja ao nível das nossas unidades, dos CRI, 
seja ao nível da solução de selecção, de toda a equipa PORI a 
nível nacional mas, neste momento, com particular relevo para as 
pessoas que aqui, na região Norte, têm desenvolvido um trabalho, 
a todos os títulos excelente. 
Pensamos que este programa terá continuidade e, à medida que 
formos identificando as tais áreas lacunares, tenderemos a fomentar 
essa mesma continuidade de acordo com aquelas que forem as 
disponibilidades financeiras colocadas à nossa disposição. Não 
podemos neste momento prometer que o ritmo de contratualização 
com entidades se mantenha aos níveis que têm assumido até 
agora, sendo que – essa é a única garantia que vos posso dar - é 
nosso desejo avançar cada vez mais para o desenvolvimento desta 
forma de trabalhar, envolvendo todos os nossos parceiros, de uma 
forma concertada, evitando áreas de sobreposição de intervenção 
e podendo assim, de facto, optimizar os recursos de um País como 
o nosso.
O enfoque nestes primeiros planos tem versado essencialmente 
as áreas da prevenção, da reinserção e da redução de danos mas 
gostaria de vos dizer também que é nossa intenção fomentar 
equilíbrio entre as diversas áreas de missão. Como é sabido, as 
estruturas que se dedicam à toxicodependência têm sido objecto 
de sucessivas reestruturações e fusões. Nós tínhamos basicamente 
dois serviços, um com uma enorme predominância e meios 
humanos muito mais abundantes, que se dedicava ao tratamento; 
e depois tínhamos outros vectores igualmente importantes - áreas 
de missão do actual IDT – que recorriam sobretudo a outsourcing, 
carecendo de uma estrutura técnica tão numerosa e disponível 
que lhes desse corpo, como existia na área do tratamento. O 
nosso esforço vai, de facto, no sentido de proporcionar algum 
equilíbrio nas diversas áreas de missão. Não há que sentir que há 
desinvestimento no tratamento… O que é necessário é equilibrar 
os recursos colocados à disposição das outras áreas de missão. 
De qualquer forma, em programas e candidaturas sucessivas, 
haverá também espaço para a área do tratamento, mais do que 
tem havido até agora, uma vez que, através dos nossos recursos 
próprios, existem zonas da região que não conseguimos cobrir de 
forma adequada. Portanto, será também bem-vinda a participação 
de entidades parceiras que se disponibilizem para avançar.
Espero que esta cerimónia singela mas muitíssimo representativa 
de um novo paradigma de intervenção dê forma a uma colaboração 
frutuosa a bem da população que queremos servir. É isso o mais 
importante e é para essa população que teremos que dirigir sempre 
o nosso enfoque. Não estamos aqui para alimentar instituições mas 
para cuidar os toxicodependentes e para evitar que mais pessoas 
sigam esses caminhos.
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Álcool: a situação portuguesa
São inequívocas e preenchem muitos séculos da nossa 
existência as tradições vitivinícolas dos países latinos, 
particularmente as de Portugal, um País produtor de 
referência, em que o vinho e a vinha assumem peso 
muito significativo em determinadas economias. Facto-
res culturais, rituais celebrados com recurso ao consu-
mo excessivo de álcool, a associação de consumos de 
bebidas alcoólicas em festivais, a publicidade e deter-
minados mitos são elementos potenciadores dos con-
sumos muitas vezes apontados por especialistas quan-
do se referem à difícil tarefa de educar os portugueses 
a consumirem de forma mais saudável ou, pelo menos, 
menos danosa. Uma leitura dos números actualmente 
disponíveis acaba por ser sugestiva: Como demonstra 
a tabela abaixo, de acordo com dados de 2001, 47 por 
cento dos portugueses tiveram o primeiro contacto 
com bebidas alcoólicas entre os 6 e os 17 anos, sendo 
que em 2007, os dados apontam que a prevalência de 
consumos de álcool ao longo da vida se cifra em 79,1 
por cento, em 70,6 por cento no último ano e em 59,6 
por cento no último mês, valores que aumentaram sig-
nificativamente se comparados com os dados anterior-
mente disponíveis, os de 2005/2006.

Fonte: IDT/Sofia Vaz Lourenço

Quanto ao consumo per capita, Portugal apresenta 
taxas elevadas no que concerne ao consumo de bebi-
das destiladas e de cerveja, comparativamente com a 
maioria dos países europeus.

A idade e o álcool

Quanto às idades com consumos mais frequentes de 
álcool, de acordo com dados do INS 95/96, foram as 
relativas aos grupos etários dos 25-44 e 45-64 anos. 
Dados de 98/99 sugerem ter sido as idades compre-
endidas entre os 25 e os 44 anos; Entre os 15 e os 24 
anos consumiu-se mais cerveja que vinho “várias ve-
zes por semana”; nas faixas etárias mais jovens (15-17 
anos) e no grupo etário com mais de 75 anos aumen-
taram os consumos (prevalência último ano). Segundo 
o ICSP de 2001, o grupo etário dos 25-34 anos surge 
com a prevalência de consumo mais elevado -prevalên-
cia ao longo da vida e últimos 12 meses; e prevalência 
ultimo mês as idades entre 25-44 anos. De acordo com 
o INS 2005/2006, foram as idades relativas aos 35-44 
e 45-54 anos (sobretudo no consumo de vinho). Os da-
dos mais recentes - ICSP 2007 – referem que foram as 
idades relativas aos 35-44 anos mas também subiram 
nos grupos etários 15-24 anos e 25-34 anos.

O género e o álcool

Segundo revelava o INS 98/99, quando se comparava 
a prevalência no último ano, os homens consumiram 
quase 2 vezes mais do que as mulheres; quando o fac-
tor de comparação era a prevalência no último mês, 
os homens consumiram quase 3 vezes mais do que as 
mulheres; os homens consumiram mais vinho (dimi-
nuiu de 95/96); a prevalência de consumidores do sexo 
masculino foi mais elevada na região Norte, verifican-
do-se ainda um aumento do número de consumidores 
entre mulheres e jovens no Alentejo.
Dados do ICSP 2001 indicavam que a prevalência do 
consumo de álcool no último mês era mais elevada para 
o sexo masculino, verificando-se aumentos na prevalên-
cia de consumos de álcool nas mulheres sobretudo dos 
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15 aos 24 anos e diferenças de género quanto aos con-
sumos mais reduzidas; O INS 2005/2006 regista um 
aumento na prevalência ao longo do último ano, com 
maior visibilidade para o género feminino (+ 5%) mais 
do que no género masculino (+2,4%) e um aumento no 
consumo de vinho no sexo masculino. O vinho lidera 
as preferências, sendo que os homens no Continente 
distanciaram-se menos dos homens nos Açores, para 
o vinho do porto, martini ou licores e whisky, gin ou 
vodka; Os Açores mostraram que a proporção de mu-
lheres a consumir cerveja, vinho do porto, martini ou 
licores e whisky, gin ou vodka é a mais elevada dos 3 
territórios nacionais. Dados do ICSP 2007 revelam que 
os indivíduos do sexo masculino totalizaram, em todas 
as faixas etárias, consumos mais elevados ao longo da 
vida em comparação com o sexo feminino; É possível 
ainda aferir um menor distanciamento em termos do 
consumo dos géneros para os 15-34 anos.

Consumidores excessivos  
e dependentes
No que concerne ao Binge Drinking, 15 % da população 
com 15 anos ou mais apresenta um padrão Binge. 11 
por cento referem consumir 3 a 4 unidades e 4% mais 
de 4 unidades, de acordo com o Eurobarómetro de 
2007. Quanto à dependência de álcool, estimam-se em 
cerca de 750.000 os consumidores excessivos (9,4%) e 
580.000 os dependentes do álcool (7%) na população 
geral com idade superior a 15 anos (Gameiro, 1997).

Álcool e jovens
Em Portugal, a noção do risco do álcool é ainda menor 
que em outros Países. 44 por cento dos jovens discor-
da da nocividade que os consumos ocasionais podem 
acarretar e só 11 por cento dos jovens considera o ál-
cool uma substância “muito perigosa”.
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Fonte: IDT/Sofia Vaz Lourenço

Álcool e violência
Em 2006, cifrava-se em 44,9 por cento os casos se-
guidos pelas Comissões de Protecção de Crianças e 
Jovens em Risco com pais em situação de dependência 
alcoólica (Roteiro para a Inclusão, 2006). No mesmo 
ano, revela o ISS que 1876 (15,3%) crianças e jovens 
se encontravam em situação de acolhimento devido a 
dependência alcoólica do agregado familiar. Em 2005, 
segundo a APAV, 24 por cento dos autores dos crimes 
de violência são dependentes de álcool. Em 2007, se-

gundo a APAV, 25 por cento das situações de violência 
sinalizadas acusam dependência de álcool e 0,4% dos 
autores de crime apresentam antecedentes criminais 
de condução sob o efeito de álcool e/ou drogas.

Álcool e condução
De acordo com dados do Observatório da Segurança Rodo-
viária, foram realizados, em 2006, 503.900 testes de fiscali-
zação da taxa de alcoolemia no sangue. 37.011 foi o número 
total de infractores (7,3 por cento), com taxas de álcool no 
sangue iguais ou superiores a 0,5g/l. 19.986 (54 por cento) 
assumiram carácter de crime (taxa de álcool no sangue su-
perior a 1,2g/l).

Álcool e sinistralidade
Segundo dados fornecidos pela BT e o INML registaram-
se, em 2007, 99.835 acidentes, sendo que em 1584 dos 
quais (1,6 por cento) a causa provável terá sido o álcool 
(BT e GNR). Dos 6031 intervenientes nos acidentes de 
viação fiscalizados (INML) 3574 (60 por cento) apresen-
tavam TAS superiores a 0,5g/l. Dos 3546 condutores dos 
acidentes rodoviários fiscalizados, 2091 (59 por cento) 
apresentaram TAS superiores a 0,5g/l e 43,3 por cento 
TAS superiores a 1,2g/l com carácter de crime. Das 970 
vítimas autopsiadas pelo INML, 35,44 por cento apresen-
tavam TAS superiores a 0,5g/l.

Tratamento
Admissões Hospitalares:
Em 2006, foram realizados diagnósticos de “Cirrose e 
Hepatite Alcoólica” a um total de 6.454 doentes, o que 
originou um total de 67.565 dias de internamento. Re-
presentam estes valores 1 por cento do total de inter-
namentos nacional e 2,7 por cento no total das 25 GDH. 
Representam ainda 6,7 por cento do total de doentes assis-
tidos, o que destaca estas patologias dentro das Doenças e 
Perturbações do Sistema Hepatobiliar e Pâncreas, com mais 
dias de internamento contabilizados e uma das categorias de 
diagnóstico em que mais doentes obtiveram assistência.
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Admissões em Unidades  
de Alcoologia

Fonte: IDT/Sofia Vaz Lourenço

Em 2004 registaram-se 32.494 consultas e 1243 internamen-

tos. Entre Janeiro e Dezembro de 2007 observa-se o registo 

global de 1070 internamentos e 38.237 consultas (primeiras 

e de seguimento). Houve um acréscimo de 5833 consultas 

relativamente a 2004, sendo que nos internamentos se regis-

tou uma descida (-173) de 2004 para 2007.

Álcool e Tuberculose
Em 2006, a taxa de notificação de novos casos de TB 

foi de 29,4/100.000

Fonte: IDT/Sofia Vaz Lourenço

Verifica-se um ligeiro decréscimo nos valores apresen-
tados de casos de tuberculose e um aumento de 0,3 
por cento entre 2005 e 2006 nos casos de tuberculose 
em dependentes de álcool.

Álcool e Mortalidade
A mortalidade por doença hepática crónica e por cirrose 
hepática apresenta em 1996 uma taxa de 15.4/100.000 
e em 1999 uma taxa de 12.9/100.000.
Entre 2003 e 2005, considerando o total de Anos de 
Vida Potencial Perdidos, a doença crónica do fígado e 
a cirrose são a quarta causa de morte (4,7 por cento 
do total de AVPP).
Em 2007, 31,44 por cento dos mortos em acidentes de 
viação apresentavam taxas de alcoolemia no sangue 
superiores a 0,5g/l e 12 por cento apresentavam uma 
TAS superior a 1,2g/l).

Urge pois reflectir e redimensionar a intervenção a le-
var a cabo em matéria dos consumos de álcool, tendo 
em conta os números, tradições e hábitos existentes, 
evitando atitudes moralistas e adoptando medidas 
pragmáticas. Diabolizar mais uma substância ou difi-
cultar o acesso à mesma poderá resultar em efeitos 
perversos, tal como, ao longo da história foi sucedendo 
com outras que bem conhecemos e cujo combate de-
generou em resultados pouco abonatórios. Minimizar 
os efeitos nocivos do consumo do álcool, educar para 
um consumo menos danoso, ensinar estratégias que 
evitem danos maiores para a saúde sem perverter li-
berdades individuais parece ser a atitude mais lógica. 
Uma concertação entre os diversos agentes – Governo, 
comunidade técnica, empresas produtoras, comercia-
lizadoras, promotoras, órgãos de comunicação, consu-
midores e potenciais consumidores – deverão procurar 
soluções que resultem numa melhoria da saúde públi-
ca sem deixar de ter em conta o impacto económico e 
social das actividades ligadas directa ou indirectamen-
te ao álcool. Para bem de todos…
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C.T. Arco-Íris comemora  
30º aniversário com dia radical

“Um dia… radical” foi o mote lançado pela Comunidade Terapêutica Arco-Íris para o 
preenchimento de um dia pleno em actividades lúdicas e desportivas, que serviu de 
comemoração pelos 30 anos desta unidade especializada da Delegação Regional do Centro 
do IDT. No passado dia 20 de Setembro, utentes, familiares e técnicos de várias unidades 
de tratamento do País encontraram-se, a convite da Arco-Íris, logo pelas 8h30 na Ponte 
da Portela do Mondego, onde se começavam a ouvir os primeiros desafios e apupos 
relativamente à condição física – notável frise-se – entre os participantes. Depois da saída 
para Penacova, o grupo reunia-se na praia fluvial local, onde uma rápida sessão de iniciação 
viria a resultar numa animada prova de canoagem, que levaria os participantes a descer 
o Mondego. Uma descida que, à boa maneira portuguesa, seria intervalada por um pic-nic 
fluvial, seguido da descida final do rio. Ao final da tarde, e após muitas calorias queimadas, 
o dispêndio de energia seria compensado 
com um jantar convívio da CT Arco-Íris. 
Dependências acompanhou a descida do 
rio e falou com alguns dos participantes
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Paulo Rosário (PR) Director CT Arco-Íris 
Parece haver aqui um certo paralelismo entre as sensações hoje vi-
vidas pelos participantes, apenas com recurso à sua própria ener-
gia e outras entretanto abandonadas pela via dos consumos…
PR - O enquadramento do desporto radical surge no âmbito das 
comemorações do 30º aniversário da Comunidade. Diria que este 
marco simboliza a transição desta unidade para uma “Comunida-
de jovem adulta”. Tentámos dividir as comemorações em aconte-
cimentos que envolvessem, por um lado, os residentes e que, por 
outro lado, resultassem em organizações de cariz mais científico. A 
questão do encontro radical e do desporto radical surge associada 
à significância das sensações limite, naturalmente sem o recurso ao 
uso de drogas. Em suma, encontrar o prazer de viver o limite da vida 
mas de uma forma saudável.

Pretendeu-se fomentar um dia de competição?
PR - Fundamentalmente, pretendeu-se fomentar um dia de partici-
pação, de igualdade, de partilha de espaços, de convívio e de afec-
tos… Não há qualquer pretensão de competição nesta actividade. 
E por isso mesmo, tentámos que fosse algo abrangente, extensível 
a outras Comunidades do País e aberto, de alguma maneira ao ex-
terior, naturalmente também com a participação de técnicos mas 
também de familiares.

E como tem decorrido essa partilha de experiências com outras 
CTs?
PR - É nossa intenção criar canais de colaboração efectiva e de apro-
ximação, quer entre as comunidades públicas, quer entre as comu-
nidades privadas, sendo que mesmo em todas as actividades cientí-
ficas – e realço a reunião de trabalho que realizaremos no dia 31 de 
Outubro - serão convidadas CTs públicas e privadas, bem como ele-
mentos de equipas de tratamento. Promoveremos pequenos grupos 
de trabalho, direccionados e vocacionados para temas específicos 
que façam parte das dificuldades quotidianas profissionais encon-
tradas e, numa segunda instância, a procura de possíveis soluções. 
No fundo, pretendemos esboçar um draft de práticas e de respostas 
a essas práticas.

O desporto deve constituir uma ferramenta de trabalho?
PR - De todo em todo mesmo! No nosso programa terapêutico, o 
desporto tem sido um belíssimo instrumento terapêutico do qual 
temos apostado imenso: reactivámos a natação como prática sema-

nal, temos o futebol de salão e o basquetebol incluídos no programa, 
a curto prazo avançaremos com a ginástica e o atletismo, sendo que 
temos ainda um dia de jogging. Estamos a apostar fortemente no 
desporto.

E a formação?
PR - Temos alguns projectos, essencialmente de articulação e par-
ceria, na maioria dos casos informal e com entidades privadas, e 
pensamos, no âmbito de um projecto que está em curso e em fase 
de formalização, através da concessão graciosa de um terreno para 
exploração, implementar um projecto na área da agricultura bio-
lógica, agricultura urbana, em parceria com uma escola, e nesse 
sentido criar linhas na área da formação, do acompanhamento téc-
nico especializado e, por que não, na área do auto emprego. Quem 
sabe futuramente pensarmos numa empresa de inserção… Neste 
momento, estamos nestes primeiros passos de formalização do con-
trato para o terreno, limpeza do mesmo, estabelecimento de parce-
rias… Existem algumas perspectivas a esse nível. No que concerne 
a todas as outras áreas de inserção, naturalmente, trabalhamos em 
articulação estratégica com uma série de entidades, no que respeita 
ao enquadramento das pessoas no âmbito formativo ou do mercado 
de trabalho.

Joana, (nome fictício) utente em programa de tratamento na CT Arco-Íris
Qual é a diferença entre um dia de desporto radical e um dia de 
consumos?
Joana – Bem, isso nem tem comparação possível. Posso dizer que, dantes, 
não valorizávamos estes dias e se me perguntassem se queria descer 
o rio, nem sequer aceitaria. Hoje, valorizo muito estes dias, este tipo de 
actividades saudáveis e vivê-las sem drogas é muito gratificante.

Viver numa comunidade terapêutica é muito diferente de viver numa 
casa?
Joana – De certa forma é porque somos necessariamente mais… Mas 
também é como uma família. Conhecemo-nos todos muito bem, fazemos 
amizades… É lógico que, tal como lá fora, nos identificamos mais com 
umas pessoas do que com outras mas existem semelhanças. Na essência, 
é uma família.

Que tipo de substâncias consumia antes de iniciar o tratamento?
Joana – Eu consumia de tudo um pouco: haxixe, heroína, cocaína, LSD…

Há quanto tempo não consome?
Joana – Já estou sem consumir há sete meses.

Ainda sente vontade de desistir e voltar a consumir?
Joana – Confesso que, no início, sentia-o diversas vezes e é normal que 
uma pessoa se lembre, por vezes, dos efeitos que aquilo dava. Mas não 
tenho saudades porque a droga destruiu-me a vida toda.

Que habilitações tem?
Joana – Tenho o nono ano… Não acabei o décimo. Gostava de acabar 

e finalizar o 12º. Aliás, na Comunidade temos a possibilidade de fazer o 
RVCC.

A Comunidade onde está promove a possibilidade de realizar formações 
de índole profissional e técnica. Está nos seus horizontes apostar nessa 
via com vista à reinserção laboral?
Joana – Sinceramente, ainda não pensei muito nisso porque tenho uma 
filhota com 11 meses que está comigo e me ocupa o tempo todo. Mas 
persigo o objectivo de tirar o 12º ano.

Já alguma vez pensou numa forma de prevenir que a sua filha não seja 
“tentada” pelos contextos de consumos que, diz, destruíram a sua vida?
Joana – É óbvio que não quero que ela cresça nesses contextos. E tudo 
farei para que tal não aconteça.

O que lhe parece falhar na sociedade para que tanta gente caia em 
situação de dependência?
Joana – Essa é uma questão de difícil resposta… Repare que existe hoje 
muita mais informação do que, por exemplo, eu tinha há 12 anos atrás. 
As pessoas têm consciência de que as drogas são perigosas e fazem mal. 
Os adolescentes são hoje pessoas dotadas de formação e, no entanto, não 
querem saber. Eu fiz o mesmo…

Como é a sua relação com a família?
Joana – A minha família sempre me apoiou incondicionalmente. Esteve 
sempre lá para em ajudar a sair e, actualmente, dão-me muita força. Está 
a ser muito bom porque estão a acreditar em mim novamente.
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José, (nome fictício) utente em programa de tratamento na CT O Lugar da Manhã
Há quanto tempo se encontra em tratamento?
José - Há 14 meses…

É muito tempo…
José – Pois, mas o percurso ainda não acabou. Ainda falta muito mais…

Já passou por outras comunidades?
José – Não. É a primeira vez.

Está a resultar?
José – Sinto-me bem. Estou a gostar não só de me conhecer mas igual-
mente do crescimento que constato que estou a efectuar ao longo do tra-
tamento.

A formação, enquanto porta de saída, é parte integrante do tratamento?
José – O processo de tratamento é mesmo assim: vou adquirindo as ferra-
mentas ao longo do percurso. Se não as deixar para trás poderei utilizá-las 
lá fora. Antes de ingressar em tratamento não tinha noção da importância 
dessas ferramentas nem da forma como poderia utilizá-las a meu favor.

Contacta frequentemente a sua família?
José – Sim, mantenho contacto. Posso telefonar, posso sair, fazer progra-
mas individuais. Não o tenho feito muito porque a minha relação familiar 
resume-se ao contacto com a minha, o qual não é muito bom. É uma re-
lação de dependência e não pretendo isso, não quero ir morar novamente 
para baixo das saias da minha mãe nem depender dela para fazer algo. 

Quero ser mesmo autónomo. Já estive junto oito anos, tinha um filho que 
faleceu com cinco anos… Enterrei-me fortemente na droga, já fiz vários 
tratamentos mas em ambulatório. Quando aconteceu esse percalço na 
minha vida tomei a decisão. Se calhar precisava de um contacto de uma 
comunidade… Hoje sinto-me muito bem por ter conhecido o Lugar da Ma-
nhã…

Sente-se preparado para enfrentar a realidade “lá fora”?
José – Totalmente ainda não. Neste momento, estou na fase final do pro-
grama, ando à procura de emprego mas ainda quero fazer a casa de saída. 
Não quero largar o contacto com a equipa nem com a casa. Pelo que tenho 
visto no percurso de várias pessoas, isso assume uma enorme importân-
cia. E não quero voltar a cometer os erros que cometi. Nem é só pelo 
ponto de vista monetário mas essencialmente pela pessoa que me estava 
a tornar, da qual nem eu próprio gostava.

Com que idade começou a consumir drogas?
José – Comecei muito novo, com 13 anos, a consumir “drogas leves”. Com 
16 já consumia “drogas pesadas” e seguiram-se os consumos durante es-
tes anos todos. Houve várias paragens mas de pouco tempo, sempre a 
recair e a ficar cada vez pior e sentia que estava a cair num buraco cada 
vez mais fundo. Sozinho não conseguia sair e por isso pedi ajuda. Hoje sin-
to-me bem, desde há muito tempo que vou à rua, acompanhado mas vou, 
ansiedades claro que as tenho mas trabalho-as, falo nisso, tento arranjar 
as tais ferramentas para ultrapassar os momentos difíceis que passo lá 
dentro que, mesmo a nível terapêutico, por vezes, não são fáceis.

Carlos, (nome fictício) utente em programa de tratamento na CT Arco-Íris

O Carlos encontra-se já numa fase adiantada do programa…
Carlos – Sim, já estou na fase de reinserção, de saída… Vai fazer dez 
meses que estou aqui, já tinha estado três meses e meio noutra comu-
nidade mas era tudo completamente diferente desta. Não tínhamos os 
espaços terapêuticos que temos aqui, tínhamos algumas tarefas como 
acontece aqui, fazíamos a arrumação da casa, entre outras activida-
des, mas não existiam espaços terapêuticos, o que era mau. Então, 
passados três meses e meio, quis sair porque entendia que não estava 
a fazer nada. Nas saídas já consumíamos álcool, apesar de nunca ter 
consumido lá dentro, sabia que havia pessoas que consumiam haxi-
xe… Saí, ingressei nesta comunidade e hoje sinto-me satisfeito pelo 
que fiz. Depois de ter abandonado a primeira comunidade recaí, mais 
tarde vim para aqui, no princípio custou mas sinto que estou a fazer 
um bom trabalho, estou a conhecer-me melhor como pessoa e como 
pai e tenho vontade e gosto em lá estar. Posso dizer que fui obrigado a 
entrar para aquela comunidade, devido à existência de processos em 
tribunal mas hoje sinto muita vontade de acabar o meu tratamento, 
ter um bom futuro, dar um bom futuro à minha filha e fazer com que a 
minha família sinta orgulho.

E como pretende lidar agora com a necessidade de gerir os prazeres 
e riscos relacionados com os consumos?
Carlos – É óbvio que as drogas davam prazer, tal como havia muitas 

outras coisas que nos dão prazer e que, após a dependência de dro-
gas, deixam de o proporcionar. Eu gosto muito de velocidade, de rally 
e quando comecei com as drogas deixei de fazer tudo isso. Além do 
mais, não tinha dinheiro… Creio que esse prazer que procurávamos 
nas drogas temos que o procurar no dia-a-dia. Desde ir com a minha 
filha brincar para um parque, algo que já aconteceu desde que estou 
na Comunidade e que lá fora nunca tinha acontecido. Agora entendo 
que não vale a pena ter dois minutos ou duas horas de prazer para ter 
o resto do dia de sofrimento. Depois vem a necessidade de consumir 
mais para não ter dor e mau estar… 

Sente-se igualmente preparado para lidar com possíveis frustrações 
relacionadas com a fase de reinserção, nomeadamente a procura de 
emprego?
Carlos – Pelo que percebo, nesta Comunidade, quando um utente sai 
já o faz com a reinserção devidamente preparada. Com casa e empre-
go, com uma estabilidade assegurada. Eu tenho trabalho, estou de 
baixa médica, portanto, essa não é uma preocupação para mim. Mas 
acho preocupante que certos utentes saiam deste tipo de estruturas e 
não encontrem um sítio para morar nem um emprego. Mesmo assim, 
confesso que tenho medo de ir para a rua porque conheço o risco. Sei 
que terei que enfrentar consumidores, lembranças… Acima de tudo 
tem que existir força de vontade
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João Keating, psicólogo CT Arco-Íris

Que importância assume este tipo de actividades em termos tera-
pêuticos?
João Keating (JK) - Como é sabido, a estadia em CT corresponde 
a um processo terapêutico total. Não é só psicoterapêutico, não é 
só socioterapêutico, não é só terapêutica médica mas, de alguma 
maneira, algo que engloba todos estes aspectos. Um dos aspectos 
fundamentais dos nossos princípios é a ideia de comunidade como fa-
mília de substituição. Sabemos que estas pessoas trazem, de alguma 
maneira, problemas familiares, muitas vezes gravíssimos a este nível. 
Parte deste problema da toxicodependência tem origem em questões 
de instabilidade, de relações perturbadas desde o nascimento e estes 
são momentos, lúdicos em que técnicos e utentes estão juntos serve 
para dar forma a esse princípio de que somos uma família de subs-
tituição temporária. Estes espaços no qual se esbatem um pouco os 
papéis, como numa família normal quando vai de férias, em que há 
mais proximidade e informalidade traduzem algo fundamental numa 
CT. E, sobretudo, ganha-se um aspecto muitas vezes perdido por es-
tas pessoas, o prazer de estar com outras pessoas só por estar e de 
se divertirem por interagir, não interessando se é técnico ou elemento 
de terceira ou quarta fase. E nós vamos tentando promover momen-
tos como este porque são terapêuticos e são experiências positivas 
de interacção sem drogas.

O que diferencia o modelo terapêutico da Arco-Íris?
JK - É um modelo, que sintetiza  dois modelos principais, um que 
vinha dos EUA baseado nos grupos de auto ajuda e um outro, mais de 
saúde mental, oriundo da Inglaterra. Tentamos conciliar um aspecto 
mais comportamental, mais confrontativo, mais hierarquizado com 
um aspecto mais democrático, em que tentamos que os utentes se 
responsabilizem pelo seu próprio tratamento e pelo dos outros. E aí 
há um esbatimento de papéis ou a chamada democracia em CT. Essa 
continua a constituir uma forte componente do nosso programa e, em 
momentos como o dia de hoje, este aspecto de sermos todos pessoas 
com direitos e deveres iguais e, apesar dos diferentes papéis desem-
penhados, podermos estar com verdadeiro prazer uns com os outros, 
creio que do mais autêntico que existe…

A opção pelo desporto radical tem alguma coisa a ver com este tipo 
de população?
JK - Tem a ver com o esforço físico, com a necessidade de criar expe-
riências que, a nível neurofisiológico, libertem endorfinas, o mesmo 
tipo de fenómenos neuroquímicos que acontecem com os consumos 
de algumas drogas. De alguma forma, pretendemos substituir esses 
consumos pelas experiências radicais, a adrenalina, o esforço físico… 
como alternativa.

Como fazem a prevenção da recaída?
JK - Essa é uma componente em que insistimos particularmente a 
partir da  terceira fase do tratamento. Existindo vários instrumentos 
terapêuticos na CT.que permitem quando, o residente começa a con-
frontar-se com o exterior, a repensar a sua relação com as drogas, já 
a outro nível, o do confronto com a possibilidade de consumir. E, se 
quiser, pode fazê-lo durante os fins-de-semana, quando vai a casa 
ou quando começa a estar mais tempo a trabalhar fora. Também a 
esse nível tentamos fazer a prevenção da recaída e este ano estamos 
a implementar os grupos de pós-alta, com ex-residentes, onde parti-
ciparão residentes em quarta fase. Os que já estão lá fora vão parti-
lhando as suas experiências e as estratégias que vão desenvolvendo 
para não recair. Mas a prevenção da recaída tem que estar sempre 
presente. Esse é o bê-á-bá do tratamento da toxicodependência.

Joaquim, (nome fictício) utente em programa 
de tratamento na CT do Norte, Ponte da Pedra
Há quanto tempo se encontra em programa de tratamento na 
CT?
Joaquim – Há seis meses.

E como está a decorrer o processo?
Joaquim – Está a correr bem.

Já passou por outras CT?
Joaquim – Sim, já passei. Posso considerar que se tratou de 
uma experiência positiva porque, apesar de ter tido recaídas 
depois de ter passado por outras comunidades, aprendi muito 
e tenho conseguido lidar cada vez melhor com os consumos de 
drogas. Além disso, na CT em que beneficio de um suporte muito 
importante no que respeita à procura de formação profissional e 
de emprego.

Quando começou a sua relação abusiva com as drogas?
Joaquim – A primeira vez que consumi haxixe tinha 13 anos, a 
primeira vez que consumi heroína e cocaína tinha 17. Tenho 29 
e ao longo deste período tenho passado por alguns períodos de 
abstinência mas nunca deixei efectivamente de consumir.

Encontra algum motivo especial para ter começado a consumir 
haxixe com 13 anos?
Joaquim – Essa é uma questão relativamente à qual posso 
encontrar muitos argumentos. O facto de estar com amigos 
que já tinham experimentado e de eu próprio sentir vontade de 
experimentar explica em parte. Mas é óbvio que essa vontade 
também terá algo a ver com a intenção de substituir algumas 
fases da minha infância que não correram muito bem… É óbvio 
que na altura não me preocupava muito porque nunca pensei vir a 
sofrer todas estas consequências. Pensava ser capaz de controlar 
e que não me prejudicaria a vida. Nunca pensei sentir necessidade 
de consumir no dia-a-dia, como já aconteceu. E, sinceramente, 
preocupa-me ver que muitos adolescentes consomem hoje haxixe 
e que se não se colocar um travão nisso as consequências poderão 
ser muito negativas.
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Avaliação dos resultados e do impacto de  
projectos de prevenção das toxicodependências

Resumo
A avaliação da eficácia das intervenções preventivas tem vin-
do a ser alvo de um crescente investimento, quer por parte 
dos técnicos que intervêm nesta área, quer por parte dos aca-
démicos que a investigam. Este investimento tem permitido 
reunir dados científicos sobre as intervenções mais eficazes 
e as características transversais a estas intervenções, bem 
como sobre as interacções que se estabelecem entre estas 
mesmas características, avaliando a sua interferência nos re-
sultados e no impacto das intervenções. 
No entanto, e apesar da crescente solicitação deste tipo de 
dados, a prática avaliativa apresenta ainda algumas lacunas 
relacionadas sobretudo com a ausência de prática sistemati-
zada, de disseminação de boas práticas avaliativas e de divul-
gação dos dados das avaliações.
Numa tentativa de contribuir para colmatar estas lacunas, 
esta investigação, recorrendo a metodologias de avaliação 
qualitativas e quantitativas, visa a avaliação dos resultados 
e do impacto de projectos de prevenção das toxicodepedên-
cias. Para tal serão avaliados projectos representativos de 
diversos paradigmas, modelos e estratégias de intervenção, 
implementados a nível nacional e dirigidos a jovens entre os 
12 e os 18 anos. 
Esperamos, com esta investigação, contribuir para a compre-
ensão dos mecanismos de acção dos projectos de prevenção 
das toxicodependências e, consequentemente, para a cres-
cente qualificação da intervenção preventiva.

Objectivos
Esta investigação tem como objectivo geral avaliar os re-
sultados e o impacto de projectos de prevenção das 
toxicodependências.
Mais especificamente, pretende-se:

• avaliar a eficácia diferencial de alguns dos principais para-
digmas, modelos e metodologias de intervenção, de modo 
a identificar alguns componentes interventivos com maior 
potencial de eficácia;

• identificar variáveis contextuais que contribuam para po-
tenciar a eficácia das intervenções;

• identificar sinais precoces que permitam monitorizar a 
implementação dos projectos e proceder às reformulações 
que se entendam ser necessárias com vista a aumentar a 
sua eficácia;

• identificar  grupos-alvo específicos que se constituam mais 
permeáveis a determinados componentes dos projectos.

Objecto de estudo
No âmbito desta investigação serão avaliados entre 15 e 20 
projectos de prevenção das toxicodependências, implemen-
tados a nível nacional, dirigidos a jovens entre os 12 e os 18 
anos e concebidos de acordo com diversos paradigmas, mo-
delos e estratégias de intervenção. 

Desenho da Avaliação
Esta investigação integra avaliação piloto, avaliação de pro-
cesso, avaliação de resultados e avaliação de impacto e prevê 
a existência de grupos de comparação e de controlo. 

• Avaliação Piloto: a estrutura interna e os conteúdos dos 
instrumentos que irão ser utilizados nesta investigação se-
rão testados numa aplicação experimental num grupo-pi-
loto, equivalente aos grupos alvo dos projectos a avaliar;

• Avaliação do Processo: a fidelidade da implementação dos 
projectos será avaliada através da análise de indicadores 
tais como: contexto de implementação, correspondência 
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entre o planeamento e a implementação e características 
da equipa técnica;

• Avaliação dos Resultados: a avaliação dos resultados con-
templará três momentos de avaliação: a avaliação pré-tes-
te, a avaliação intermédia e a avaliação pós-teste:

• Avaliação pré-teste (Recolha de Dados I) decorrerá antes 
da implementação dos projectos, preferencialmente antes 
das entidades promotoras iniciarem contacto com as suas 
populações alvo. Nesta fase os dados serão recolhidos 
através da aplicação de um questionário;

• Avaliação intermédia (Recolha de Dados II) decorrerá 
aproximadamente a meio da implementação dos projec-
tos, sendo o momento exacto desta avaliação definido de 
acordo com a duração e características conceptuais dos 
projectos. Nesta fase os dados serão recolhidos através 
da aplicação de um questionário e de grelhas de monitori-
zação dos projectos;

• Avaliação pós-teste (Recolha de Dados III) decorrerá ime-
diatamente a seguir ao término dos projectos, sendo os 
dados recolhidos através da aplicação de um questionário 
e de grelhas de monitorização dos projectos. 

• Avaliação do Impacto: investigações recentes referem que 
alguns dos efeitos dos projectos só são mensuráveis al-
gum tempo após o término da sua implementação e que, 
por vezes, ocorre um decréscimo dos efeitos ao longo do 
tempo. Por esta razão é importante que o impacto das 
intervenções seja também avaliado, como forma de obter 
dados descritivos de longo prazo. Não obstante o facto da 
avaliação de impacto poder vir a ser condicionada pelo 
atrito experimental inerente, a sua realização constitui um 
aspecto distintivo desta investigação. Esta avaliação será 
implementada seis e doze meses (respectivamente Reco-
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lha de Dados IV e Recolha de Dados V) após o término da 
implementação dos projectos. Nesta fase os dados serão 
recolhidos através da aplicação de um questionário e, nos 
casos em que os dados obtidos na recolha de dados an-
terior justifiquem uma avaliação mais aprofundada, serão 
utilizados métodos de avaliação mais qualitativa, aplica-
dos individualmente ou em grupo, dependendo do domínio 
específico a avaliar. 

• Grupos de Comparação e de Controlo: Sendo esta uma in-
vestigação que pretende comparar a eficácia dos diversos 
projectos de prevenção avaliados, cada um destes projec-
tos será considerado grupo de comparação para os res-
tantes. Será, ainda, constituido um grupo de controlo.

Os episódios de recolha de dados, serão estruturados confor-
me o seguinte esquema:

Grupo de Controlo

Participantes
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO

Avaliação Pós-Teste
Recolha de Dados (III)

Avaliação Follow-Up
Recolha de Dados (IV)

Avaliação Follow-Up
Recolha de Dados (V)

Avaliação Pré-Teste
Recolha de Dados (I)

Avaliação Intermédia
Recolha de Dados (II)

0 meses  12 meses  24 meses  30 meses  36 meses

     
Fig.1 – Apresentação esquemática do Design da Avaliação 

(adaptado de Sumnall H. R., Jones L., Witty K., Woolfall K., Burrell 
K., McVeigh J. & Bellis M. A. (2007)

Dimensões a Avaliar
Serão avaliadas não só variáveis directamente associadas ao 
comportamento de consumo, como também variáveis que a 
literatura identifica como mediadoras desse comportamento. 
O modelo proposto por Petratis, Flay e Miller (1995), na qual 
as variáveis são organizadas de acordo com o nível de influên-
cia que exercem sob o comportamento de consumo (proximal, 
distal e ultimal) foi usado como classificação nesta investi-
gação. 

• Variáveis proximais: são variáveis com elevado poder pre-
ditivo do comportamento de consumo, focando-se unica-
mente nos percursores imediatos deste comportamento. 

• Variáveis distais: são causas relativamente indirectas do 
comportamento de consumo cujos efeitos tendem a agir 
ou a ser mediados por variáveis mais proximais. Estas va-
riáveis podem, por isso, ser menos preditivas. 

• Variáveis ultimais: são factores externos e abrangentes, 
que gradualmente impelem os individuos em direcção ao 
comportamento de consumo. Estas variáveis estão fora 
do controlo dos indivíduos, mas ainda assim, aumentam o 
risco de consumo a longo prazo. 

• Variáveis demográficas: são variáveis que, embora não  se-
jam preditivas do comportamento de consumo, permitem 
caracterizar a população alvo dos projectos e identificar 
subgrupos, o que será útil para a análise diferencial dos 
resultados dos projectos. 

Instrumento
O questionário que irá ser aplicado no decorrer desta investi-
gação integra um total de 112 questões e foi construído tendo 

em consideração as competências de leitura da faixa etária 
dos 12 aos 18 anos. O tempo estimado de preenchimento são 
45 a 60 minutos.

Aplicações práticas
Ao implementar um modelo de avaliação dos resultados e do 
impacto de projectos de prevenção das toxicodependências, 
esperamos, por um lado, contribuir para a disseminação da 
prática avaliativa e, por outro, contribuir para a identificação 
e disseminação de práticas interventivas eficazes. 
Espera-se que, ao cruzar variáveis relativas aos paradigmas, 
modelos e metodologias de intervenção, aos subgrupos da 
população-alvo e aos contextos de intervenção, consigamos 
aumentar o conhecimento sobre os mecanismos mediadores 
dos resultados das intervenções preventivas. Espera-se ainda 
que este conhecimento permita a identificação de subgrupos 
de população-alvo específicos que se sejam mais permeáveis 
à eficácia de determinados componentes interventivos, per-
mitindo assim uma intervenção especializada e convergente 
com um dos príncipios de intervenção actualmente defendi-
dos pelo E.M.C.D. D.A. e pelo N.I.D.A.: o da intervenção selec-
tiva e indicada. 
Do ponto de vista da intervenção técnica, espera-se que o co-
nhecimento produzido nesta investigação acerca dos compo-
nentes interventivos mais eficazes, das variáveis contextuais 
que amplificam o potencial de eficácia destes componentes e 
das características dos subgrupos possa ser considerado no 
planeamento de futuras intervenções preventivas. 
Globalmente, espera-se que esta investigação possa contri-
buir para que as intervenções preventivas possam ser cada 
vez mais eficazes na prossecução dos objectivos a que se pro-
põem. 

Orientação académica
Esta investigação está a ser orientada conjuntamente pelo 
Professor Telmo Mourinho Baptista (da Faculdade de Psico-
logia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa) e 
pelo Professor Mark Bellis (da Faculty of Health and Applied 
Social Sciences da Liverpool John Moores University). 



 
em toxicodependência em Portugal

Falar da história da carreira profissional de Nuno Miguel equivale a realizar um périplo pela histó-
ria da intervenção em toxicodependência em Portugal. Ao fim de 38 anos de ligação, Nuno Miguel 
termina um vínculo com o sector público da saúde ao longo do qual este médico psiquiatra fez 
parte da equipa responsável pela primeira consulta especializada em toxicodependência em Por-
tugal, um serviço que chegou a chefiar no Hospital Santa Maria, presidiu a Comissão Instaladora 
do Centro das Taipas, presidiu a Comissão Instaladora do SPTT, conferindo forte contributo para 
o alargamento da rede de CAT no País e forma, juntamente com os amigos Luís Patrício, Rodrigo 
Coutinho, Emília Leitão e Jorge Câmara, um grupo de notáveis de valia técnica e operacional ines-
timável para o País. No momento da despedida do IDT, onde mantinha o cargo de assessor do 
Conselho de Administração, os colegas decidiram homenagear aquele que foi ainda director clíni-
co do serviço e um dos grandes batalhadores pela descriminalização dos consumos de drogas em 
Portugal e pelo alargamento dos programas de metadona. Terminado o ciclo, Nuno Miguel prome-
te, tal como faz em entrevista a Dependências, continuar a ajudar na missão, intervindo para aju-
dar o IDT e demais entidades inseridas na rede de prestação de cuidados a toxicodependentes. 
Crítico relativamente à legislação que regula a  articulação entre os sectores público e privado, 
reivindicando uma melhor estimulação da actividade privada por parte do Estado e o fomento de 
maior estabilidade para os técnicos que, na área da redução de riscos, trabalham em instituições 
limitadas na prática por contratos de financiamento mal orçamentado e com horizontes temporais 
que não asseguram continuidade, veicula opiniões e sugestões alicerçadas em conhecimentos 
e prática que, por si só, constituem argumento de peso. Pelo meio, Nuno Miguel acusa ainda a 
desonestidade com que o “caso” Ares do Pinhal foi tratado pela comunicação social, descortinan-
do ainda dois momentos de particular importância para o País e de felicidade para si próprio: a 
criação do Centro das Taipas e a publicação da Estratégia Nacional, como resultado de o Governo 
da altura, com José Sócrates na área da toxicodependência, ter assumido o conjunto de recomen-
dações que a Comissão, de que Nuno Miguel fizera parte, tinha proposto.
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Se tivesse que fazer um filme subordinado à sua carreira profis-
sional ao serviço dos organismos públicos com intervenção em 
toxicodependência dar-lhe-ia um final feliz?
Nuno Miguel (NM) – Talvez possa responder de outra forma… Eu 
podia ter-me reformado há cinco anos… Ou seja, não me reformei 
antes porque não quis. E se o fiz agora foi fundamentalmente por 
pensar que a minha continuidade no serviço me era prejudicial. Uma 
das razões que motivou a minha saída foi acabar com confusões 
que, em meu entender, eram completamente injustificadas, e que se  
relacionavam com a minha actividade privada e  pública. Eu que me 
podia ter reformado há cinco anos, com a reforma por inteiro e com 
as mesmas condições de vencimento, continuava a trabalhar, ofere-
cendo o meu serviço ao IDT, quando receberia o mesmo dinheiro se 
deixasse de trabalhar. Como isso só me trazia confusões, achei que 
seria preferível reformar-me. No entanto, não me importaria de ter 
continuado a trabalhar, porque tinha e tenho prazer no que faço, se 
não existissem essas confusões.

Que marcos elegeria como os mais importantes decorridos ao lon-
go da sua carreira profissional?
NM – Comecei por trabalhar no Hospital Santa Maria, onde iniciei 
a minha carreira de médico, em 1970, tinha eu 26 anos, uma ac-
tividade que foi interrompida devido aos dois anos que estive em 
Angola como médico militar. Quando voltei, iniciei a especialidade de 
psiquiatria. Neste serviço de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, 
tinha sido criada pelo Prof. Dias Cordeiro, em 1973, uma consulta de 
toxicodependentes e, em 1975, comecei a trabalhar nessa consulta. 
Aí continuei até 1987 e, durante esses 12 anos, além de realizar 
outras actividade tendo mesmo chefiado uma das cinco equipas do 
serviço, trabalhei nessa consulta de toxicodependentes, que, a certa 
altura também chefiei. É aí que se começa a formar um determinado 
grupo: o Dr. Luís Patrício, o Dr. Rodrigo Sousa Coutinho, a Dra. Emília 
Leitão, o Dr. Jorge Câmara eram da minha equipa no Hospital Santa 
Maria e trabalhavam na consulta de toxicodependência. Esta consul-
ta era uma iniciativa do serviço, sendo que, já nessa altura, desde 
1977, existiam os Centros de Profilaxia da Droga de Lisboa, Porto e 
Coimbra. Por outro lado, em 1986, ainda antes do Centro das Taipas, 
tinha surgido a primeira comunidade terapêutica da Associação Ares 
do Pinhal, igualmente com o Dr. Patrício, o Dr. Rodrigo e a Dra. Emí-
lia como uma tentativa de encontrar uma resposta para os utentes 
da nossa consulta, que necessitavam deste recurso terapêutico 
e que não encontravam lugar nas poucas existentes. Quando, em 
1987, surge o Projecto Vida, uma das 30 medidas, a medida 11, cor-
respondia à criação de um centro hospitalar para toxicodependentes 
em Lisboa. A Ministra da Saúde Dra. Leonor Beleza, que conhecia o 
trabalho da Associação Ares do Pinhal, convida-me para chefiar esse 
projecto , constituindo uma equipa para fazer o Centro das Taipas. 
É assim que saio do Hospital Santa Maria, primeiro de forma pro-
visória e temporária e, mais tarde, de forma definitiva. Ainda antes 
de 1990, sem existir o SPTT,   a Ministra depois de ter criado o CAT 
das Taipas, promoveu a criação do CAT de Cedofeita no Porto e do 
SAPT no Algarve. Entretanto, em 1990 começa outra fase, uma vez 
que o último decreto da Ministra Leonor Beleza antes da sua saída, 
dava origem ao SPTT, juntando no mesmo serviço os três CEPDs até 

aí dependentes do Ministério da Justiça e os três novos Centros do 
Ministério da Saúde. E nessa altura convidou-me para presidente da 
comissão instaladora, cargo que ocupei, juntamente com o cargo de 
presidente da comissão instaladora do Centro das Taipas até 1993. 
Acumulei o cargo mas não o vencimento… A partir daí, as minhas 
actividades fundamentais passaram a ser desenvolvidas no próprio 
SPTT, com o Dr Luís Patrício, na criação de uma rede de CATs em 
todo o País e  é justo recordar que boa parte do trabalho de direcção 
do CAT das Taipas foi desempenhado pelo Dr. Rodrigo Coutinho e 
outros membros da Comissão Instaladora, o que permitiu que eu e o 
Dr. Luís Patrício, que pertencíamos às duas comissões instaladoras, 
pudéssemos desenvolver com mais intensidade o necessário traba-
lho no SPTT. De 1990 a 1993 há um período de desenvolvimento do 
serviço e de criação de novos CAT, como o de Setúbal, Santarém, 
Braga, Covilhã, Castelo Branco… E nós continuámos a estender essa 
rede. A mudança faz-se em duas fases: numa primeira, a ministra 
Leonor Beleza cria estruturas no Ministério da Saúde paralelas às 
que já existiam no Ministério da Justiça, e, depois, junta-as todas no 
SPTT, no Ministério da Saúde, retirando-as ao da Justiça.
Por várias razões, uma das quais a de querer guardar a minha inde-
pendência – porque quando se ocupam estes lugares está-se sempre 
dependente de questões políticas – nunca quis estar completamente 
dependente do serviço público e  por isso tinha começado a fazer 
actividades privadas em 1979, no meu consultório e mais tarde na 
Associação Ares do Pinhal. Mas em 1992, começa a surgir legisla-
ção que torna incompatível a acumulação de cargos de director-geral 
com o exercício privado – e o cargo de presidente da comissão ins-
taladora do SPTT estava equiparado ao de director-geral, tal como 
estaria o de presidente do conselho de administração, quando ter-
minasse o período da instalação. Daí ter optado por deixar os cargos 
que fossem incompatíveis com a acumulação. Nessa altura, passo 
assim a exercer uma função designada director de serviços de acção 
médica mas que correspondia à direcção clínica do SPTT. Função 
que continuei a exercer até à extinção do SPTT e à sua fusão com 
o IPDT. Trata-se de uma fase em que não tenho funções de gestão 
ou de decisão mas sou director clínico do serviço, primeiro com um 
conselho de administração presidido pelo Dr. José Luís Castanheira 
e depois com a presidência do Dr. João Goulão. Com a fusão do 
serviço com o IPDT, e com o conselho de administração presidido 
pelo Dr. Fernando Negrão, há um período de interregno em que, 
embora tenha sido nomeado formalmente assessor do CA, apenas 
fui consultado uma vez ou outra sobre questões muito laterais, não 
tendo desenvolvido qualquer intervenção no serviço. Ao Dr. Fernando 
Negrão sucede o Dr. Nuno Freitas que me convidou para vogal do 
Conselho de Administração, cargo que recusei, novamente por causa 
da incompatibilidade. Na altura da presidência do Dr Nuno Freitas, 
por iniciativa do então presidente e da vogal Dra. Alice Castro, sou 
mais vezes consultado e participo mais na vida do serviço. Durante o 
período do Dr. Fernando Negrão, tinha continuado a dirigir a revista 
do serviço com o Dr.  Salvado Ribeiro e, por solicitação de alguns 
CAT, tinha começado a fazer uma actividade de supervisão, em que 
reunia com os técnicos e discutia casos clínicos. Passei a ir a Xabre-
gas, Loures, Torres Vedras, Setúbal, Barreiro, Almada, Évora… Foi 
uma actividade que iniciei, não por iniciativa do CA mas destes CAT 
e que fui continuando a fazer até agora.

Durante esse período, alguma vez sentiu que pudesse existir qual-
quer tipo de incompatibilidade, fosse do ponto de vista ético e 
moral, fosse num plano financeiro, numa perspectiva de aprovei-
tamento pessoal, pelo facto de exercer simultaneamente no sector 
privado?
NM – As leis são as leis… E estas leis procuram impedir esse tipo 
de aproveitamento pessoal. Mas aquilo que fiz ao longo de todo este 
tempo foi contribuir para a criação de uma rede de serviços públicos 
que não existia. E, assim o que fiz foi contribuir para que houvesse 
menos toxicodependentes no privado. A única coisa que poderia fa-
vorecer o privado era se a rede de serviços públicos não funcionasse. 
A acusação tradicionalmente feita aos médicos que trabalham nos 
dois lados é a ideia de que poderão não fazer funcionar os serviços 
públicos… No meu caso, os serviços públicos foram criados pelo 
serviço que eu próprio presidi e do qual fui director clínico… E não 
foram poucas as vezes em que tive que lutar duramente para que 
o serviço se desenvolvesse. Principalmente numa altura em que os 
políticos pareciam estar mais interessados em fingir que se fazia do 
que fazer. Creio que este tipo de incompatibilidades é errado, funda-
mentalmente por uma questão: as condições dos serviços públicos 
são muitas vezes más e pouco compensatórias, a maior parte das 
pessoas que gostam de trabalhar e que precisam de ganhar dinheiro 
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acabam por trabalhar no privado e o risco que se corre é o de  as pes-
soas mais dinâmicas se desviarem para o privado e não trabalharem 
nos serviços públicos. Penso, no entanto, que as duas posições são 
defensáveis. Mas creio que, havendo incompatibilidade e para que 
os serviços públicos continuassem bons, era preciso mudar também 
as condições destes, incluindo as remuneratórias, para que tivessem 
capacidade de atrair as pessoas mais competentes e dinâmicas. Mas 
voltando à minha carreira, nesta fase final, com o Dr. João Goulão a 
presidir o IDT, continuei como assessor do CA mas nunca me voltei a 
integrar na prática diária do serviço.

Estava mais empenhado na Ares do Pinhal?
NM – Não é isso… O lugar de director clínico corresponde a um 
espaço de acção, de intervenção, tem uma margem de actividade 
própria, enquanto no lugar de assessor do CA não se tem nenhuma 
intervenção directa e aquela que se tem depende das solicitações 
do CA. Na prática, isso significa uma marginalização. E ao contrá-
rio do que algumas pessoas pensam, a realidade da minha prática 
nos últimos tempos, tirando as actividades que fui exercendo por 
iniciativa dos CATs, era estar marginalizado da vida do serviço. As 
decisões e discussões quotidianas são naturalmente tomadas nos 
órgãos próprios do serviço, nas reuniões do CA, nas reuniões com as 
delegações regionais, com os directores dos CAT… E um assessor do 
CA não participa nessas reuniões. Não quer isto dizer que uma vez 
ou outra não me tenham sido solicitados pareceres mas, na prática, 
fui ficando numa posição marginal. Por isso, a partir de certa altura, 
pesadas todas as circunstâncias, realmente, reformar-me era a de-
cisão mais normal.

Sente alguma mágoa por estes últimos cinco anos terem sido as-
sim?
NM – A questão de os últimos cinco anos terem sido assim tem uma 
causa: quando se deu a fusão do SPTT com o IPDT, o lugar de direc-
tor clínico passou a ser exercido pelo director do departamento de 
tratamento e de redução de riscos. E este lugar era incompatível, ou 
seja, a minha marginalização progressiva do serviço tem a ver com 
questões legais e com opções minhas. Os lugares em que eventu-
almente poderia ter alguma intervenção estavam-me vedados pela 
minha opção de continuar a trabalhar no privado. É evidente que, 
apesar de tudo, o grau da minha intervenção poderia estar depen-
dente da forma como pudesse ser integrado no trabalho diário mas, 
de facto, isso acabou por não suceder e, por isso, acabei por tomar 
esta opção, que me parece ser a mais correcta.

A história da sua carreira confunde-se um pouco com a própria his-
tória da intervenção em toxicodependência em Portugal. Parece-
lhe que o rumo desta última foi o mais certo ao longo dos últimos 
anos, quer a nível público, quer no que concerne à própria dele-
gação de serviços que o Estado vai realizando nas instituições da 
sociedade civil?
NM – Se olhar para a evolução patenteada no passado, constato que 
existiram alturas em que os governos investiram na questão das 
toxicodependências e outras em que investiram menos. Uma figura 
marcante da história da intervenção em toxicodependência em Por-
tugal foi obviamente a Dra. Leonor Beleza mas nem todos os minis-
tros que lhe sucederam optaram pela continuidade…

…Mas uma coisa será o investimento e outra a coragem política…
NM – Sim, mas creio que no tempo da Dra. Leonor Beleza houve 
coragem…

…E depois, deixou de haver?
NM – Há um período de estagnação anterior a 95, por exemplo; há 
outros momentos importantes, concretamente o período em que o 
ministro da área da toxicodependência foi o actual Primeiro-Minis-
tro, José Sócrates, com a criação da comissão para a criação de 
uma estratégia nacional para a toxicodependência e pela força que 
deu em várias vertentes, mesmo na área de redução de riscos… Ao 
longo do tempo, há períodos mais cinzentos e este é um deles. Sinto 
que está criado um colete-de-forças, no qual é muito difícil trabalhar. 
Refiro-me a um conjunto de leis que dificultam a iniciativa privada, o 
apoio do IDT a iniciativas privadas… Parece-me que o serviço está a 
diminuir em vez de se desenvolver, a ter cada vez menos capacidade 
de resposta, com perda de técnicos. Deixou de ser atractivo para as 
pessoas porque passou a ter menos condições do que tinha antes e, 
por outro lado, as condições de actividade no privado apoiado pelo 
Estado complicaram-se através da criação de fórmulas burocráticas 

que não me parece que façam qualquer sentido…
É outra coisa que me parece importante: existiu uma fase em que 
se percebeu que os serviços públicos, por si só, não conseguiriam 
responder ao problema da toxicodependência – estou a pensar no-
meadamente na questão das comunidades terapêuticas _  e   optou-
se por obter a colaboração de IPSS, que criam CT, centros de dia e 
outras respostas, constituindo uma rede de lugares – nomeadamen-
te em CT - que não teria sido possível ao Estado fazer com aquela 
velocidade. E foi possível, nesse tempo gerir de forma correcta a 
colaboração entre o público e o privado. O mesmo já não me parece 
ter sucedido na área da redução de riscos… Enquanto na área das 
CT, das unidades de desabituação e outras foi criado um quadro de 
funcionamento que garantia uma certa permanência das respostas, 
o que  era obviamente também a única forma de garantir segurança 
aos técnicos que trabalhavam no privado, no caso das estruturas de 
redução de riscos as leis definem prazos de trabalho ridículos e, por 
outro lado, não se estimula a iniciativa privada. Algumas CT nasce-
ram porque algumas instituições dispunham de locais que até esta-
riam desaproveitados, interessando-se por isso por lhes dar uma uti-
lidade e muitas das actividades que se criaram potenciaram coisas 
que existiam localmente. O esquema actual, em relação  à redução 
de riscos, é diferente. Primeiro, é um esquema estático e parado no 
tempo porque só permite ao IDT financiar as instituições previstas 
no decreto da redução de riscos, o qual já tem alguns anos e está 
claramente desactualizado em alguns aspectos e contém erros que 
até penso serem gralhas. Isso constitui uma limitação que não existe 
por exemplo na área da SIDA. Se hoje se pensar fazer determinadas 
intervenções para toxicodependentes que se pensem ser úteis mas 
que não estejam previstas naquele decreto, não podem  ser finan-
ciadas. Para lhe dar um exemplo, suponhamos que uma IPSS de 
uma localidade qualquer tem uma casa que pretende transformar 
num centro de acolhimento com o apoio do Estado… Isto hoje não 
é possível porque, para o Estado subsidiar essa  IPSS  tem que pro-
mover um concurso. Como a casa é da IPSS, o concurso não pode 
ser feito. A lei de colaboração entre o público e o privado em relação 
às actividades da redução de riscos parece-me cheia de erros, que 
tem bloqueado projectos e promovido a instabilidade de trabalho, 
porque as pessoas não podem estar permanentemente a terem pro-
jectos subsidiados por um ou dois anos e depois verem os financia-
mentos interrompidos e  irem para o desemprego. Creio que não é 


