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Faz não sei quantos anos desde que me vi nas lutas 
operárias e estudantis. Lutas pela liberdade política 
e de opinião e pelos direitos humanos, lutas pelo di-
reito de manifestação, pela liberdade do meu País, 
pelo fim da guerra colonial, e pelo regresso dos nos-
sos soldados à pátria. Pelo direito ao voto e do povo 
eleger os seus representantes, pelo fim do analfabe-
tismo e pelo direito a uma educação universal para 
todos os portugueses, pela liberdade sindical, pela 
liberdade de imprensa pelo direito à saúde, pela paz 
e pela democracia.

Lutas com carácter, com elevação e pelos mais nobres ideais, de liberdade sem interesses pessoais 
e mesquinhos.
Desde esses tempos que recordo as mais diversas crises económicas, sociais e políticas, das elevadas 
taxas de juro, da especulação bancária, dos bairros sociais e de lata, dos senhorios e subalugas, das 
casas de penhores, do desemprego sem direitos, dos encerramentos das empresas e das paragens de 
produção, dos trabalhadores sem férias e sem subsídios, sem contratos de trabalho da miséria quase 
colectiva da classe trabalhadora.
Quem não se recorda?
Claro que hoje as coisas são bem diferentes, como diferentes são as nossas lutas. Já não temos os 
mesmos objectivos, vivemos num regime democrático, já conseguimos muitos dos nossos direitos, 
já não vivemos na “época da escuridão”, somos um povo livre e somos nós que elegemos os nossos 
representantes!
Mas…ainda não somos suficientemente iguais em direitos, porque uns tem o privilégio de ter muitos 
mais direitos que outros, quer sociais quer económicos, e por isso a luta de hoje não é a mesma do 
passado. Hoje o confronto já não se faz por convicções, por ideais, mas sim por inveja, por ódio, e na 
falta de melhores argumentos recorre-se ao insulto, à injúria, e à mentira.
E não deixa de ser triste que após todos estes anos ainda não saibamos viver em democracia e com 
tudo que ela representa.
Vem a propósito a “liberdade de imprensa,” em que alguns (poucos) jornalistas se pretendem transfor-
mar em justiceiros, prontos a saltarem para o teatro da fama e receberem o aplauso dos incautos e 
malabaristas circenses que acham que a única justiça é a deles. E o que dizem, façam ou escrevam 
(não) está acima das leis que tanto evocam. Não é ao jornalista que compete fazer justiça, é aos tribu-
nais, ao jornalista é exigido questionar, é-lhe exigida a verdade e a busca dela para que se faça justiça. 
Não é o mesmo que ser justiceiro.
E nesta peça de teatro, ele, o justiceiro decide:….. “A sentença está dada. Julgamento sumário e sem 
direito a defesa. Decidiu o jornalista, está decidido”.
 Fantástico…, mas afinal em que País estamos? Insulta e acusa a pessoa, injuria a família e nada lhe 
acontece?
E quem deve julgar o justiceiro? É ele detentor da verdade absoluta? Ou esconde-se atrás das “fontes 
de informação? Se é que existem.
 Aqui chegado, apetece-me questionar: Foi para isto que lutámos e conquistámos o direito de opinião 
e a liberdade de expressão?
Não! Não foi para isso e não serão os delatores e mendigos da informação “de algibeira” que nos farão 
sair do caminho ou travar as nossas convicções e princípios basilares de liberdade e democracia.

Sérgio Oliveira
Director
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Por lapso, na edição passada da “Dependências”, foram publicados os contactos errados da CT Cari-
tas Diocesana de Vila Real, na rubrica “Comunidades Terapêuticas”. Pelo facto pedimos desculpa e 
publicamos os dados correctos:
CT Caritas Diocesana de Vila Real, Quinta da Tapada, Bisalhães, 5000-312 VILA REAL
Tel: 259371166 / Fax: 259341897, Mail: projectohomem.vr@iol.pt



               PRI Rio Tinto

IDT, Junta de Freguesia de Rio Tinto e associação local formalizam Projecto 

Prevenir, Intervir e Reinserir com ARTE (S)

No passado dia 15 de Dezembro, Rio Tinto e a Delegação Regional do Norte do 

IDT deram mais um importante passo no combate à problemática das dependências, 

com a assinatura do Núcleo Territorial do Programa de Respostas Integradas (PRI) 

de Rio Tinto.

Este projecto, designado “Prevenir, Intervir e Reinserir com ARTE(S)” é o resultado 

da candidatura da Associação Rio Tinto Para a Evolução Social (ARTES), no 

âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) do Instituto da Droga 

e Toxicodependência e colocará no terreno, durante 24 meses, diversos técnicos da 

área social. Estes terão como missão criar uma rede de respostas de intervenção 

comunitária inovadora , que permita incidir na problemática do consumo de 

substâncias Psicoactivas, seus efeitos e comportamentos de risco associados, numa 

lógica de prevenção, minimização de danos e reinserção social.

A assinatura do Núcleo Territorial do PRI formalizou o compromisso de vários 

parceiros com responsabilidade social, e contou com a presença do Secretário de 

Estado da Saúde, Manuel Pizarro, numa cerimónia que se realizou no Salão Nobre 

da Junta de Freguesia de Rio Tinto.

Dependências marcou presença no acto protocolar e registou a intervenção do 

representante do IDT, Jorge Barbosa.

“É com enorme satisfação que o IDT e a Comissão Social de Freguesia de Rio Tinto organizam, neste dia, a assinatura do Núcleo Territorial do Plano de 
Respostas Integradas da “Freguesia de Rio Tinto”.
A implementação de Programas de Respostas Integradas, promovidos pelo IDT, representa uma inovação e uma mudança na trajectória das políticas 
no campo das drogas em Portugal, ao adoptar os princípios da territorialidade, da integração e do empowerment no contexto da luta contra a droga e 
a toxicodependência, capacitando as instituições, as populações e os indivíduos para a identificação e resolução dos problemas locais, através do seu 
envolvimento no desenho e materialização de projectos comunitários que visam reduzir os prejuízos individuais para prevenir riscos colectivos.
O PRI de Rio Tinto é um programa de acção territorial impulsionador de respostas transdisciplinares nas áreas da prevenção, redução de danos e reinserção 
social, decorrente de um diagnóstico territorial, partilhado, integrado e articulado, que contribuiu:
- Para a compreensão dos problemas sociais;
- Para a identificação dos grupos da população afectados, dos contextos e das consequências sociais;
- E para o planeamento de respostas integradas, concertadas e globais, assentes nos princípios da cidadania e da tolerância. 
Para a dinamização deste PRI, o IDT vai investir na freguesia de Rio Tinto, após um processo de selecção promovido através de concurso público, 
aproximadamente 300.000,00 , para a realização de programas de promoção de competências pessoais, sociais, parentais, de orientação vocacional e 
profissional, de prevenção de comportamentos de risco e de programas de baixo limiar de exigência, durante um período de 24 meses, junto de jovens em 
risco, de famílias em situação de vulnerabilidade social, e junto de toxicodependentes e alcoólicos que se encontram fora do alcance da rede assistencial 
pública.
Mas a execução deste PRI só se concretiza com a constituição de um Núcleo Territorial. Por isso, estamos hoje aqui reunidos para assinar um “Compromisso 
de Colaboração”, para a efectivação de um trabalho em rede, evitando o isolamento das intervenções, optimizando recursos e promovendo um espaço para 
a partilha e resolução de problemas em conjunto entre as várias entidades parceiras, reconhecendo a complementaridade e a responsabilidade colectiva 
pela gestão dos riscos sociais originados pelos consumos de substâncias psicoactivas.
O Núcleo Territorial (NT) será a instância de coordenação do PRI de Rio Tinto, responsável por: Assegurar a integração das intervenções que constituem o PRI; 
Dinamizar e promover a implementação das intervenções previstas no planeamento do Programa; Garantir a adequação das intervenções às necessidades 
dos grupos-alvo; Monitorizar o desenvolvimento das intervenções, através da utilização de instrumentos adequados; e Avaliar o PRI no seu todo, relativamente 
à territorialidade, à integração, à parceria e à participação, através de um instrumento de avaliação a aplicar anualmente.
Por último, faço votos sinceros e confiantes de que este Núcleo Territorial, e em particular, a entidade promotora – Associação Rio Tinto Para a Evolução 
Social, respondam às necessidades da população local, concretizando os objectivos definidos no Modelo de Planeamento do PRI de Rio Tinto: Diminuir os 
riscos relacionados com o consumo de substâncias psicoactivas; Promover cuidados de saúde e sociais; Prevenir a disseminação de doenças infecciosas; 
Diminuir a marginalidade e a exclusão social; Melhorar a qualidade de vida dos indivíduos nas dimensões individual, familiar e comunitária; Promover a 
adopção de estilos de vida saudáveis e a construção de projectos de vida sustentáveis.
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Depois de Lisboa, Porto e Madrid, o Bike Tour prossegue a sua internacionalização. Que impor-
tância assume esta orientação do evento para o El Corte Inglés?
Susana Santos (SS) – A importância que atribuímos ao processo de internacionalização do Bike Tour 
corresponde, no fundo, à importância do próprio evento em si, à sua imagem e ao ideal que representa: 
tudo o que tenha a ver com uma vida e mobilidade mais saudável, chamando a atenção para um conjunto de 
circunstâncias que as vidas sedentárias de hoje tendem a agravar, alertando para a necessidade de fazer 
desporto e de se promover a mobilidade física; chama ainda a atenção para o problema energético… Ou 
seja, há um conjunto de valores associados ao Bike Tour que nós perfilhamos e partilhamos.

Refere-se a valores de âmbito social?
SS – Sim, são sobretudo valores sociais, que têm que ver com a sensibilização ambiental ou com a neces-
sidade de praticarmos uma vida saudável, isenta de dependências… São valores que perfilhamos enquanto 
empresa e é por isso que nos associámos desde o primeiro momento a esta iniciativa.

O grupo El Corte Inglés tem concedido particular importância às questões relacionadas com a 
responsabilidade social empresarial, elegendo como destinatários destas acções não apenas os 
seus colaboradores mas igualmente os seus clientes…
SS – Exactamente! Felizmente, a responsabilidade social está na moda mas é preciso chamar a atenção 
das pessoas para a circunstância de a responsabilidade social ser muito mais vasta do que a realização 
ou associação a eventos pontuais. É muito importante que as empresas se associem à sociedade civil nas 
acções que esta promove – o Bike Tour constitui um belíssimo exemplo disso – mas é igualmente importan-
te que a empresa, ela própria, tenha práticas socialmente responsáveis, que seja eticamente correcta nos 
seus comportamentos. É isso que se pede às empresas, até porque terão certamente mais possibilidades 
de o fazer do que as pessoas individualmente consideradas, isto sem descurar o facto de se tratar de uma 
obrigação das empresas e dos cidadãos.

Um dos aspectos diferenciadores desta “corrida” tem a ver com o facto de a meta não corres-
ponder a um final mas antes a um princípio de continuidade. Quanto ao El Corte Inglés, que 
participa desde o início, o que poderemos esperar do futuro?
SS – Vamos continuar! De resto, temos um acordo com a Bike Tour para estarmos juntos nos primeiros 
três anos em Lisboa e no Porto. É muito cedo para dizer como será no futuro mas, para já, nos próximos 
três anos, estaremos com certeza associados a algo que pretendemos seja mais que um evento, um dia 
que marca o início de um comportamento diferente daquele que as pessoas tinham até então. E, de resto, 
falando com os organizadores da prova, ficámos a saber que muitos dos participantes do Bike Tour são 
repetentes, o que nos leva a crer que se tratam de cidadãos que, nos seus círculos de amigos e familiares, 
ajudam a promover determinado tipo de comportamentos. Também desse ponto de vista estamos perante 
um extraordinário movimento.

E é isso mesmo que aqui vemos: pais e filhos a pedalarem juntos…
SS – Pais, filhos, avós… Exactamente! É uma prova familiar, não propriamente uma competição mas antes 
um convívio.

Tendo hoje sido classificado como um dos maiores eventos desportivos do mundo, que tipo de 
retorno poderá esperar um patrocinador que se associe ao Bike Tour?
SS – Não pode ser melhor. Quando iniciámos esta parceria – e prefiro chamar-lhe parceria em vez de pa-
trocínio justamente porque partilhamos valores com os organizadores da prova -, tínhamos naturalmente 
algumas expectativas que acabaram por ser totalmente cumpridas e, diria mesmo, superadas. Esta prova é 
muito bem organizada, tem índices de participação elevadíssimos, só não participam mais pessoas porque 
não existe capacidade física para isso, uma vez que é impossível caberem mais bicicletas na ponte e, por-
tanto, não poderíamos estar mais satisfeitos com o resultado. Em breve, encontrar-nos-emos seguramente 
em Lisboa, Porto e Gaia!

“Estou com um 
grupo de 9 amigos 
a viver um dia 
diferente”
Alesandro Severo 
Santos

“Tenho que tirar 
bastantes fotos 
para deixar de 
recordação, porque 
esta é uma corrida 
muito especial”
Luciana Sallovitz



Lisboa, Porto, Madrid e São Paulo… Qual é a meta do Bike Tour?
Diamantino Nunes (DN) – Fazer o máximo possível em termos de número de locais, desde que se 
faça um bom projecto, desde que seja exequível e, acima de tudo, que as pessoas saiam satisfeitas 
no final.

Que comentário lhe merece o facto de, em Lisboa, as inscrições teremos esgotado em 
apenas dois dias?
DN – Se me perguntasse isso no início do projecto, ficaria extremamente surpreendido. Honestamen-
te, é algo que não nos surpreende neste momento porque já começa a ser um hábito, no primeiro dia 
útil do ano, abrirem as inscrições para o Bike Tour em Portugal e um ou dois dias depois esgotarem. O 
que é, naturalmente, interessante.

Temos aqui um Bike Tour internacional como, aliás, já havíamos presenciado em Madrid… 
Para quando um Bike Tour cidade?
DN – Nós temos um projecto em Portugal que está actualmente a ser lançado nas câmaras municipais, 
que se chama City Bike Tour e que, na prática, passa por ter 200 bicicletas, 800 kits, numa lógica mais 
ambiental, com separação de lixo e está neste momento a ser comercializado junto dos municípios 
com uma adesão muito interessante.

Já se fala no Bike Tour como um dos maiores eventos desportivos populares do mundo. 
Esperava isto quando projectou o primeiro Bike Tour?
DN – Honestamente, pensava que, acima de tudo, teríamos que fazer um grande evento em que as 
pessoas ficassem satisfeitas. Quando tivemos a ideia, automaticamente, apaixonámo-nos pela mesma 
e, a partir do momento em que falamos com outras pessoas, que também gostaram do conceito, foi 
meio caminho andado para que o projecto tivesse sucesso. Internacionalmente, só com o passar da 
segunda edição é que percebemos o impacto que o projecto estava a ter, embora, como é evidente, 
haja sonhos e ambições e esses, desde a primeira hora que existem.

Colocar em marcha uma iniciativa como esta numa cidade como São Paulo não parece 
tarefa nada fácil…
DN – A questão de São Paulo é ainda mais complexa do que à partida se possa imaginar. A organização 
de um evento desta natureza necessita de muito tempo de preparação. Estamos a falar de um período 
nunca inferior a oito ou seis meses. E nós tivemos Madrid a 9 de Novembro… Ou seja, tivemos a or-
ganização em simultâneo de dois eventos fora de Portugal, em continentes diferentes, com 10 horas 
de distância de avião. No que respeita a São Paulo não foi fácil, embora tenhamos tido o apoio das 
pessoas desde a primeira hora e tudo tenha sido tratado a um nível político muito alto, tivemos que 
ultrapassar muitas barreiras para chegar ao dia de hoje e termos a consciência de que as coisas estão 
encaminhadas e prontas para ser mais um sucesso.

Depois de Portugal, Espanha e Brasil, que outros destinos poderão acolher o Bike Tour?
DN – Estamos neste momento a ser abordados por algumas cidades para fazer o Bike Tour. Acabámos 
mesmo de ser desafiados pelo General Uchôa, Secretário nacional de políticas sobre drogas brasileiro, 
para a realização deste projecto, em Junho do próximo ano, em Brasília, quem sabe com a presença 
do próprio Presidente da República do Brasil. Estamos a preparar um evento para África, um continente 
em que ainda não foi realizado e estamos em negociações para o fazer também na Turquia, na ponte 
que liga a Ásia à Europa. Como é sabido, a questão das pontes é emblemática para nós, a simbologia 
da passagem de um estilo de vida para outro e essa ponte da Turquia atrai-nos muito como, confesso, 
Londres e Nova Iorque seriam realizações muitíssimo interessantes.
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“Se vim sozinho? 
Não de maneira 
nenhuma. Vim 
com mais de 
5.000 amigos. 
Não vê o 
ambiente?”
José Bartolo

“Estamos 
andando de 
bicicleta como 
todo mundo, 
isto  é fantástico 
também”
Dificiente motor



Que motivos levam um grupo como a EDP a associar-se a um evento como o Bike Tour, do qual se diz 
ser hoje um dos melhores e mais participados eventos populares mundiais a nível desportivo?
Paulo Campos Costa (PC) – Concordo plenamente com a avaliação que é associada ao evento, talvez substituísse 
a classificação que é feita através do termo desportivo por outro que me parece mais adequado, que é bem-estar. 
A EDP definiu a sua política de patrocínios, no último triénio que agora finaliza, apostando em tudo o que tenha a ver 
com o bem-estar, a saúde das pessoas, o desporto – e não estamos obviamente a falar do futebol… Nos próximos 
três anos, continuaremos a apostar em tudo o que tenha a ver com o bem-estar e com a prática do desporto ao ar 
livre e em convívio. Desde o dia em que, pela primeira vez, foi apresentado o Bike Tour a EDP sentiu de imediato que 
estava perante um dos projectos que teria que acarinhar e acompanhar durante os próximos anos.

Assumindo que a associação a eventos deste tipo corresponde à materialização da responsabilidade 
social da EDP, dá-se aqui a feliz coincidência de o Bike Tour ter alargado fronteiras, afirmando-se já 
como um evento internacional, curiosamente em territórios onde o grupo EDP também marca pre-
sença…
PC – De facto, até agora, tivemos a felicidade de o Bike Tour nos acompanhar nas geografias onde estamos pre-
sentes. Começámos em Portugal, em Lisboa e Porto, depois Madrid, que também correu muito bem, afirmando-se 
com grande sucesso pela primeira vez fora de portas e, agora, estamos pela primeira vez na América Latina, em 
São Paulo, uma cidade que, para quem não conhece, bastará dizer que tem cerca de 17 milhões de habitantes, o 
que é bem demonstrativo da sua grandiosidade. Dou desde já os parabéns à organização do Bike Tour porque não 
é fácil organizar fora de portas um evento desta envergadura.

Em que medida se enquadra o Bike Tour na missão social da EDP?
PC – Quando há pouco me referia ao bem-estar e ao convívio, isso tem muito a ver com a missão que a EDP as-
sume. Existe um conjunto de valores que são defendidos pela EDP, um deles é a sua responsabilidade social. Quer 
através da Direcção de Marca e Comunicação, quer através da Fundação EDP apostamos seriamente em áreas 
em que a sociedade portuguesa está mais carenciada, ou seja, na saúde e na educação e também neste tipo de 
convívio. Esta organização do Bike Tour vai muito além do prémio que a pessoa recebe, a bicicleta, e demonstra 
a vontade de as pessoas participarem, do participarem com a sua energia… e a EDP é uma empresa de energia, 
presente não só em Portugal, neste momento estamos em vários continentes, constituindo a primeira marca global 
portuguesa fora de portas.

Porto, Lisboa, Madrid, São Paulo… uns milhares largos de bicicletas distribuídas que não se limitam 
na utilização ao dia da prova mas que promovem a continuidade do exercício físico, neste caso, com 
uma analogia interessante a uma marca, a EDP, bem presente no lema da prova: Pedalada só com a 
tua energia…
PC – Sim, é muito importante essa assinatura que surgiu. Ao fim e ao cabo, a energia que temos, a energia que 
nos faz viver todos os dias tem muito a ver com as diferentes formas de energia de que precisamos para viver, seja 
eléctrica ou outra… Mas tem, de facto, muito a ver com a nossa energia. A maior parte das pessoas que participam 
no Bike Tour está consciente de que precisa da sua energia e, enquanto as pessoas tiverem essa energia, o mundo 
continuará a caminhar num sentido melhor.

Embora esta associação organizativa da Sportis com o IDT, sob o patrocínio da EDP e de outras mar-
cas não seja mensurável do ponto de vista da recuperação de estilos de vida saudáveis, assenta pelo 
menos na quase certeza de que muitas destas famílias participantes inverterão os seus estilos de 
vida…
PC – Não tenho quaisquer dúvidas de que irão efectivamente inverter… É transmitindo bons valores que nos acom-
panham que conseguimos influenciar positivamente as pessoas, que são influenciadas pelo que há de bom e de 
mau na sociedade. E o Bike Tour é um bom exemplo que se dá à sociedade.

A meta desta prova é simbólica, não havendo propriamente um vencedor em função da ordem de 
chegada… E qual é a meta da EDP?
PC – A meta da EDP, em termos globais, é crescer de forma sustentável e, dessa forma, conseguir também ajudar 
cada vez melhor os seus parceiros a concretizarem os seus objectivos. Portanto, creio que a meta é de todos nós 
e não apenas da EDP.

Que tipo de sentimentos é proporcionado ao ver estes milhares de pessoas a pedalar?
PC – É uma imensa alegria! Seja no Bike Tour, como em tudo na vida, ou é com a nossa energia que perseguimos 
os nossos objectivos ou então não os conseguimos alcançar.

Em menos de dois dias esgotaram as inscrições para esta prova em São Paulo…
PC – Soube-o hoje (risos). Mais uma vez, terei que dizer aos responsáveis que terão que aumentar o número de 
bicicletas… Sei que é uma grande dor de cabeça mas só demonstra a diferença que este projecto veio trazer à 
sociedade. Havia o ciclismo, existem as maratonas… Aqui, as pessoas participam com a sua energia mas o prémio, 
a bicicleta, as pessoas ganham-no à partida. Não é uma corrida, é muito mais que isso.

Vai pedalar?
PC – Vou com certeza! Até hoje, pedalei em todos os Bike Tour, excepto no do Porto porque estava ausente do País. 
Mas estarei no próximo!
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“Esta é uma 
boa maneira 
de conhecer 
S.Paulo. Andar de 
bicicleta. Assim 
temos mais tempo 
para apreciar a 
paisagem.”
Engº Paulo 
Marcel Pires
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Lisboa, Porto, Madrid, São Paulo e, na meta, podia ler-se, continua… Qual será, afinal, a 
meta do Bike Tour?
António Pinto de Sousa (AS) – O Bike Tour não tem meta. É um evento pensado para a promoção de 
um estilo de vida saudável, para prevenir o abuso de substâncias e todo o género de dependências. 
Temos em vista, entre 2009 e 2010, conseguir chegar a Luanda, dando o primeiro passo em África e 
sedimentar bem estes eventos. A Sportis, como parceira organizativa, fez obviamente um grande in-
vestimento quer em Madrid, quer em São Paulo, onde os investidores e patrocinadores não foram ainda 
de grande monta e é preciso, especialmente junto destas duas cidades, puxar por eles. É de salientar 
o papel dos três grandes investidores portugueses: a Vivo, a EDP e a Galp. A EDP é o nosso maior pa-
trocinador que, tal como a Vivo, esteve connosco desde a primeira hora. A Galp está connosco desde 
este ano. Vai passar a estar também nos eventos em Portugal, em Madrid e mesmo em São Paulo, 
onde não tem sequer uma operação directamente relacionada ao nível do retalhe – a nível institucional 
tem apenas a exploração petrolífera em parceria com a Petrobras, não estando pois à espera de um 
retorno directo comunicacional, e mesmo assim não deixou de estar presente numa causa social tão 
importante aqui em São Paulo, o que reflecte uma atitude muito meritória e também contribuiu para 
mais um evento bem conseguido.

Tendo em consideração que, em relação à edição de Lisboa, as inscrições esgotaram em 
dois dias e que há quem reclame ainda não ser desta que conseguirá participar, que expli-
cações encontra para o sucesso evidenciado pelo Bike Tour?
AS – Penso que será o atractivo de, contra uma inscrição, receberem um kit tão completo, que inclui 
bicicleta, mochila e capacete. Além disso, bem sei que São Paulo é uma cidade com muitos milhões 
de habitantes mas também aqui, sem qualquer género de comunicação, as 5 mil inscrições esgotaram 
em dia e meio. Em Madrid bastaram cinco dias úteis… Além dessa grande apetência, há ainda a alegria 
que se gera durante o evento, o que o torna inesquecível, fazendo com que seja apetecível voltar no 
ano seguinte. Depois, também é um evento que, além de ter este modelo que é único no mundo, toca 
duas componentes muito importantes: a social e a ambiental, diria que as duas grandes vertentes que 
hoje em dia o mundo mais luta para aperfeiçoar, dando a volta ao caos que vivemos.

O Secretariado Nacional de Luta Contra a Droga brasileiro considerou que esta iniciativa 
se insere clara e inequivocamente num plano conceptual de prevenção contra o uso de 
drogas. Em Portugal parece ainda haver algum receio em reconhecer o Bike Tour como uma 
iniciativa preventiva…
AS – Eu não sou técnico mas, face à experiência que tenho, não tenho qualquer dúvida em classificá-lo 
como preventivo porque, quando incentivamos as pessoas, enquanto ser individual, mas também as 
famílias, o grupo de amigos a adoptar um estilo de vida saudável, é automática a prevenção. E a pre-
venção não é só relativamente ao uso de drogas mas a qualquer hábito ou estilo de vida que não seja 
saudável. Portanto, essa questão não me preocupa e considero até uma perda de tempo estarmos a 
debater se se trata ou não de uma iniciativa de cariz preventivo. De qualquer forma, foi curioso e até 
engraçado ter reparado nisso aqui no Brasil: é tão lógico para eles ser um acto de prevenção pura que 
nem discutiram e adoptaram imediatamente o termo.

Entretanto, foi também lançado um repto pelo Secretário Nacional brasileiro para que a 
iniciativa seja replicada em Brasília…
AS – Sim, realmente lançou-nos esse desafio. Obviamente, já falei com a Sportis, já recebemos outros 
desafios quer de patrocinadores, quer da própria Rede Globo, a quem agradecemos a excelente cober-
tura que nos deram e a inestimável parceria que estabeleceram com o evento. Agora, isso dependerá 
também muito de o Governo Estadual indicar parceiros patrocinadores porque nós não podemos nem 
vamos pedir aos nossos patrocinadores que sejam sempre os mesmos. O que vamos, obviamente, 
pedir ao Governo Federal Brasileiro é que seja ele a orientar, de alguma forma, em parceria connosco, 
a expansão do evento pelo Brasil, sabendo que este país, só capitais de Estado, tem 22.

Já lá vão três anos desde o primeiro Bike Tour… Na altura esperava um sucesso como o que 
já foi hoje atingido?
AS – Não… Inicialmente não! Comecei a ter após a segunda edição, quando fizemos pela primeira vez 
Lisboa e Porto. A minha primeira preocupação após o sucesso da primeira edição em Lisboa foi levá-lo 
para o Norte do País. Quando conseguimos instalá-lo em Portugal, aí sim, o sucesso da segunda edi-
ção já foi tão grande que, até por proposta e indicações destes grandes patrocinadores portugueses, 
começámos a expandi-lo. E hoje em dia já não falamos simplesmente no evento Bike Tour. Já podemos 
falar na marca Bike Tour, no Bike Tour concept! É já um evento internacionalizado com sucesso e será 
com todo o prazer e orgulho que estabeleceremos a ligação a Angola e a África, que tantos problemas 
têm também nesta área.
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Qual é o verdadeiro interesse da Galp ao associar-se a um evento internacional como o Bike 
Tour?
Ricardo Peixoto –RP - A Galp Energia é uma empresa que ocupa hoje um espaço muito importante 
no sector da energia brasileiro. O negócio do sector de exploração e produção em que a Galp está 
envolvida, em sociedade exclusiva com a Petrobras, assume um funcionamento institucional muito 
importante. Estar presente na exploração de recursos minerais em parceria com a empresa estatal 
brasileira, sendo a maior parceira da Petrobras significa estar completamente comprometida com o 
Brasil. Assim como os brasileiros também estão comprometidos com a nossa presença aqui. O facto 
de a Petrobras também estar presente em todos os negócios em que estamos significa que as em-
presas estão comprometidas uma com o negócio da outra, o mesmo acontecendo relativamente ao 
sucesso de uma e outra. E é muito importante que a Galp Energia tenha uma imagem positiva a nível 
institucional e de opinião pública no Brasil. Obviamente, essa imagem manifesta-se em função, não 
apenas dos investimentos que realizamos no sector da pesquisa, da exploração e produção, mas tam-
bém no facto de estarmos envolvidos com a sociedade brasileira. Existe efectivamente um interesse 
de responsabilidade social da Galp Energia nos investimentos que realiza no Brasil.

E nada melhor que a associação a um evento cujo lema é pedalar só com a tua energia…
RP - Exactamente! Com energia positiva. Apesar de estarmos ligados a um sector de exploração e 
produção de petróleo e de gás, também temos acordos firmados com a Petrobras para o desenvolvi-
mento de energias renováveis. Trata-se de um compromisso muito importante e de um investimento 
estratégico de Portugal no Brasil, através da Galp Energia. Ao participar num evento desta natureza, 
a Galp Energia pretende transmitir à sociedade brasileira que estamos comprometidos com o seu 
bem-estar e que nos sentimos à vontade para promovermos eventos que a levem a fazer uma reflexão 
sobre as questões do meio ambiente, da saúde, da energia, do País… Portanto, é uma demonstração 
do nosso comprometimento com o Brasil.

Como se sente um responsável da Galp Energia ao ver milhares de pessoas, divertidas e em 
grupo, num dos maiores eventos de lazer mundiais, envergarem a camisola com o símbolo 
da sua empresa?
RP - É algo compatível com as ambições que temos no País, com a responsabilidade que sentimos pela 
sociedade brasileira, com parceria que temos com a Petrobras, a maior empresa brasileira e também 
com o respeito pelas instituições brasileiras. Dá-nos imensa alegria podermos colaborar de forma 
directa e frontal com o desenvolvimento da sociedade brasileira. É uma oportunidade que encontrá-
mos para podermos manifestar o nosso à vontade e contentamento por podermos estar a fazer este 
investimento no Brasil. Por isso também vesti a camisola da Galp, como faço todos os dias e participei 
no São Paulo Bike Tour.

A prática esportiva é uma das maneiras mais eficazes e prazerosas para levar uma vida saudável e 
estimulante. Estudos médicos apontam que as pessoas que se exercitam regularmente têm uma ex-
pectativa de vida maior e qualitativamente superior daquelas que não praticam.
A atividade física, seja correndo, nadando, pedalando, torna nosso organismo mais resistente, alivia 
as tensões do cotidiano, auxilia na concentração e no aperfeiçoamento da disciplina e é uma ótima 
maneira de fazer amizades.
O esporte também é fator importante para afastar nossos jovens de hábitos nocivos, como o uso de 
álcool, tabaco e outras drogas, além de ser uma ótima prevenção à obesidade, mal que vem afligindo 
muito adolescentes.
Pedalar em companhia de familiares e amigos neste 25 de janeiro, aniversário da nossa querida São 
Paulo, é um grande presente para os moradores da cidade, e que sirva de estímulo para que mais 
pessoas se engajem a essa iniciativa.

“Faz Tempo que 
eu não ando. 
Vamos fazer 
um teste, para 
ver como estou.
Pedalar faz bem 
á saúde, faz bem 
ao corpo,faz bem 
a cidade, faz bem 
para todo mundo.”
Rosi Campos - Atriz 
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“A Prefeitura de São Paulo vem se aplicando na implantação de projetos e programas de defesa do 

meio ambiente, seja na área da poluição sonora, estética, da água, do ar e até do solo. Todos sabe-

mos, porém, que o desafio maior de metrópoles como a nossa, onde a movimentação das pessoas 

tem fundamental importância, é compatibilizar os diversos tipos de transporte com a qualidade do ar 

que respiramos.

“Não é por outra razão que, em nossa administração, incentivamos o uso da bicicleta como transporte 

alternativo, seja implantando ciclovias, seja instalando bicicletários nos terminais de metrô.

“Portanto, é com simpatia, admiração e respeito que recebemos em São Paulo, no dia de seu 455º 

aniversário, esse fantástico evento, que já é parte das agendas ambientais de alguns países da Europa. 

Orgulha-nos ainda mais o fato de São Paulo ter sido a cidade escolhida para mais esta edição do Bike 

Tour, a primeira deste lado do Atlântico.

“A todos os participantes do evento, a seus organizadores e patrocinadores - e principalmente aos 

ciclistas - damos as nossas boas vindas  e nossos parabéns. Esperamos que, com eventos deste tipo, 

o uso da bicicleta se torne um hábito cada vez mais arraigado nesta cidade, pois tal comportamento 

nos ajuda a alcançar a meta de melhorar a qualidade de vida da população.

Pedalar é uma forma inteligente de promover a saúde das pessoas e da cidade como um todo.”

Promover o uso da bicicleta como meio de transporte tornou-se obrigação do poder público, especial-

mente em metrópoles como São Paulo, que possuem tantas questões complicadas ligadas a mobilida-

de da população e ao trânsito de veículos. Além de ser uma opção mais acessível economicamente e 

mais ágil, a bicicleta também é especial porque preserva a qualidade do ar. Seria quase intransigência 

não apoiar o Bike Tour. 

A grandiosidade e a representatividade deste evento na Europa, faz com que a cidade de São Paulo 

sinta-se honrada em ser o primeiro local do continente Americano a receber tal iniciativa. O que alme-

jamos é que cada pedalada executada no dia 25 de janeiro seja um impulso de motivação para que a 

bicicleta ganhe mais espaço no dia-a-dia dos paulistanos. 

A Prefeitura da Cidade de São Paulo não poupa esforços para apoiar este tipo de evento e para au-

mentar as ciclovias disponíveis no município. Além de comemorar os 455 anos da capital paulista, 

queremos que a data sirva de marco para que os milhares de ciclistas tornem-se multiplicadores dos 

benefícios e virtudes deste meio de transporte. 

O esporte e a atividade física difundem relacionamento humano, saúde mental e física, diversão e 

inclusão social. A bicicleta tem potencial para tornar-se um símbolo permanente desta celebração. E 

São Paulo enxerga no Bike Tour, mais uma possibilidade de confirmar o título de Capital Brasileira do 

Esporte.

“Vim com os 
meus filhos passar 
um dia de vida 
saudável”
Lido Braga - Médico

O esporte contribui para o desenvolvimento de habilidades psicossociais fundamentais para o cresci-

mento social e afetivo da criança. A prática esportiva é um meio de promover o desenvolvimento dis-

ciplinar, estimular atividades em equipe e o relacionamento com os colegas. Além disto, proporciona 

prazer e favorece hábitos de vida saudáveis. Para alguns jovens, o esporte também pode significar uma 

perspectiva de opção profissional.

Desta forma, a prática esportiva constitui um dos principais fatores de prevenção ao consumo de 

drogas, desenvolvendo nos jovens a capacidade para lidar adequadamente com as mais diversas situ-

ações na vida, tornando-os menos vulneráveis a assumir comportamentos de risco. 

É neste contexto que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD apoia o Bike Tour em 

São Paulo, uma iniciativa nascida em Portugal e que vem propagando, agora além-mar, a mensagem 

da prevenção a cada pedalada!
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Como são encaradas e enquadradas as questões relacionadas com as drogas e as 
toxicodependências no Brasil? Encontram-se no plano da saúde ou da justiça e da crimina-
lidade?
Rogério Ghesti – RG No Brasil, o problema das drogas é encarado pelo Governo como uma priorida-
de. A partir dos acordos assinados com as Nações Unidas em 1998, o então presidente Fernando Hen-
rique Cardoso criou a Secretaria Nacional Anti-Drogas que entretanto se passou a designar Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad). Esta Secretaria foi posicionada dentro da presidência da 
República, uma vez que é a responsável pela articulação e coordenação da implementação da política 
nacional sobre drogas. Isso significa que a nossa Secretaria articula com todos os outros órgãos do 
Governo, com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e todos os 
outros afins para a execução da política e das acções, tanto no âmbito da redução da oferta como da 
procura de drogas. Respondendo directamente à questão, diria que a questão das drogas é vista como 
uma questão tanto de saúde como de controlo da criminalidade e é assim que vimos desenvolvendo 
a nossa estratégia. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas é responsável pela área da pre-
venção, da redução da procura e a Polícia Federal, dentro do Ministério da Justiça, é responsável pela 
redução da oferta, do combate ao crime e ao narcotráfico.

Não descriminando entre lícita ou ilícita, qual é a droga mais consumida no Brasil?
RG - Na verdade, as drogas mais consumidas, não só no Brasil mas no mundo inteiro, são as drogas 
lícitas - o álcool e o tabaco. A droga ilícita mais consumida no Brasil é a maconha – cannabis – seguida 
pela cola de sapateiro, pelo crack que vem assumindo proporções preocupantes, em relação à qual 
o Governo vai tomando medidas. Uma droga que ainda não nos atinge da forma como vai afectando a 
Europa e os EUA é a heroína. São pouquíssimos os casos verificados no Brasil, tanto que nas nossas 
estratégias de redução de danos, não temos os programas de substituição com recurso a metadona… 
Essas estratégias não são aplicadas no Brasil, o que diferenciam um pouco o cenário relativamente 
ao resto do mundo.

Todavia, um dos grandes problemas de saúde do Brasil tem a ver com a propagação do VIH/
Sida, um fenómeno que não sendo obviamente exclusivo de consumidores de drogas, está 
no entanto associado a muitos comportamentos e rituais de consumos…
RG - Sim, é verdade… O programa de atenção ao VIH/Sida no Brasil tornou-se uma referência para 
todo o mundo. É dirigido pelo Ministério da Saúde e, dentro do mesmo, são obviamente consideradas 
acções e estratégias de redução de danos, como a distribuição de seringas e de preservativos e todas 
as outras acções que possam reduzir riscos e informar sobre a questão do VIH/Sida não só junto da 
população brasileira mas também nos outros países com que o Brasil coopera neste âmbito.

Verifica-se, no Brasil, um consumo preocupante de maconha em populações muito jovens, 
em idades escolares. Têm sido desenvolvidos e implementados programas de prevenção 
nestes contextos?
RG - Sim, a Senad trabalha em três eixos de actuação: o eixo epidemiológico – as pesquisas, o diagnós-
tico, saber o que vai acontecendo na sociedade. Temos investido em estudos epidemiológicos entre a 
classe de estudantes da rede pública e da privada e universitários; um segundo eixo de actuação é o 
eixo da capacitação – capacitamos, tanto profissionais de saúde, como polícias, líderes comunitários, 
conselheiros municipais… Toda uma gama de profissionais que vão actuar nas comunidades na área 
da prevenção; um terceiro eixo seria o dos projectos estratégicos, os quais requerem capacidades 
específicas para serem implementados. Como exemplo, temos o Observatório Nacional de Informa-
ções Sobre Drogas, que compila e gere todas essas informações sobre drogas no Brasil. Actualmente, 
estamos a realizar um estudo sobre o consumo de álcool e outras drogas nas estradas brasileiras, 
fruto de uma parceria da Senad com a Polícia Rodoviária Federal, que está a ser implementado pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que estamos a identificar as drogas consumidas pelos 
motoristas das rodovias, prevendo-se assim diminuir acidentes de trânsito e qualquer tipo de violência 
que possa resultar desses consumos.

Apesar de tudo isso, o que se vê é que o consumo sobretudo de maconha não pára… O que 
faltará?
RG - Como disse, o consumo da maconha acontece tradicionalmente entre os jovens. O Brasil não é 
um país produtor mas antes de trânsito e a grande parte da maconha consumida no Brasil é produzida 
nos países vizinhos, principalmente no Paraguai. As campanhas de prevenção têm sido cada vez mais 
fortes e focam cada vez mais a capacidade do jovem para dizer não às drogas. Mas essa capacidade 
tem que ser consciente. O ideal não é que o jovem diga não às drogas por medo ou por constrangi-
mento social mas porque tenha consciência dos danos que a droga pode causar para a sua saúde. 

“Espero pelo 
menos uma vez 
por semana eu 
consiga continuar 
a andar de 
bicicleta.Agora 
que tenho uma 
bicla nova,né?”
Alexandre Martins 
– médico
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Quanto à questão específica da maconha, o entendimento dos especialistas é que esta substância age 
como uma porta de entrada para outras drogas mas fortes e que poderão causar um dano maior ao 
organismo. Daí o nosso interesse em aumentar cada vez mais as campanhas e em trabalhar com esse 
tema específico.

Entende esta iniciativa, o São Paulo Bike Tour, como algo que faz parte de uma campanha 
de prevenção por uma vida saudável ou contra o uso de drogas?
RG - Creio que a importância fulcral do Bike Tour é vincular as campanhas de prevenção de drogas à 
questão do desporto, que é um dos factores principais de prevenção para que jovem opte realmente 
por actividades saudáveis. Praticando desporto, o jovem aprende a viver em sociedade, desenvolve 
uma certa disciplina para actuar com outros actores e muitos deles acabam por fazer mesmo do 
desporto a sua decisão profissional, trazendo para o seu futuro o desporto como método de vida. 
Creio que abre portas para que toda a juventude possa fazer opções que passem por estilos de vida 
saudáveis.

Participam pais, mães e filhos, que recebem uma bicicleta, fomentando-se assim a conti-
nuidade da prática desportiva e de lazer. Espera obter um efeito multiplicador, enquanto 
alternativa à opção pelo uso de substâncias psicoactivas?
RG - Claro! Existem vários actores sociais que podem prover o necessário apoio ao jovem. Talvez a 
família seja o principal, depois a Igreja, os amigos, a escola, os clubes de serviço, o próprio ambiente 
laboral… tudo isso contribui para que as pessoas consigam optar por escolhas saudáveis. No caso do 
Bike Tour são famílias que participam juntas, são amigos, colegas de trabalho que decidem pedalar 
em conjunto neste dia, trazendo a mensagem da prevenção não só para si próprios mas trabalhando 
como multiplicadores dessa mensagem para o futuro. O Bike Tour acontece em São Paulo num dia que 
coincide com as comemorações do aniversário da cidade mas depois a pessoa leva a bicicleta para 
casa, o capacete, a mochila, o kit, e vai levar lembranças desse dia para o futuro. E nós esperamos 
que o Bike Tour e que passe a ser uma data anual de prevenção às drogas e que lembre a sociedade 
da importância de agir em conjunto com o Governo e os outros actores do terceiro sector na área da 
prevenção das drogas.

Em que medida demonstrará o apoio e patrocínio de algumas empresas importantes do 
Brasil a esta iniciativa um novo paradigma no sentido de investir nas questões sociais?
RG - Sem dúvida! A questão das drogas é multi-sectorial. Não se pode falar na questão das drogas 
apenas sob o prisma da saúde ou da justiça. Temos que falar sobre este fenómeno, levando em 
consideração todos os aspectos relacionados com o problema. As empresas, patrocinando, estão a 
demonstrar o interesse e a preocupação do sector privado na questão das drogas porque, realmente, 
não adianta esperar que apenas o Governo ou a polícia resolvam o problema. A comunidade, a socieda-
de tem que se envolver cada vez mais neste assunto, não só através da iniciativa privada mas também 
das organizações do terceiro sector, das comunidades terapêuticas e a própria sociedade, a família, a 
Igreja, o clube de serviço… todos unidos contra as drogas.

“Eu já combinei 
com os outros 
2 colegas 
participantes, que 
a gente vai levar 
a bicicleta para o 
trabalho.”
Reinaldo Martins

“Foi o meu 
primeiro passeio 
ciclistico.Eu 
vou praticar 
sim, mesmo não 
sabendo andar de 
bicicleta…adorei”
Sonia Rosati



               Pori Norte

No âmbito do Programa Operacional de Respostas Integradas, foram assinados no passado mês de Dezembro entre a Dele-

gação Regional do Norte e as instituições candidatas, os contratos relativos ao terceiro concurso. São precisamente estes PRI, 

divididos pelas diferentes áreas de missão do IDT, que Dependências publica nesta edição. Nestas páginas, damos a conhecer 

os projectos a implementar na área da Prevenção, da Redução de Riscos e Reinserção.

Síntese da intervenção
O projecto “Ter Prevenção” é um projecto composto por acções de ca-
rácter universal que se destina a criar redes entre os diferentes interve-
nientes, criando de forma efectiva uma estrutura preventiva no concelho. 
Apresenta como finalidade o colmatar as necessidades de intervenção 
identificadas, mais concretamente na implementação de um projecto de 
formação para agentes educativos, agentes de segurança e técnicos das 
instituições locais na área da prevenção da toxicodependência, ministrada 
pela Arisco, para dotá-los de mais competências, para que se consiga 
formar para cada estabelecimento escolar e para cada instituição conce-
lhia, pelo menos, um técnico da área da prevenção, criando uma resposta 
de proximidade, tendo como meta final a elaboração e implementação 
de um projecto preventivo na unidade escolar; o envolvimento das famí-
lias tanto nos projectos em meio escolar, como em formações especifi-
cas, que culminarão com a implementação de uma cooperativa familiar; 
implementação de acções de educação para a saúde para o ensino pré-es-
colar, com o objectivo de fundação de um clube de prevenção; formação 
de mediadores de grupo de jovens, com o objectivo de fundação de uma 
agencia para a prevenção.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Intervenção em grupo de crianças dos 4 aos 6 anos de idade abordando 
as temáticas de auto-estima, auto-conceito, hábitos de vida saudáveis, 
gestão emocional; Intervenção em grupo abordando as temáticas da 
auto-estima, auto-conceito, hábitos de vida saudáveis, gestão emocio-
nal; Intervenção em grupo abordando temáticas da auto-estima, hábitos 
de vida saudáveis, promoção da cidadania, comportamentos de risco e 
assertivos; Criação de um Clube de Prevenção para trabalhar as compe-
tências apreendidas; Criação de duas agências de prevenção; Formação 
de professores e técnicos mediadores; Famílias em rede privilegiando a 
aquisição de competências básicas de parentalidade; Cooperativa familiar 
de prevenção.
O projecto decorrerá entre 16-02-2009 e 15-02-2011.

Resultados a atingir
Aumento dos níveis de auto-conceito e auto-estima em 65% dos partici-
pantes; Desenvolvimento da alfabetização emocional em 45% dos partici-
pantes; Adopção de hábitos de vida saudáveis por 75% dos participantes; 
Desenvolvimento das competências sociais em 50% dos participantes; 
Adopção de comportamentos assertivos em 35% dos participantes; Au-
mento dos níveis de auto-conceito e auto-estima em 65% dos participan-
tes; Participação em projectos de voluntariado por 25% dos participantes; 
Desenvolvimento de projectos de interligação com a comunidade por 15% 
dos participantes; Criação de espaços comunitários informais para a dis-
cussão e reflexão de temas pertinentes ao Projecto; Frequência assídua 
desses espaços por 75% dos participantes do projecto; Criação de um 
espaço de informação/ocupação para a promoção de estilos de vida sau-
dáveis; Frequência assídua desses espaços por 65% dos participantes do 
projecto; Criação e manutenção de coordenadores locais dos projectos de 
prevenção; Formação de um coordenador para a saúde em cada unidade 
escolar; Conclusão da formação por 85% dos formandos; Aumento em 
35% do número de projectos de tutória implementados.

Síntese da intervenção
O projecto Riscos Calculados pretende constituir uma resposta inter-
disciplinar na área da prevenção primária das toxicodependências. 
Trata-se de um projecto a desenvolver num território considerado prio-
ritário e que é constituído por três freguesias pertencentes ao conce-
lho de São João da Madeira e de Oliveira de Azeméis: freguesia de S. 
João da Madeira, de Cucujães e de Macieira de Sarnes. Neste território 
foram identificadas crianças e jovens em risco integrados no sistema 
de ensino, cujos contextos associados são os escolares e áreas envol-
ventes, e famílias em situação de vulnerabilidade social, residentes nos 
bairros sociais da Mourisca, Parrinho, Orreiro e Fundo de Vila, bem 
como nas zonas de arrendamento habitacional e pensões. São estas 
as duas populações em que o projecto vai intervir. Os objectivos do 
projecto são intervir junto destas duas populações promovendo compe-
tências pessoais, sociais e parentais, de forma a aumentar os factores 
de protecção e diminuir os factores de risco associados ao consumo de 
substâncias lícitas e ilícitas.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Formação aos técnicos de forma a dotá-los de conhecimentos e me-
lhorar a qualidade da implementação do projecto; Criação de manu-
ais para desenvolvimento das intervenções; Introdução de conteúdos 
pertinentes para prevenir consumos no âmbito do Projecto de apoio 
psico-pedagógico para promoção dos factores de protecção e diminui-
ção dos factores de risco; Intervenção junto de vários grupos: crianças 
do 1º ciclo, em espaços educacionais e de tempos livres, crianças/jo-
vens do 2º e 3º ciclo, onde irão ser trabalhadas questões relevantes 
para o desenvolvimento pessoal e social, bem como dotar de compe-
tências que permitam prevenir futuros comportamentos de consumo 
de substâncias psicoactivas; Criação de um espaço lúdico-pedagógico, 
“Espaço Jovem”; Alargamento da implementação do Projecto “Nós Jo-
vens”; Criação de um espaço destinado à ocupação de jovens; Interven-
ção junto de famílias provenientes dos contextos identificados como 
prioritários; Prevenção precoce com 15 famílias sinalizadas pela CPCJ 
em S. João da Madeira com filhos menores de 6 anos; Divulgação do 
Projecto na comunidade técnica e comunidade em geral;
O Projecto decorrerá entre 16/02/2009 e 15/02/2011.

Resultados a atingir
Aumentar as competências dos técnicos para lidar com as questões 
associadas à prevenção dos consumos; Uniformizar procedimentos na 
implementação do projecto; Promover a articulação interinstitucional; 
Promover competências pessoais e sociais, nomeadamente assertivi-
dade, tomada de decisão, comunicação e gestão de conflitos; Diminuir 
comportamentos anti-sociais, aumentando as competências de auto-
controlo; Fomentar comportamentos alternativos ao consumo; Promo-
ver a adopção de comportamentos saudáveis; Promover a cidadania 
e a participação comunitária;  Formar agentes preventivos na área da 
saúde; Promover a comunicação entre pais e filhos de modo a fortale-
cer os vínculos afectivos; Contribuir para uma maior responsabilização 
dos pais face ao seu papel; Contribuir para uma dinâmica familiar mais 
equilibrada e participativa na comunidade; Promover a diminuição das 
dinâmicas que promovam os factores de exclusão social; Formar pais 
preventivos nas áreas das competências parentais, sociais e pessoais.
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Síntese da intervenção
Pretende-se com este projecto uma intervenção a nível da prevenção do uso 
e abuso de drogas e de comportamentos de risco associados, com uma in-
tervenção centrada essencialmente na informação de diferentes actores que 
intervêm no processo educativo e formativo dos jovens e na criação de um 
gabinete técnico de apoio continuado para o público-alvo das diferentes acções 
informativas, que permita o consolidar de informações, de forma mais individu-
alizada, de quem o contacta.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Sessões de trabalho sobre o uso e abuso de drogas e outras temáticas asso-
ciadas, dirigidas aos alunos a frequentar a EB 2,3 e Secundária de Macedo de 
Cavaleiros e de Cursos de Formação Profissional; Usando informações reco-
lhidas nas sessões referidas no ponto anterior, apoiar os jovens na pesquisa 
e elaboração de trabalhos, por forma a organizar 2 exposições publicas dos 
trabalhos apelando à criatividade e promovendo a aquisição de conhecimentos 
mais aprofundados sobre as temáticas; Organização de campos de férias des-
portivas nas interrupções lectivas da Páscoa e do Verão, permitindo aos jovens a 
ocupação de tempos livres de forma saudável, recorrendo à prática desportiva e 
ao contacto com a natureza; Debater com os encarregados de educação a pro-
blemática do uso e abuso de drogas, formas de prevenção de comportamentos 
de risco, entidades e locais da região a que podem recorrer em caso de dúvida 
e necessidade. Pretende-se que nestes debates, para além de abordar os temas 
propostos, sejam trabalhados e debatidos temas propostos pelos encarregados 
de educação; Sessões de trabalho e debates sobre formas de prevenção preco-
cemente a aquisição de hábitos e comportamentos de risco, como estimular e 
potenciar os comportamentos desejados e debater outras temáticas e dúvidas 
propostas pelos encarregados de educação, relacionadas com a problemática, 
dirigida para encarregados de educação de crianças a frequentar o 1º ciclo do 
ensino básico; Disponibilizar um Gabinete de Porta Aberta, para jovens e encar-
regados de educação poderem recorrer a aconselhamento e acompanhamento 
técnico especializado e/ou encaminhamento para serviços especializados de 
forma regular; Organização de 2 edições do torneio inter-famílias de Macedo de 
Cavaleiros; Estimular o desenvolvimento do Associativismo Juvenil, apoiando a 
concretização de ideias de grupos de jovens com interesses comuns; Promover 
o debate da problemática do uso e abuso de drogas e comportamentos de 
risco associados, em turmas do ensino superior; Apoiar a Associação Académi-
ca na organização de actividades lúdicas, sensibilização para as vantagens da 
diversão sem recurso ao uso de drogas e os perigos associados ao consumo 
de drogas.
Este projecto decorrerá entre 01/02/2009 e 31/01/2011 (24 meses)
  
Resultados a atingir
Debater temáticas relacionadas com o uso e abuso de drogas e promoção de 
hábitos de vida saudáveis, para jovens em idade escolar; Organizar sessões de 
trabalho com encarregados de educação de crianças e jovens em idade escolar; 
Organizar actividades diferenciadas, de acordo com os interesses da popula-
ção, que sirvam de exemplo de formas de ocupação dos tempos livres de forma 
saudável e que funcionem como factores de protecção; Prevenção de compor-
tamentos de risco em alunos do ensino superior.

Síntese da intervenção
O projecto terá como principal alvo a informação, nomeadamente para 
a saúde, ou seja, quais os comportamentos de risco associados ao con-
sumo de substâncias, quais os centros e serviços de saúde e sociais 
a que podem recorrer. Para além disso, pretende-se contribuir com a 
criação de debates organizados, direccionados para os diversos técni-
cos, para os grupos alvos identificados e para a comunidade geral. 
Outro aspecto importante a trabalhar neste projecto é o fomento e 
promoção de comportamentos e estilos de vida saudáveis nos gru-
po-alvo. Isto será trabalhado através de programas educacionais, nas 
escolas, realização de eventos desportivos e recreativos, nas diversas 
Associações e Instituições.
Por último, este projecto terá também como alvo de intervenção a 
diminuição de riscos sociais, através do reforço e divulgação das redes 
sociais de apoio, acções de inclusão social dos indivíduos em risco 
social e prevenção da violência.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Sessões estruturadas de informação sobre as substâncias psicoactivas 
e os seus efeitos na saúde, nas relações intimas e sociais; Criação nas 
escolas, de oficinas de informação e prevenção: trabalhar as questões 
e materiais para a prevenção nos adolescentes e jovens; Formação de 
técnicos e profissionais das diversas áreas (educação, saúde, segu-
rança, etc.). De forma a conseguir estabelecer um diagnóstico para 
um encaminhamento correcto; Divulgação de casos de vida através de 
apoio à edição de textos, brochuras e outros materiais informativos; 
Recorrer aos Mass Média para campanhas de sensibilização e infor-
mação sobre o que é toxicodependência e sobre as estruturas de apoio 
existentes para a problemática; Sensibilização através das artes do es-
pectáculo, com peças de teatro, intervenções de rua, etc; Criação de 
cartazes e spots publicitários para a prevenção da toxicodependência; 
Organização de eventos com figuras publicas que sirvam como mo-
delos para os adolescentes jovens; Criação de um concurso de pintu-
ra, escultura, e expressão plástica orientada para a problemática da 
toxicodependência. Utilizar os materiais para as grandes campanhas 
de sensibilização; Debates de rádio direccionados para a informação, 
sensibilização e promoção na área; Criação de clubes de debate so-
bre estilos de vida e comportamentos saudáveis, nas escolas; Criação 
de debates temáticos nas várias associações culturais, recreativas 
e desportivas; Fórum sobre as formas de diagnóstico, intervenção e 
promoção, aberto à comunidade científica, técnico e publico em ge-
ral; Promoção de programas psicoeducativos que foquem questões 
que fomentem e promovam comportamentos saudáveis e substituam 
comportamentos de risco; Programas de fomento do desporto e re-
creação de forma a substituir e fornecer alternativas para o consumo 
de comportamentos de risco; Organização de eventos desportivos e 
recreativos; Organização e realização de acções de formação e se-
minários para a divulgação de informação cientifica e de praticas de 
intervenção; Reforço e divulgação das redes sociais de apoio; Acções 
de inclusão social dos indivíduos em risco social; Prevenir/combater a 
violência doméstica.
Este projecto decorrerá entre 01/01/2009 e 31/12/2010.

Resultados a atingir
Aumentar em 80% a informação para a saúde;Aumentar em 40% as 
Campanhas de Sensibilização / informação; Aumentar em 25% o de-
bate organizado; Aumentar em 40% Programas Educacionais; Aumen-
tar em 60% a realização de encontros desportivos e recreativos com 
o público-alvo; Aumentar em 20% a realização de seminários; Diminui-
ção em 60% de riscos sociais associados à toxicodependência.
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Síntese da intervenção
Este projecto denominado de “Equipa de Rua”, enquanto estrutura de redu-
ção de riscos e minimização de danos, assenta numa resposta de proximida-
de, estabelecendo uma relação de confiança com os utilizadores de drogas. 
Esta intervenção visa diminuir o número de consumidores de substâncias 
psicoactivas sem ligação aos serviços de saúde sensibilizando-os para o risco 
do consumo e de doenças infecciosas, melhorar o estado de saúde geral dos 
toxicodependentes, diminuir a incidência de doenças infecciosas, reduzir os 
comportamentos de risco e minimizar danos associados ao consumo endo-
venoso e a práticas sexuais de risco. Esta resposta de proximidade far-se-á 
através da criação de uma equipa de rua e pelas parcerias com as instituições 
locais do território, nomeadamente através de um gabinete de apoio (com téc-
nicos da área da psicologia e serviço social). Sendo assim os objectivos desta 
intervenção são os seguintes: contribuir para a redução de danos na popula-
ção consumidora, contribuir para a minimização de riscos que a população 
consumidora está sujeita e a promoção de redes sociais junto da comunidade 
toxicodependente.
 A duração do projecto é de 24 meses, com início previsto em 16/02/2009 e 
término em 15/02/2011.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Troca/Distribuição de material: Kit de material asséptico, Preservativos, Pe-
quena refeição/snack, Material de higiene, Roupas, lâminas de barbear; Cuida-
dos de Saúde: Primeiros socorros, Cuidados de higiene, Cuidados de Enferma-
gem, Programa de substituição BLE, Rastreios, Terapêutica medicamentosa, 
avaliação médica, vacinação, consulta médica; Apoio Psicossocial: Triagem, 
Apoio social, Apoio psicológico; Avaliação psicossocial, Aconselhamento, 
Encaminhamento, Acompanhamento, Lavandaria; Informação e Formação: 
Distribuição de material informativo, Divulgação e informação, Divulgação de 
serviços, Acções de informação e sensibilização.

Resultados a atingir
Aumentar o número de consumidores que realizam troca de seringas; Aumen-
tar em 65% a população toxicodependente com acompanhamento médico; 
Aumentar em 75% o número de consumidores com práticas de higiene diárias; 
Aumentar em 70% o número de consumidores com práticas sexuais seguras; 
Reduzir em 40% o número de consumidores com comportamentos de risco; 
Garantir cuidados de enfermagem ou de socorro; Aumentar em 85% o número 
de consumidores informados sobre o VIH/Sida; Aumentar em 20% o número 
de toxicodependentes com programa de Gestão Baixo Limiar e de Terapias; 
Aumentar em 50% a proximidade da comunidade local à população toxicode-
pendente; Aumentar em 60% a comunicação entre a população alvo e a sua 
rede familiar; Aumentar em 55% as competências sociais da população alvo; 
Aumentar em 55% o acompanhamento psicológico na população alvo; Aumen-
tar em 85% o nível de informação sobre os serviços de apoio disponíveis.

Síntese da intervenção
Este projecto denominado de “Ser”, enquanto estrutura de redução de 
riscos e minimização de danos, reger-se-á por um modelo de interven-
ção de proximidade com uma orientação investigação – acção como 
forma de incrementar a qualidade da intervenção, garantindo uma 
maior sustentabilidade das respostas. Apresenta-se como uma respos-
ta na área da toxicodependência caracterizada por uma abordagem de 
proximidade, flexibilidade e respeito da autonomia do indivíduo. Tem 
como princípios fundamentais o humanismo e o pragmatismo e nessa 
perspectiva identifica as necessidades do consumidor como um todo, 
procurando responder às necessidades mais básicas, frequentemente 
insatisfeitas e a partir daí subir na hierarquia das necessidades existen-
tes. Sendo assim este projecto tem como principais objectivos: reduzir os 
comportamentos e práticas de risco associados aos consumos de subs-
tâncias psicoactivas, aproximar os consumidores e toxicodependentes 
das estruturas de saúde e da comunidade e melhorar as condições de 
vida e o estado de saúde geral dos toxicodependentes. A duração do 
projecto é de 24 meses, com início previsto em 16/02/2009 e término 
em 15/02/2011.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Troca/Distribuição de material: Kit de material asséptico, Preservati-
vos, Roupas. Cuidados de Saúde: Primeiros socorros, Cuidados de hi-
giene, Cuidados de Enfermagem, Rastreios, avaliação médica, vacina-
ção, consulta médica. Apoio Psicossocial: Triagem, Apoio social, Apoio 
psicológico; Avaliação psicossocial, Aconselhamento, Encaminhamen-
to, Acompanhamento, Intervenção em situação de crise, Lavandaria. 
Informação e Formação: Distribuição de material informativo, Divul-
gação e informação, Divulgação de serviços, Acções de informação e 
sensibilização.

Resultados a atingir
80% dos toxicodependentes que partilham material de consumo adi-
ram ao  Programa de troca de seringas, até ao final de 2010. Pelo 
menos 30% dos toxicodependentes abandonem o consumo por via en-
dovenosa, até 2010. Pelo menos 20% dos toxicodependentes sejam en-
caminhados para o programa de tratamento, até ao final de 2010. 50% 
dos toxicodependentes contactem regularmente com os serviços de 
saúde, até ao final de 2010. 70% dos toxicodependentes recorram aos 
serviços sociais, até ao final de 2010. 50% dos toxicodependentes pos-
sua retaguarda familiar, até ao final de 2010. Que a taxa de incidência 
de hepatites (B e C) nesta população seja idêntica à que se verifica na 
população geral portuguesa, no final de 2010. Que a taxa de incidência 
de tuberculose nesta população seja idêntica à que se verifica na popu-
lação geral portuguesa, no final de 2010.
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Síntese da intervenção:
O projecto “Reinserir na Trofa” proposto pela ASAS – Associação de Soli-

dariedade e Acção Social de Santo Tirso tem como destinatários das suas 

acções, numa dimensão de intervenção a nível individual: 80 consumidores 

de SPA em processo de reinserção e 24 famílias, prevendo, ainda, uma 

intervenção a nível dos Sistemas Sociais (5 instituições/técnicos e 20 em-

presas). Este projecto tem como objectivos a criação de uma resposta de 

proximidade que promova a aquisição de competências pessoais, sociais e 

ocupacionais a indivíduos consumidores e famílias “permitindo uma aproxi-

mação ao mundo do trabalho”. Pretende-se promover estilos de vida autóno-

mos e saudáveis, capacitar para a vida social e laboral; melhorar a qualidade 

de vida das famílias e ainda promover o aumento das respostas ao nível da 

formação profissional e do emprego dirigidas a indivíduos consumidores de 

substâncias psicoactivas. Deste modo, espera-se aumentar o emprego no 

grupo-alvo identificado e aumentar o número de entidades empregadoras 

sensibilizadas para a integração de indivíduos em processo de reinserção.

Acções a desenvolver / Prazo / Duração:
As acções a desenvolver no âmbito deste projecto são:

Criação de programas de desenvolvimento de competências pessoais, so-

ciais e pré-profissionais para consumidores em fase de reinserção; Cria-

ção de Grupos de Auto-Ajuda para consumidores em fase de reinserção e 

respectivas famílias; Criação de kits de sensibilização para empresas e a 

sua divulgação junto ao tecido empresarial e associativo tendo em vista a 

integração profissional do público-alvo e criação de uma bolsa de emprego; 

Identificação de pelo menos um modelo europeu de referência tendo em 

vista o conhecimento, desenvolvimento e intercâmbio de estratégias ino-

vadoras respeitantes à reinserção social de consumidores de substâncias 

psicoactivas; Divulgação dos resultados do projecto através dos meios de 

comunicação social locais e nacionais. O projecto tem a duração de 24 

meses.

Resultados a atingir:
Tendo em conta os objectivos específicos pretende:

Promover a aquisição de competências pessoais, sociais e profissionais de 

pelo menos 60% dos consumidores de substâncias psicoactivas; Potenciar 

a colocação no mercado de trabalho, formação profissional ou RVCC de 

pelo menos 25% dos elementos que participam no programa que estejam 

em situação de desemprego e/ou com baixos níveis de escolaridade; Pro-

mover a manutenção da abstinência de pelo menos 60% dos consumidores 

envolvidos; Promover a mobilização de redes de suporte através do envol-

vimento de pelo menos 60% das famílias dos consumidores em processo 

de reinserção; Sensibilizar pelo menos 20 entidades empregadoras para 

a integração desta população alvo; Reforçar a integração profissional e 

sensibilização das empresas através da realização de um evento de reco-

nhecimento da empresa e do trabalhador de maior destaque neste projec-

to; Conhecer pelo menos um modelo de boas práticas de intervenção ao 

nível da reinserção social de consumidores de substâncias psicoactivas; 

Apresentar uma proposta de programa de intervenção para o Concelho da 

Trofa; Divulgar nos meios de comunicação social locais (6) e nacionais (2) 

os resultados obtidos pela implementação do projecto; Avaliar a eficácia e 

eficiência do projecto.

Síntese da intervenção
Este projecto denominado de (In)Dependências, enquanto estrutura de 
redução de riscos e minimização de danos, assenta nos princípios do 
humanismo e do pragmatismo. É adoptado o Modelo de Saúde Pública, 
onde a equipa técnica junto com outros agentes de prevenção, intervirá 
em contexto de rua e espaços públicos frequentados pela população 
alvo. 
Os objectivos a que se propõe este projecto são: promover a redução de 
riscos e minimização de danos associados ao consumo de substâncias 
psicoactivas, sensibilizar os estudantes universitários para os efeitos 
do uso e abuso de substâncias lícitas e ilícitas e motivar os consumido-
res para uma aproximação e integração em estruturas de tratamento 
e reinserção.
A duração do projecto é de 24 meses, com início previsto em 1/02/2009 
e término em 31/01/2011.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Troca/Distribuição de material: Kit de material asséptico, Preservati-
vos, Material de higiene, Roupas, Material de desinfecção; Cuidados 
de Saúde: Cuidados de higiene, Cuidados de Enfermagem, Programa 
de substituição BLE, Rastreios, Terapêutica medicamentosa; Apoio Psi-
cossocial: Triagem, Apoio social, Apoio psicológico; Avaliação psicosso-
cial, Aconselhamento, Encaminhamento, Acompanhamento, Interven-
ção em situação de crise, Lavandaria, Reuniões de grupo; Informação 
e Formação: Distribuição de material informativo, Divulgação e infor-
mação, Divulgação de serviços, Acções de informação e sensibilização, 
Formação, Análise às substâncias de consumo.

Resultados a atingir
Em 2010, 100% dos consumidores tenham acesso à educação para um 
consumo de menor risco; Em 2010, 100% dos consumidores tenham 
acesso a material de prevenção/redução de riscos; Em 2010, 90% dos 
consumidores adoptem comportamentos de redução de riscos relati-
vos a hábitos de consumo e práticas sexuais; Informar sobre os efeitos/
usos e abusos de drogas, para frequentadores de espaços nocturnos de 
lazer e pill-testing de drogas de design; Intervir em situações de crise, 
em contexto de diversão nocturna; Em 2010, 40% dos consumidores 
estejam integrados em programas terapêuticos (PSOBLE) e estruturas 
e apoio sócio-sanitárias;
Em 2010 70% dos consumidores estejam motivados/encaminhados 
para estruturas de saúde; Em 2010, 30% dos consumidores estejam 
integrados em estruturas de reinserção.
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Síntese da intervenção
O projecto “Trapézio com Rede” apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de S. João da Madeira pretende desenvolver uma intervenção concertada no 
âmbito da reinserção social de consumidores, criando “um espaço de intervenção intermédia entre o indivíduo, processo terapêutico, estruturas judiciais, 
educativas, de saúde e de emprego, complementando e servindo de elo de ligação ao trabalho já efectuado pelas várias respostas sociais existentes ao 
nível local” […] tendo como prioridade “o trabalho de forma integrada no sentido de transformar a motivação desencadeada neste indivíduos por factores 
externos, em motivação intrínseca, para que haja um estímulo seguro e positivo para a fase de reinserção”, através de programas orientados para a pro-
moção do emprego e da ocupação da população alvo e que pretendem “intervir em três grandes vertentes: ao nível ocupacional, ao nível pré-profissional 
e junto de agentes económicos e sociais locais, sensibilizando para a inclusão”, prevendo a integração e coordenação das necessidades e respostas (quer 
a nível da reinserção socioprofissional, quer na criação de alternativas ocupacionais) e o aumento do número de indivíduos empregados ou a beneficiarem 
de medidas específicas de reinserção socioprofissional.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
As acções a desenvolver no âmbito deste projecto são: Criação do Espaço Pré-Profissionalizante que visa o desenvolvimento de competências pessoais e 
profissionais nos consumidores em processo de reinserção; Criação do Espaço Ocupacional que visa a promoção da aquisição de competências básicas 
ao nível da higiene, saúde e reparametrização das rotinas e valores sociais; Criação do Espaço Psicossocial para apoio psicológico e social com vista à 
motivação para a manutenção da abstinência e reinserção socioprofissional; Acções de sensibilização para agentes económicos e sociais; Divulgação do 
Projecto; Formação da Equipa Técnica. O Projecto tem a duração de 24 meses.

Resultados a atingir
O projecto pretende abranger 60 consumidores em processo de reinserção, 40 famílias, 15/20 instituições/técnicos, 10 empresas e 15 agentes sociais 
(ONG´s, IPSS´s, Assoc. Culturais e Desportivas). Tendo em conta os objectivos específicos pretende: Promover a aquisição e interiorização de normas que 
favoreçam a organização pessoal e em grupo; Promover o acesso a condições básicas de vida; Fomentar a gestão do tempo livre de forma satisfatória 
e saudável; Prevenir a recaída; Promover a experimentação e o potencial criativo do indivíduo; Desenvolver competências pessoais, sociais e pré-pro-
fissionais; Facilitar a obtenção do nível académico adequado e o acesso à formação profissional; Promover o envolvimento da família e da comunidade 
envolvente nos processos de reinserção; Sensibilizar os sistemas sociais e económicos locais para a inserção de consumidores em processo de reinserção 
e desenvolvimento de acções de prevenção da desinserção; Divulgar o projecto; Promover a formação em metodologias específicas de intervenção na 
reinserção social de consumidores de substâncias psicoactivas.

Síntese da intervenção
O projecto VIDA proposto pela Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros 
focaliza a sua acção na “aquisição e consolidação de condições que permitam aos in-
divíduos aceder e manter empregos dignos e qualificantes”, assumindo que intervir em 
reinserção implica actuar a dois níveis: individual e nos sistemas sociais, ou seja, numa 
“dimensão de intervenção individual centrada no percurso de integração do consumidor, 
geradora de condições de acesso ao emprego” e numa “dimensão sistémica e comuni-
tária com vista a preparar os sistemas sociais locais (organizações de formação e em-
prego) para a integração de consumidores de substâncias psicoactivas em processo de 
reinserção e para a prevenção da desinserção”. Pretende assim, desenvolver uma inter-
venção no âmbito da reinserção social de consumidores com o objectivo de proporcionar 
maior divulgação, informação e acompanhamento ao nível da formação e do emprego, 
de forma a contribuir para o aumento do número de instituições/empresas com oferta de 
integração profissional; aumentar o número de indivíduos integrados profissionalmente 
ou em medidas específicas de emprego; aumentar as qualificações escolares/profissio-
nais dos indivíduos; aumentar o número de indivíduos em programas de formação e/ou 
certificação de competências.

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
As acções a desenvolver no âmbito deste projecto são: Gabinete de atendimento a 
utentes (definição do plano individual de inserção); Gabinete de atendimento a famílias; 
Sessões de treino de competências pessoais, sociais e pré-profissionais; Sessões de 
sensibilização dos sistemas sociais locais (nomeadamente das entidades empregadoras, 
tornando-os mais acessíveis aos indivíduos em processo de reinserção) e promoção de 
estratégias de prevenção da desinserção. O projecto tem a duração de 24 meses.

Resultados a atingir
O projecto pretende abranger 135 consumidores em processo de reinserção, 135 fa-
mílias e 5 empresas. Tendo em conta os objectivos específicos pretende: Assegurar a 
mediação para a cidadania através do acompanhamento regular dos consumidores de 
SPA e das suas famílias; Promover a aquisição de competências pessoais, sociais e pré-
profissionais com vista à integração sócio-profissional da população-alvo; Promover o 
desenvolvimento de estratégias de aproximação e adaptação ao mundo do trabalho; 
Desenvolver estratégias de prevenção da desinserção em meio laboral; Promover a sen-
sibilização e a participação activa das entidades empregadoras, família e comunidade 
em geral nos processos de reinserção dos consumidores de SPA; Desenvolver acções 
específicas de apoio ao emprego protegido.



Síntese da intervenção
O projecto “INSERIR” apresentado pela Santa Casa da Misericórdia da Maia propõe-se desenvolver um projecto de reinserção para indi-
víduos com problemas de consumo de substâncias psicoactivas, através da criação de uma resposta destinada a promover a aquisição 
de competências pessoais, sociais e profissionais, envolvendo as famílias nesse processo de reinserção e, ainda, a aumentar os níveis de 
qualificação profissional e de emprego desta população, com a finalidade de “dotar os indivíduos de oportunidades para a aprendizagem e 
reaquisição de instrumentos para a vida em comunidade”, i.e., com o intuito de promover estilos de vida mais autónomos.

Acções a desenvolver / Prazo / Duração
As acções a desenvolver no âmbito deste projecto têm em vista o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e pré-profissionais 
através da criação de:  
Oficinas de escrita e alfabetização; Ateliers de informática, de orientação vocacional e profissional; Acções modulares de qualificação 
profissional, RVCC e cursos de dupla certificação; Ateliers de gestão doméstica, costura e lavores, apoio à maternidade e oficina de pais: 
educação parental; Oficinas de pintura, fotografia e dança, de expressão plástica, expressão dramática e teatral, expressão musical e ofi-
cina de objectos animados; Oficinas de carpintaria, artesanato, impressão e encadernação; Gabinete de psicoterapia (individual, grupal e 
sistémica); Grupos de auto-ajuda (para consumidores de substâncias psicoactivas e familiares), mediação de conflitos familiares e coaching 
individual e em grupo; Sensibilização de empresas e instituições maiatas para a integração profissional desta população alvo; Acompanha-
mento e orientação para o micro-crédito; apoio logístico na criação do próprio emprego; Criação de Loja Social (vestuário, calçado e outros 
bens de primeira necessidade); Elaboração e divulgação de manual de boas práticas.
O projecto tem a duração de 24 meses.

Resultados a atingir
Este projecto pretende abranger 310 consumidores em processo de reinserção e 260 famílias. 
Tendo em conta os objectivos específicos pretende: Promover a alfabetização e a infoinclusão em 60% da população alvo; Fomentar a 
aquisição de competências pessoais, sociais, académicas e profissionais em 80% da população alvo; Aumentar a inserção a nível familiar, 
social, comunitário e profissional dos indivíduos abrangidos pelo projecto.

Pori Norte                     
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Síntese da intervenção
O projecto “B’Ora Lá” traça 
um caminho co-construído 
em reflexões, criações e ex-
perimentação conjuntas. Toma como missão o enriquecimento de percursos indi-
viduais e familiares, no sentido de promover factores de protecção, prevenindo a 
probabilidade de ocorrência de acontecimentos destrutivos. Assim, atender-se-á 
aos problemas específicos dos indivíduos e famílias. Todas as acções do projecto 
se interligam numa lógica sistémica de intervenção e assumem como caracterís-
tica basilar ir ao encontro do público-alvo.  
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, o projecto 
“”B’Ora Lá” irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: Aconselhamento 
e acompanhamento psicológico, desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais, intervenção familiar, acções de informação e sensibilização, oficinas de 
trabalho para professores.
Resultados a atingir
Aumentar os níveis de ajustamento comportamental e psicológico de 60 crian-
ças/adolescentes/jovens, entre os 6 e os 18 anos de idade, dotando-os de 
competências pessoais e sociais, desenvolvendo auto-estima, tomada de deci-
são, coping, resistência à pressão de pares, assertividade, auto-controle rolo 
e resiliência.  Reforçar funcionalidades familiares e competências parentais das 
famílias de 45 crianças/adolescentes/jovens, entre os 6 e os 18 anos.  Dotar 
e aumentar os conhecimentos relacionados com substâncias psicoactivas, no 
sentido de favorecer a articulação com o projecto, de 50 professores.  Diminuir 
comportamentos de consumo de substâncias psicoactivas em 45 adolescentes 
e jovens, entre os 11 e os 21 anos, através de aconselhamento psicoterapêutico 
e sensibilização pelos pares.  Aumentar hábitos e estilos de vida saudáveis em 
45 adolescentes e jovens, entre os 11 e os 21 através da realização de sessões 
de sensibilização pelos pares em contextos recreativos. Aumentar os conheci-
mentos relacionados com as substâncias psicoactivas através de formação de 
15 jovens, entre os 16 e os 21 anos, que permita desenvolver acções preventivas 
junto dos pares.  

Síntese da intervenção
O Projecto Reinserção Social 
tem como objectivo criar um 
conjunto de medidas e es-
tratégias para promover a integração e participação activa na sociedade e no 
mundo do trabalho, como suportes na (re)construção de um projecto de vida. 
Pretende-se desenvolver programas e acções de formação de desenvolvimento 
de competências pessoais e sociais, facilitar e capacitar para a integração labo-
ral, desenvolver de forma saudável as relações sociais e familiares e dinamizar 
actividades ocupacionais e de lazer.
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, o projec-
to “Reinserção Social” irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: treino 
de competências, intervenção junto das famílias, acompanhamento/apoio social 
e integração profissional.
Resultados a atingir
Aumentar competências pessoais e sociais junto de pelo menos 60 utentes em 
processo de tratamento. Desenvolver estratégias de adaptação ao mundo do 
trabalho Facilitar a integração no mercado de trabalho através do envolvimento 
activo do tecido empresarial local. Promover a participação activa da família, 
restabelecendo os laços parentais.               

Síntese da intervenção: 
O projecto “previne.tua.
vida” visa, através das ac-
ções a desenvolver res-
ponder aos pressupostos 
teóricos orientadores, 
bem com às necessidades referenciadas no diagnóstico do território. 
Assim, procura-se potenciar sinergias disponíveis no concelho, desen-
volvendo respostas a necessidades não cobertas, com o objectivo de re-
duzir o consumo de substâncias psicoactivas. O projecto abrange todo 
o tipo de uso/abuso de drogas, quer individualmente querem conjunto e 
foi construído tendo em conta os riscos específicos para as característi-
cas dos grupos-alvo. O enfoque da intervenção é ao nível da prevenção 
selectiva e indicada. 
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, 
o projecto “irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: atendi-
mento, acompanhamento e aconselhamento; educação parental, treino 
de competências pessoais e sociais e dinamização de actividades com 
carácter informativo; espaço de formação/informação relacionadas 
com o consumo de substancias psicoactivas em meio escolar; acções 
de sensibilização e informação sobre riscos associados ao consumo de 
drogas junto dos frequentadores dos espaços recreativos na Praia da 
Barra, durante a época balnear e outras épocas festivas. 
Resultados a atingir: 
Aumentar as competências pessoais e sociais (comunicação, asserti-
vidade, capacidade de decisão, resistência à frustração e pressão dos 
pares), junto de pelo menos 20% crianças, adolescentes e jovens. Re-
forçar e aumentar as competências parentais e familiares, numa lógi-
ca de educação parental, junto de pelo menos 20% das famílias que 
apresentam problemas associados ao uso de substâncias psicoactivas 
Desenvolver competências que permitam a resolução de problemas 
associados ao uso e abuso de substâncias psicoactivas em meio esco-
lar estimulando o diálogo e a articulação entre os professores/escola 
e as intervenções em curso na comunidade. Reduzir os comportamen-
tos de consumo junto de pelo menos 30% dos adolescentes e jovens 
abrangidos na consulta de com problemas associados ao consumo de 
substâncias psicoactivas. Aumentar os conhecimentos sobre os riscos 
do consumo de substâncias psicoactivas e comportamentos associados 
através de um espaço interactivo de diálogo, reflexão e partilha. Dimi-
nuir o uso de substâncias psicoactivas, junto de pelo menos 20% dos 
frequentadores destes espaços Reduzir os riscos associados ao consu-
mo de substâncias psicoactivas: acidentes de viação, relações sexuais 
desprotegidas, situações de violência e agressividade, junto de pelo 
menos 20% dos frequentadores. 

Síntese da intervenção: 
O projecto Segue.Com.Vida prevê o desenvolvimento de um espaço de 
acompanhamento/aconselhamento no sentido de potenciar a constru-
ção de um projecto de vida/programa de inserção participado, negocia-
do e contratualizado com o indivíduo e adaptado a cada situação. 
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre Março de 2009 e Fevereiro de 2011, durante 24 meses, o Projecto 
Segue.Com.Vida irá desenvolver as seguintes acções: a) Ateliers ocupa-
cionais e de gestão do tempo; b) Criação de uma Bolsa de Emprego; c) 
Intervenção sistémica familiar. 
Resultados a atingir: 
Aumentar as aptidões pessoais e sociais de forma individual ou grupal 
de acordo com ascaracterísticas da população-alvo do projecto.Aumen-
tar as competências profissionais de forma a facilitar a integração labo-
ral.Melhorar a rede de relações familiares através de uma abordagem 
sistémica com cada uma dasfamílias em situação de vulnerabilidade de 
forma a potenciar a integração sócio-familiar.
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Síntese da intervenção: 
O Projecto “A Par e Passo” é 
dirigido especificamente a problemas precoces de uso e abuso de substan-
cias ilícitas detectadas na comunidade estudantil (2º, 3º ciclo, e secundário 
(turmas CEF), e suas famílias), lar feminino e caloiros do Instituto politécnico 
de Castelo Branco no âmbito da prevenção selectiva e indicada. 
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, o 
projecto “A Par e Passo” irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: 
Formação de Animadores, Dinâmicas de Grupo de Alunos Treino Aptidões So-
ciais, Actividades Temáticas realizadas pelos Alunos, Acções de Sensibiliza-
ção e Informação, Formação de pares, Formação de Professores e Auxiliares, 
espaço de Aconselhamento e Informação Parental, Materiais Audiovisuais Te-
máticos, Festival cinematográfico, Sensibilização de Agentes de segurança, 
Sensibilização de responsáveis e Colaboradores de Bares e Cafés, Intercam-
bio associações juvenis, Espaço Jovem, Campeonatos Desportivos, Gabinete 
de Apoio, Espaço Virtual. 
Resultados a atingir: 
Dotar de competências os professores e auxiliares para lidarem com o con-
sumo de álcool e SPA’s dos alunos.Sensibilizar e dotar de competências os 
grupos de pares como agentes de prevenção para intervirem nomeio escolar.
Apoiar e aconselhar os jovens e encaminhar para estruturas especializadas.
Sensibilizar e informar os jovens estudantes nas questões relacionadas com 
os consumos de álcool,tabaco e SPA’s.Sensibilizar e capacitar os pais para 
terem um papel activo no desenvolvimento dos seus filhos.Informar a co-
munidade sobre os consumos de álcool tabaco e SPA’s.Sensibilizar e dotar 
de competências os diversos agentes de intervenção activa na comunidade 
paramelhor apoiarem os jovens nas questões relacionadas com o consumo 
de álcool, tabaco e SPA’sOcupação Tempos livres com actividades lúdicas e 
desportivas como recurso saudável de socializaçãoDinamização e intercâm-
bio de grupos de jovens promovendo acções que os envolvam em activida-
despara ocupação de tempos livres.Criar e dinamizar espaços de diálogo e 
discussão entre os grupos de jovens sobre o início do consumode álcool, 
tabaco e SPA’s

Síntese da intervenção: 
Com este projecto pre-
tende-se desenvolver uma 
acção integrada específica e preventiva dirigida a jovens dos 12 aos 18 
anos, em risco. O projecto pretende com o conjunto de acções apresenta-
das, promover a integração social e combater as vulnerabilidades que se 
apresentam como factores e riscos de exclusão social: insucesso escolar, 
abandono precoce da escola, agregados familiares carenciados. 

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, o 
projecto “Rua Jovem” irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: 
dinamização de programa de treino de competências pessoais e sociais; 
Criação de panfletos e material informativo a distribuir nas actividades do 
projecto; Acções de sensibilização nas lojas Ponto Já; · Dinamização de 
grupo psicoterapêutico de adolescentes; Promoção de contactos informais 
junto de jovens em contexto de rua; Dinamização de espaço de chill-out em 
festas; Criação de grupo de teatro de rua; Dinamização de grupo de famílias 
que tenham filhos que apresentem riscos de consumo; Dinamização de tem-
po de Antena de rádio; Dinamização de concurso de curtas-metragens sob 
o tema dos comportamentos de risco; Realização de peça de teatro sob o 
tema dos comportamentos de risco; Dinamização de actividades/torneios 
desportivos com jovens pertencentes a grupos de risco; Realização de um 
seminário sobre boas práticas em prevenção. 

Resultados a atingir: 
Melhorar os níveis de informação/formação sobre substâncias psicoactivas 
e comportamentos de risco Diminuir os factores de risco, nomeadamente 
comportamentos agressivos, competências sociais mal adaptadas e dificul-
dades interrelacionais e emocionais. Aumentar factores de protecção no-
meadamente: Auto-controle, tolerância à frustração, sensibilização para as 
competências emocionais, comunicação e auto estima. Prevenir comporta-
mentos problemáticos de consumo de SPA’s e a exclusão social a este asso-
ciado Dinamização de estratégias de proximidade aos grupos nos contextos 
identificados no diagnóstico PORI Dinamização de estratégias de proximida-
de em contextos festivos e de lazer nocturno Evitar que as experiências de 
consumo se transformem num consumo regular Criação e dinamização de 
grupo psicoterapêutico para adolescentes 

Síntese da intervenção: 
O Projecto In-Realidades irá funcionar com uma estrutura sócio-sanitária – Equipa de Rua, para 
apoio psicossocial , informação, encaminhamentos, troca de material de consumo e apoio à popu-
lação consumidora que reside e/ou ocorre a este território identificado como zona de tráfico e de 
consumo. 
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre Março de 2009 e Fevereiro de 2011, durante 24 meses, o Projecto In-Realidades irá desen-
volver as seguintes acções: “giros” de rua nos locais de afluência de indivíduos consumidores, troca e distribuição de material de consumo e 
outro material asséptico, preservativos, material de higiene e roupa, cuidados de saúde (rastreios, consultas médicas, cuidados de higiene e 
de enfermagem); Apoio psicossocial e Informação e Formação. 
Resultados a atingir: 
Facilitar a satisfação das necessidades básicas da população alvo do projecto Minimizar os riscos associados ao consumo de substâncias 
psicoactivas. Promover a educação para a saúde Potenciar a qualidade dos serviços prestados através de acções integradas com recurso ao 
estabelecimento de parcerias formais e informais Contribuir para concepções menos estigmatizantes e estereotipadas relativas á população 
do Planalto. 



               Pori Coimbra

Síntese da intervenção: 
O Projecto “Aventura +” de 
prevenção de comporta-
mentos de risco e tem como 
publico alvo estratégico professores, auxiliares acção educativa e técnicos 
que serão formados em programas de formação em prevenção, que por sua 
vez irão aplicar a públicos alvos definidos: pré-adolescentes, adolescentes e 
pais. 

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, o 
projecto “Aventura +” irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: 
formação de técnicos, auxiliares de acção educativa, e professores no pro-
grama “Mais jovem Mais”; Formação de técnicos no programa “Mais família 
Mais”; aplicação dos programas “Mais Jovem Mais” e “Mais Família Mais”; 
acompanhamento psicossocial do grupo alvo. 

Resultados a atingir: 
Formar um conjunto de técnicos, auxiliares de acção educativa e professores 
das Escolas Profissionais, do Instituto de Emprego e Formação Profissional 
e Instituições Particulares de Solidariedade Social no programa “Mais Jovem 
Mais”para que os mesmos possam animar um programa de prevenção junto 
de um conjunto de pré-adolescentes e adolescentes considerados prioritários, 
a partir da sinalização feita no diagnóstico. Implementar o Programa de For-
mação em Prevenção para um conjunto de técnicos com as competências 
referida Implementar o Programa de Formação em Prevenção para um con-
junto de técnicos para implementação de um programa de prevenção junto 
das famílias sinalizadas. 

Síntese da intervenção: 
O Projecto “Pontes do 
Alva” assenta numa trabalho de proximidade junto de jovens e adul-
tos em contexto recreativo e de lazer, bem como em zonas de tráfi-
co e de maior consumo. Esta intervenção irá privilegiar a constitui-
ção e o trabalho de jovens mediadores e voluntários e metodologias 
de informação interactiva. 
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre Março de 2009 e Fevereiro de 2011, durante 24 meses, o pro-
jecto irá desenvolver as seguintes acções: Distribuição de material 
(preservativos, roupas e material de higiene); Cuidados de saúde 
(rastreios, primeiros socorros, cuidados de higiene); Apoio psicos-
social (triagem, encaminhamento, acompanhamento, actividades 
ocupacionais); Informação e Formação (distribuição de material 
informativo, divulgação de serviços, acções de informação e sen-
sibilização). 
Resultados a atingir: 
Formar técnicos para aquisição de competências no âmbito da in-
tervenção comunitária.Desenvolver e aplicar um programa de for-
mação para jovens mediadores.Educar para a saúde através da pro-
moção de práticas e de comportamentos preventivos e deredução 
de riscos.Promover a aquisição de competências pessoais e sociais 
para a redução do consumo desubstâncias.

Síntese da intervenção: 
O projecto Alavanca irá ser constituído por uma equipa técnica 
multidisciplinar, a funcionar num gabinete fixo e em articulação 
com as outras áreas de intervenção. Após a construção de novos 
projectos de vida, os indivíduos serão encaminhados para forma-
ção profissional, integração em contexto de trabalho, família e 
comunidade numa lógica de intervenção sistémica. 
Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre Março de 2009 e Fevereiro de 2011, durante 24 meses, o 
Projecto Alavanca irá desenvolver as seguintes acções: a) Apoio/
encaminhamento bio-psico-social do indivíduo, atendimento indi-
vidualizado e contacto com outras entidades em estreita articu-
lação com o CRI. Aconselhamento e orientação psico-social com 
recurso à mediação familiar e inserção sócio-profissional; b) Vi-
sitas domiciliárias aos agregados familiares em acompanhamen-
to; c) Estudo diagnóstico da população abrangida pelo projecto; 
d) Oficinas ocupacionais com formação temática; e) Acções de 
sensibilização às empresas; e) Acções de informação/formação à 
comunidade; f) Grupos de autoajuda; g) Criar a disponibilidade de 
alojamento de emergência. 
Resultados a atingir: 
Criar condições que facilitem a (re)definição do projecto de vida 
dos consumidores de substânciaspsicoactivas.Promover uma cul-
tura de facilitação na integração socioprofissional da população 
alvo do projecto.Prevenir a desinserção.



Síntese da intervenção: 
Com este projecto pretende-
se desenvolver uma acção 
integrada específica e pre-
ventiva dirigida a famílias residentes nos Bairros Sá Carneiro, Cova das Faias, 
Almoínhas e Quinta do Alçada, bem como a adolescentes em contexto de rua 
O projecto pretende com o conjunto de acções apresentadas, reforçar os 
factores de protecção e diminuir os factores de risco desta população, bem 
como contactos de proximidade utilizando estratégias para treino de compe-
tências, com o objectivo de reduzir e/ou inibir os comportamentos de risco. 

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, o 
projecto “Leiria Be Cool” irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: 
alunos Be Cool, Professores Be Cool, Auxiliares Be Cool, Famílias Be Cool, 
Gabinete de Apoio Socioterapêutico Be Cool, Comunidade Be Cool.
 
Resultados a atingir: 
Informar e sensibilizar os jovens para diferentes tipos de substâncias 
psicoactivas e seus efeitos Informar e sensibilizar professores, pais e fun-
cionários das escolas para os diferentes tipos de substâncias psicoactivas e 
seus efeitos Deter ou atenuar os factores de risco a que os jovens estão ex-
postos (psicológicos, sociais e ambientais) Capacitar os professores e funcio-
nários das escolas na identificação de consumos de substâncias psicoactivas 
Capacitar os professores/funcionários quanto às respostas possíveis 

Síntese da intervenção: 
O projecto” Asas” pretende intervir ao nível do desenvolvimento de com-
petências bio-psico-sociais reestruturando a educação dos e pelos afec-
tos como factores de protecção que evoluem na e com a intervenção nas 
famílias e na escola com promotores de novas formas de actuação. Pre-
tende-se desenvolver competências pessoais e sociais na população alvo 
diagnosticada crianças, jovens e famílias oriundas do Bairro Social da Casal 
de Malta, numa perspectiva integrada onde os 3 espaços fundamentais no 
desenvolvimento bio psicossocial das crianças e jovens assumem principal 
relevo: família, escola e comunidade. 

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre 1 de Março de 2009 e 28 Fevereiro de 2011, e durante 24 meses, 
o projecto “Asas” irá desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: 
Ateliers de Ocupação, Workshop Parental, Mediação Escolar, Informação 
à Comunidade. 

Resultados a atingir: 
Desenvolver nas crianças e jovens das famílias diagnosticadas, o mais pre-
cocemente possível,competências pessoais e sociais, adiando a sua pri-
meira experiência com as drogas, capacitando-osdo seu papel de agentes 
de mudança.Informar as famílias diagnosticadas e a comunidade em geral 
dos riscos associados aos consumosde substâncias psicoactivas, tabaco 
e álcool, numa perspectiva de redução de primeiros consumos;Conscienc
ializar os pais para modos de actuação em função de eventuais consumos 
dos filhos;Promover a relação parental através de métodos de actuação e 
disciplina apropriados à idade,expectativas de êxito, responsabilidade e as-
sertividade, ocupação atraente do tempoPromover a proximidade da família 
e a sua capacidade de resolução de problemas numa perspectivainclusiva.
Ocupar o tempo de forma saudável, protegendo crianças e jovens de fac-
tores de riscoDesenvolver padrões comunicacionais de interdependência 
entre família – criança/Jovem – escola

Pori Coimbra                     
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Nos passados dias 4 e 10 de Dezembro foram assinados, nos Municípios de Paredes 
de Coura e Arcos de Valdevez, os protocolos de cooperação no âmbito dos Programas 
de Respostas Integradas, com vista à constituição dos primeiros Núcleos Territoriais 
do distrito. Dependências publica uma síntese das intervenções a levar a cabo nos 
dois municípios

Paredes de Coura
Tendo como quadro metodológico de referência os pressupostos do Rapid Assessment and Response 
(RAR), partiu-se para a realização do diagnóstico do território concelho de Paredes de Coura. Este diag-
nóstico permitiu identificar, dentro deste território, a existência de problemáticas como o insucesso 
escolar, o consumo de substâncias ilícitas, consumos abusivos de álcool, a existência de trabalhadores 
não qualificados e de famílias disfuncionais em tratamento no CRI.
Enquanto grupos alvo foram identificadas famílias multi-problemáticas, crianças e menores em risco, 
famílias beneficiárias de RSI e com crianças ou jovens em risco social, estudantes do Agrupamento 
Vertical de Escolas Território Educativo de Coura, formandos da EPRAMI – Paredes de Coura, consumi-
dores de substâncias ilícitas, consumidores abusivos de álcool e frequentadores do Festival de Verão 
de Paredes de Coura.
Aos grupos citados, afiguraram-se estarem associados três contextos prioritários de intervenção: 
contexto familiar, recreativo e escolar.
Quanto aos objectivos gerais por áreas de missão, relativamente à Prevenção, visa-se diminuir a 
taxa de insucesso escolar; motivar para a construção de um Projecto de Vida saudável; “Desenvolver 
o conhecimento, atitudes, crenças e competências nos seus pares (iguais) de forma a capacitá-
los para protegerem a sua saúde e a das comunidades onde estão inseridos.” (DIAS, 2006; p: 5); 
reforçar factores de protecção; atrasar e/ou evitar a idade de início de experimentação de haxixe 
e outras drogas ilícitas; desenvolver competências ao nível de estilos comunicacionais assertivos, 
liderança e tomada de decisão; desenvolver competências pessoais e sociais nos jovens; promover 
a adopção de estilos de vida saudáveis; diminuir o uso parental de estratégias inadequadas de 
disciplina; aumentar a capacidade de organização familiar, qualidade da comunicação, forças e resi-
liência familiar; aumentar a qualidade da relação pais/filhos com aumento do uso de competências 
parentais positivas, conhecimento parental e eficácia; aumentar o estabelecimento de expectativas 
claras para o comportamento dos jovens; e aumento das competências parentais para lidar com a 
expressão emocional dos jovens.
Na área do Tratamento elegeu-se como objectivos tratar os indivíduos referenciados pelos serviços 
da rede social com problema de consumos abusivos de álcool; reduzir/parar os consumos de drogas 
ilícitas; formar os profissionais na área das dependências e riscos.
No que concerne à Reinserção, foram definidos os 
objectivos de desenvolver a rede de relações fa-
miliares e sociais dos indivíduos em processo de 
reinserção, capacitar para a integração e manu-
tenção no mercado do trabalho; formar/informar 
os profissionais dos programas e estratégias da 
reinserção social na problemática dos consumos 
de SPA; e implementar um circuito de articulação 
entre o CRI e os parceiros da rede social 
Quanto à intervenção em Redução de Riscos, 
pretende-se com este PRI diminuir os riscos 
associados ao uso/abuso de substâncias ilíci-
tas; fomentar a adopção de comportamentos 
promotores de um estilo de vida saudável; pro-
mover respostas de proximidade que facilitem 
a acessibilidade dos indivíduos e família aos 
serviços; reduzir os riscos associados ao uso e 
abuso de álcool; reduzir os consumos de álcool; 
assegurar cuidados básicos de saúde; dotar os 
profissionais de conhecimentos e competências 
no âmbito da Redução de Riscos e Minimização 
de Danos; e promover uma rede de referencia-
ção.

IDT – CRI de Viana do Castelo

Município de Paredes de Coura

Organismo Utilitário e Social de Apoio Mútuo

Centro de Saúde de Paredes de Coura

Santa Casa da Misericórdia de Paredes de Cou-
ra

Gabinete Social de Atendimento à Família
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Agrupamento Território Educativo de Paredes de Coura

CPCJ de Paredes de Coura
Arcos de Valdevez

Tendo como base o mesmo quadro metodológico de referência utilizado no concelho de Paredes de 
Coura, o diagnóstico realizado ao concelho de Arcos de Valdevez permitiu identificar, dentro deste ter-
ritório, a existência de problemas como o absentismo e insucesso escolar, a baixa qualificação escolar 
e profissional, disfuncionalidades familiares, consumo de substâncias psicoactivas (ilícitas e álcool) e a 
necessidade de formação específica no âmbito do consumo de substâncias psicoactivas.
Foram identificados como grupos alvos alunos do ensino regular e formandos do ensino profissional e 
consumidores de substâncias psicoactivas e profissionais da Rede Social que, directa ou indirectamen-
te, intervêm com indivíduos com problemas de alcoolismo e/ou consumo de drogas ilícitas.
No que concerne a contextos de intervenção, a estes grupos, pareceram estar associados três contex-
tos prioritários de intervenção: contexto familiar, contexto escolar e contexto recreativo.
Quanto aos objectivos gerais por áreas de missão, no que se refere à Prevenção, é intenção desta 
intervenção diminuir a taxa de insucesso e absentismo escolar; motivar para a construção de um 
projecto de vida saudável; promover a aquisição de competências parentais, reforçar factores de 
protecção; atrasar e/ou evitar a idade de início de experimentação de substâncias ilícitas; desenvolver 
competências ao nível de estilos comunicacionais assertivos, liderança e tomada de decisão; desen-
volver competências pessoais e sociais nos jovens; promover a adopção de estilos de vida saudáveis; 
“Desenvolver o conhecimento, atitudes, crenças e competências nos seus pares (iguais) de forma a 
capacitá-los para protegerem a sua saúde e a das comunidades onde estão inseridos” (DIAS, 2006; p: 
5); atrasar e/ou evitar a idade de início de experimentação de álcool; desenvolver a capacidade refle-
xiva dos jovens no que concerne a mitos e verdades sobre o álcool; e formar os profissionais na área 
da prevenção das dependências.
Na área do Tratamento, elegeu-se como objectivos gerais tratar os indivíduos referenciados pelos 
serviços da rede social com problemas de consumos abusivos de álcool, reduzir/parar os consumos 
de drogas ilícitas e formar os profissionais na área das dependências e riscos.
Quanto ao eixo Reinserção, pretende-se com este PRI desenvolver a rede sócio familiar dos indivíduos 
em processo de reinserção no CRI, capacitar os indivíduos para a integração e manutenção no mer-
cado do trabalho formal, formar/informar os profissionais dos programas e estratégias da reinserção 
social na problemática dos consumos de SPA e Implementar um circuito de articulação entre o CRI e 
os parceiros da rede social.
Na área da Redução de Riscos, foram definidos os seguintes objectivos gerais: Diminuir os riscos 
associados ao uso/abuso de substâncias ilícitas; fomentar a adopção de comportamentos promotores 
de um estilo de vida saudável; promover respostas de proximidade que facilitem a acessibilidade dos 
indivíduos e família aos serviços; reduzir os riscos associados ao uso e abuso de álcool; reduzir os 
consumos de álcool; assegurar cuidados básicos de saúde; dotar os profissionais de conhecimentos 
e competências no âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos e promover uma rede de 
referenciação.

Entidades Participantes/ Núcleo Territorial
Município de Arcos de Valdevez
IDT, através do CRI de Viana do Castelo
Delegação Arcos de Valdevez da Cruz Vermelha 
Portuguesa
Centro de Saúde de Arcos de Valdevez
Agrupamento de Escolas de Valdevez
Escola Básica Integrada/JI de Távora
Comissão de Protecção Crianças e Jovens A.V
EPRALIMA
Associação S.R. Juventude de Vila Fonche
Centro Paroquial e Social de Rio Frio
Centro Social e Paroquial de Arcos
Centro Social e Paroquial do Vale
Santa Casa da Misericórdia de Arcos de Valdevez
Gabinete Social de Atendimento à Família
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O Plano de Formação para 2009 foi elaborado considerando-se os resultados obti-

dos no Diagnóstico de Necessidades de Formação e os objectivos a atingir por parte 

da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Assim sendo, foram planeadas17 

Acções de formação:

Dotar os profissionais da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo (DRLVT) do IDT, I.P. com 
conhecimentos teóricos e práticos sobre o instrumento central da avaliação de desempenho na 
Administração Pública.

Conhecer as regras de transição para as novas modalidades de vinculação e carreiras; conhecer os 
aspectos principais dos regimes aplicáveis aos trabalhadores públicos. 

A comorbilidade psiquiátrica tem-se revelado como uma dimensão cada vez mais central nos quadros 
da toxicodependência, pelo que os profissionais que prestam funções no âmbito da actividade clínica 
devem actualizar conhecimentos que lhes permita desenvolver e aprimorar a prestação clínica aos 
doentes toxicodependentes, nomeadamente no domínio da Neurobiologia da Adicção

As profundas e rápidas transformações na Administração Pública, obrigam os profissionais e servi-
ços a um conhecimento dos novos instrumentos legais produzidos. Aprofundar os conhecimentos 
dos Formandos em relação à legislação laboral aplicável à Administração Pública, bem como toda a 
envolvente jurídica em apreço 
 

A Ética tem como fundamento a pessoa humana na sua plena liberdade e dignidade. A 
Toxicodependência, pelo impacto que tem no indivíduo e no todo social, interpela estes dois valores 
fundamentais. Importa pois, que as práticas dos profissionais deste Instituto se centrem em valores 
como o respeito pela vida humana e solidariedade e o respeito entre profissionais.
Colocar no centro da reflexão dos profissionais a ética e a deontologia como instrumentos / modelos 
de pensar a intervenção em toxicodependência.

Dotar os participantes dos conhecimentos técnicos e jurídicos indispensáveis a um melhor desem-
penho da função aprovisionamento. 
Reconhecer as linhas gerais do código dos contratos públicos; habilitar os participantes a conduzir a 
actividade administrativa na formação dos contratos e resolução de problemas práticos.

Dotar os profissionais formandos de instrumentos que lhe permitam construir estratégias de inter-
venção em meio aberto, direccionadas para os utentes de rua, para a família, comunidade e grupos 
de pertença nos seus mais variados contextos

Dotar os profissionais da Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo (DRLVT) do IDT, I.P. com 
conhecimentos teóricos e práticos sobre o Estatuto disciplinar da Função Pública. Conhecer os 
deveres gerais do trabalhador; as penas disciplinares e seus efeitos e a tramitação do procedimento 
disciplinar.

A toxicodependência revela-se numa realidade complexa e em permanente transformação. Estando 
também associada a fenómenos de exclusão social, torna-se relevante enquadrar os diferentes mo-
delos de tratamento numa abordagem do problema numa perspectiva biopsica social.
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Dotar os profissionais de modelos e instrumentos utilizados no domínio da intervenção em 
toxicodependência.

A formação em competências pessoais e sociais e profissionais insere-se na verificação das necessi-
dades sentidas por estes grupos profissionais; consolidar no diagnóstico das necessidades sentidas 
efectuado no ano de 2008.
Provocar a reflexão sobre as competências pessoais, sociais e profissionais e fornecer informação, 
sobre as diferentes áreas vertidas nos conteúdos programáticos. 

A comorbilidade psiquiátrica tem-se revelado como uma dimensão cada vez mais central nos qua-
dros da toxicodependência, pelo que os profissionais que prestam funções no âmbito da actividade 
clínica devem actualizar conhecimentos que lhes permita desenvolver e aprimorar a prestação clí-
nica aos doentes toxicodependentes, nomeadamente no domínio dos programas terapêuticos com 
medicamentos opiáceos.

Dotar os profissionais de conhecimentos actualizados no domínio da Psicopatologia e conhecimen-
tos na importância para a compreensão/intervenção em toxicodependência.

Estruturar novos tipos de intervenção que complementando a estratégia de prevenção, tratamento e 
reinserção tenham por objectivo a preservação das condições de vida dos indivíduos e dos contextos 
sociais, reduzindo os riscos e o impacto dos mesmos, é fulcral para um desempenho profissional 
adequado às necessidades desta população específica garantindo uma resposta através da interven-
ção preconizada pela área da Redução de Riscos e Minimização de Danos.
Dotar os profissionais de conceitos e instrumentos de intervenção para abordar outras populações.
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Na sequência do processo de avaliação da Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga e do Plano de 
Acção Nacional de Luta Contra a Droga – Horizonte 2004, foi diagnosticado um conjunto de necessi-
dades no âmbito da intervenção preventiva, nomeadamente a falta de respostas para uma intervenção 
mais especifica com grupos apurados como vulneráveis – áreas lacunares – e a necessidade de se 
aumentar o número de programas de prevenção que promovam estratégias e acções baseadas em 
evidência científica
Tendo em conta esta avaliação, concluiu-se, no Plano Estratégico 2005/2008 do Instituto da Droga e 
Toxicodependência – IDT, que seria fundamental o investimento numa intervenção com mais consistên-
cia científica e mais focalizada em subgrupos ou segmentos da população que apresentam factores 
de risco ligados ao uso/abuso de substâncias e/ou a contextos específicos onde podem ocorrer com-
portamentos de risco.

Assim, o Programa de Intervenção Focalizada – PIF foi desenhado no sentido de aumentar o número de 
intervenções preventivas baseadas em evidência científica, de incrementar intervenções preventivas 
de carácter selectivo para famílias, crianças e jovens vulneráveis e indivíduos com padrões de consu-
mo de substâncias psicoactivas em contextos recreativos e de implementar um sistema estruturado de 
selecção, monitorização e avaliação dos projectos baseado em critérios de qualidade e eficácia.
Os projectos aprovados no âmbito do PIF têm a duração de dois anos. Tiveram início na sequência de 
um protocolo de compromisso técnico financeiro estabelecido entre o IDT e as entidades que os pro-
movem, assinado em 29 de Junho de 2007 em Lisboa, e terminam em Julho de 2009.

O programa foi operacionalizado através de concurso público, que decorreu entre Novembro e De-
zembro de 2006. O processo de selecção foi realizado por uma comissão de selecção nomeada pelo 
Conselho Directivo do IDT e desenvolveu-se em três momentos: verificação das condições de elegibi-
lidade das entidades promotoras e dos projectos, realizada em sessão pública; avaliação do desenho 
do projecto (candidatura); e avaliação presencial do projecto (mediante apresentação do projecto pelas 
entidades). Esta selecção teve como base um conjunto de critérios que operacionalizam os princípios 
orientadores do PIF. Os critérios estão disponíveis no Portal de Boas práticas do European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA. No âmbito da candidatura ao PIF, foram criados e 
disponibilizados um conjunto de materiais de suporte ao desenho dos projectos. Foram analisadas 189 
candidaturas na fase de avaliação do desenho do projecto. Destas, 34 obtiveram uma classificação 
igual ou superior a 70 por cento, tendo passado à fase de apresentação presencial do projecto, que se 
constituiu numa entrevista, na qual os representantes do projecto tiveram a oportunidade de apresen-
tar o seu projecto. Do conjunto das avaliações presenciais resultou a selecção final de 23 projectos: 
oito para categoria famílias vulneráveis; oito na categoria crianças e jovens vulneráveis e sete da cate-
goria indivíduos com padrões de consumo de SPA em contexto recreativo.

A distribuição dos projectos seleccionados, por categoria, pelos vários Centros de Respostas Integra-
das (CRI) do IDT é a dos quadro ao lado.

A monitorização dos projectos no âmbito do PIF pretende fomentar e garantir a exequibilidade e quali-
dade da intervenção no terreno, através de acompanhamento e suporte técnico-científico aos mesmos, 
ao nível da sua execução e avaliação. 
O modelo de monitorização criado prevê: a recolha de dados através da criação de instrumentos de 
recolha e sistematização da informação sobre a execução e avaliação dos projectos e da criação de 
uma base de dados, com a qual se pretende sistematizar toda a informação relativa ao programa. 
A informação diz respeito fundamentalmente aos aspectos de caracterização geral de cada um dos 
projectos, actividades dos projectos de suporte á sua intervenção e recolha de indicadores de execu-
ção. O acompanhamento aos projectos é realizado à distância e presencialmente. O acompanhamento 
à distância está a ser desenvolvido através da utilização dos meios tecnológicos de informação e 
comunicação - TIC disponíveis, nomeadamente através do endereço electrónico; o acompanhamento 
presencial está a ser realizado através de reuniões por categoria e de reuniões locais com as equipas 
técnicas dos projectos.
No sentido da promoção da qualidade da intervenção técnica, foi definido um plano de workshops e 
espaços de formação para as equipas técnicas dos projectos.

O plano de avaliação do definido do PIF prevê efectivar uma avaliação global dos projectos e do progra-
ma aos níveis do planeamento, processo e resultados.
O plano de avaliação do programa ao nível do planeamento pretende analisar a concepção e desenho 
do programa aos níveis diagnóstico, conceptual e metodológico.
Ao nível do processo, pretende analisar a forma como o mesmo se desenvolveu e a adequação da sua 
estrutura às necessidades. Pela sua natureza, este processo desenvolve-se ao longo do período de 
implementação do PIF. Ao nível dos resultados, pretende efectivar uma avaliação global do programa 

Nº de projectos candidatos por categoria - N=189

66

106

17

A) Famílias vulneráveis
B) Crianças e jovens vulneráveis
C) Indivíduos com padrões de consumo em contextos recreativos

Nº de projectos aprovados por categoria - N=23

8

8

7

A) Famílias vulneráveis

B) Crianças e jovens vulneráveis

C) Indivíduos com padrões de consumo em contextos recreativos

Crianças e Jovens Vulneráveis

UD Taipas; 
1

CRI Braga; 1 CRI Peninsula de 
Setúbal; 1

CRI Lisboa 
Ocidental;

 2

CRI Castelo Branco; 
1

CRI Porto Central;
 1

CRI Viana do 
Castelo; 1

Familias Vulneráveis

CRI Portalegre; 1

CRI Viana do 
Castelo; 3

CRI Aveiro; 1

CRI Coimbra; 1

CRI Guarda;
 1

CRI Lisboa Oriental; 
1

Indidíduos com Padrões de Consumo de SPA
 em Contexto Recreativo

CRI Lisboa 
Oriental; 

1

UD Taipas;
 2

CRI Peninsula de 
Setúbal;

 1
CRI Porto Central; 

1

CRI Coimbra; 
1CRI Guarda;

 1
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na relação com os objectivos a alcançar (curto, médio e longo prazo) transversais e específicos às três 
categorias. Esta avaliação está estruturada em quatro momentos, designadamente avaliação inicial, in-
termédia, final (pós-intervenção) e será complementada pelas avaliações desenvolvidas pelos projectos 
individualmente. Através da informação recolhida no âmbito do processo de monitorização e avaliação, 
pretende-se verificar e validar os princípios que estão subjacentes ao PIF e sistematizar linhas orientado-
ras para futuras intervenções preventivas.

Tendo em conta o diagnóstico e a avaliação de necessidades que estiveram na base da criação do PIF, 
os seus pressupostos e os produtos concebidos para a sua operacionalização ao nível do suporte ao 
desenho da candidatura, do concurso público, do processo de selecção, de monitorização e de processo 
de avaliação, entende-se que o programa se constitui como uma proposta inovadora e experimental, 
coerente com as premissas enunciadas e com as orientações relativas às práticas preventivas baseadas 
em evidência científica. 
Atendendo a que o programa se encontra a meio do seu processo de implementação, ainda não é pos-
sível avançar com enunciados concretos no que diz respeito a orientações sobre a eficácia das inter-
venções com grupos vulneráveis, nem sobre os processos de selecção, monitorização e avaliação para 
futuros programas e projectos do IDT.
Contudo, os dados da avaliação de processo realizada até ao momento, permitem consubstanciar a 
pertinência e a coerência de alguns dos pressupostos do PIF, nomeadamente o suporte técnico-científico 
ao desenho dos projectos; o processo de selecção das intervenções baseado em critérios claros de 
qualidade e evidência cientifica; a avaliação presencial dos projectos; o modelo lógico como ferramenta 
de desenho da intervenção; a monitorização efectiva, realizada de uma forma sistemática e regular 
através de várias metodologias, designadamente os meios tecnológicos de informação e comunicação, 
o acompanhamento presencial (realizado através de reuniões periódicas locais com as equipas técnicas 
dos projectos por projecto e por categoria de grupo-alvo de intervenção); a aposta numa abordagem 
construtiva e centrada na relação e proximidade com as equipas técnicas dos projectos; o suporte 
técnico e científico às equipas, através da reflexão, partilha de informação e resposta atempada e eficaz 
ás questões e ajustamentos necessários ao desenvolvimento do projecto; o plano orçamental flexível e 
adaptado às necessidades da intervenção; o plano de avaliação de processo e de resultados estruturado 
e efectivo e a criação de oportunidades de partilha de experiências, de formação e de actualização da 
informação para as equipas técnicas dos projectos.

- Desenvolver intervenções preventivas, 
em famílias vulneráveis, que promovam 
competências específicas para lidar com 
o risco associado ao consumo de substân-
cias psicoactivas. 
- Desenvolver intervenções preventivas, 
com crianças e jovens vulneráveis, que 
promovam competências específicas para 
lidar com o risco associado ao consumo 
de substâncias psicoactivas.
- Desenvolver intervenções preventivas, 
com indivíduos com padrões de consumo 
de substâncias psicoactivas em contextos 
recreativos, que reduzam o uso indevido, 
o abuso e problemas associados ao consu-
mo de substâncias psicoactivas.

Joana Carvalho e Paula Frango

Instituto da Droga e Toxicodependência 
Departamento de Intervenção na Comuni-
dade/ Núcleo de Prevenção
Telefone: 21 111 91 20
Correio electrónico: pif@idt.min-saude.pt
Blogue: programadeintervencaofocaliza-
da.blogspot.com



               Escuteiros

Parece evidente que os agrupamentos de escuteiros poderão constituir um excelente 

veículo de comunicação no que à transmissão e posterior retransmissão de mensagens 

preventivas diz respeito. Pelo perfil que adoptam, pela capacidade empreendedora 

e mobilizadora e pelo ideal que representam, os súbditos de Baden Powell são por 

natureza líderes de opinião nos grupos em que se inserem. Fiéis a um movimento 

mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos cuja proposta 

é coincidente com o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores 

que concede prioridade à honra, através da prática do trabalho em equipa e da vida 

ao ar livre, fazendo com que o jovem assuma o seu próprio crescimento, tornando-se 

um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disci-

plina. Princípios e valores muitas vezes esquecidos mas mais que suficientes para 

que Dependências marcasse presença num encontro anual de um dos Agrupamentos 

nacionais mais míticos. Em Silvares, freguesia de Guimarães, participámos na Ceia 

de Reis, organizada pelo Agrupamento local para servir a comunidade e conversámos 

com Porfírio Faria, membro do Agrupamento de Escuteiros de Silvares desde lobito, 

chefiando-o há quatro anos. O Agrupamento tem 34 anos de existência…

O que fazem concretamente os agrupamentos de escuteiros durante o ano?
Porfírio Faria (PF) – Nós temos efectivamente um vasto leque de actividades que passam, desde 
logo, pela valorização das crianças. Elas dizem o que querem, o que gostam e pretendem fazer e nós, 
dirigentes, ajudámo-los a realizá-lo. Durante o ano cada secção vai organizando as suas actividades, 
desde os mais miúdos aos mais graúdos, a programação vai sendo enriquecida. Promovemos anima-
ção para e pelas crianças, frequentamos lares de idosos, orfanatos, prestamos apoio a diversas popu-
lações, entre as quais, obviamente, as mais idosas. No dia-a-dia, as crianças começam pela idealização 
do seu projecto, depois passam à escolha, ao que se segue a realização e, por fim, a avaliação. É uma 
caminhada que cada secção realiza. Daí resultam projectos, ideias e actividades que, ao longo do ano, 
muito variadas. Ao longo do ano colaboramos de forma estreita com a paróquia, de quem somos um 
parceiro a todos os níveis; ainda recentemente os caminheiros fizeram recolhas de roupas de agasalho 
durante as eucaristias que serão distribuídas pelos sem-abrigo num périplo que organizaremos pelo 
Porto; no Natal, fizemos um presépio ao vivo que estava presente nas eucaristias; os nossos pequeni-
nos realizaram uma acção que visou sensibilizar a comunidade para a importância dos animais e contra 
o seu abandono; fizemos visitas aos doentes da freguesia, também por altura do Natal, em que foram 
distribuídas flores e lembranças e realizadas animações; fizemos cabazes de Natal, aproveitando a 
recolha de bens alimentares, que oferecemos às famílias mais carenciadas… São exemplos de activi-
dades que vamos realizando ao longo do ano, para além dos nossos habituais acampamentos.

Como surgiu este Agrupamento?
PF – A ideia surgiu por parte de pessoas que já tinham contactado com o movimento noutras paragens, 

Quando chegamos a IIIº secção, encon-
tramo-nos “num mundo completamente 
diferente”.
Comparamo-nos com actividades comple-
tamente diferentes, pessoas com menta-
lidades diferentes das que tínhamos nos 
exploradores.
Aqui, temos hora para tudo, hora para dar 
uma piada, hora para trabalhar e hora 
para reflectirmos em tudo porque que “ a 
nossa idade” não é das mais fáceis.
Temos chefes que estão aqui não só dar 
sermões ou não deixar ir aos acampamen-
tos, mas também para nos ajudar na nos-
sa caminhada. São 3 grandes amigos que 
podemos contar com eles para tudo, foi 
dada uma abertura, uma disponibilidade, 
uma entrega, contudo nem sempre é fácil 
chegar e desabafar, nem sempre é fácil 
contar as nossas “mágoas”, falar da re-
volta que sentimos, mas eles estão ali de 
braços abertos para tudo, mesmos para 
os nossos silêncios. 
Na minha opinião os Pioneiros, a III Secção, 
são sem margem de dúvida a melhor perío-
do do escutismo, porque vivemos o mundo 
do escutismo descobrindo-o e descobrin-
do-nos mas continuamos as caçadas e as 
aventuras das outras secções para além de 
nos preparar para a grande caminhada do 
futuro, é  “altura de descobrir”. 
Contudo os 4 anos que passamos por esta 
secção, são aqueles anos que ficam na 
memória, que marcam enquanto escutei-
ro e como jovem é formação. Os positivos 
ou negativos que surgem dos momentos 
vividos em equipa, em grupo ou com os 
nossos amigos escuteiros são medalhas 
por nós conquistadas, são as marcas do 
nosso crescimento enquanto eu. 
Por isso, deixo aqui uma mensagem: Vi-
ver cada dia o melhor que sabe, que pode, 
porque é incerto o dia que se avizinha, 
mas com a força de um pioneiro a incerte-
za transforma-se num certeza que valerá 
a penas ser vivido.

Paula Gomes - Pioneira



Escuteiros                     

tendo gostado do que viram. Na altura, falaram com o Padre Francisco Oliveira no sentido de o replica-
rem aqui. Foram conseguindo captar o interesse de adultos para trabalhar e monitorizar, conseguiram 
apoios e a obra começou. Estávamos numa fase muito difícil, em 1975, isto arrancou com força mas 
posteriormente surgiram algumas dificuldades, uma vez que algumas pessoas não estavam preparadas 
para serem chefes de escuteiros. Felizmente, conseguimos recuperar o rumo e, desde há uns anos a 
esta parte, o nosso Agrupamento tem vindo a crescer e a melhorar de dia para dia.

Que papel poderá desempenhar o escutismo numa altura em que o voluntariado começa a 
escassear e alguns valores desejáveis são muito pouco colocados em prática?
PF – O escutismo, a esse nível, é um exemplo, tal como o são os seus dirigentes, os chefes escutei-
ros. Todos nós escuteiros dirigentes damos tudo aquilo que temos e não temos aos miúdos. E tudo 
em regime de voluntariado. E além de estarmos ao serviço do escutismo também colaboramos com 
outras instituições. Quando, por exemplo, se vêem recolhas de bens alimentares, é quase impossível 
não se verem escuteiros a ajudar; sempre que é necessário fazer-se peditórios há escuteiros presentes. 
Creio que só por isso já é de dar valor a estes homens e mulheres que se voluntariam e constituem um 
exemplo para a sociedade.

Por outro lado, há as crianças ou lobitos que praticam o escutismo… Para elas e através 
delas também será uma forma de prevenir um futuro melhor…
PF – Sem dúvida! Aliás, a nossa missão é educar e estas crianças vivem connosco. Pela experiência 
e conhecimento que tenho, já tendo passado várias centenas de crianças e jovens pelo nosso Agrupa-
mento, mesmo aqueles que depois saem, não optando pela via do dirigismo, o caminho que seguiram 
foi invariavelmente positivo e feliz. Não temos qualquer caso de jovens que se tenham “perdido”. Alguns 
formaram-se, são pessoas que se realizam, têm bons empregos e enchem-nos de alegria porque senti-
mos que o nosso trabalho acaba por ser gratificado.

Ainda sente presentes actualmente os ideais de Baden Powell aquando da fundação do mo-
vimento?
PF – Os ideais de Baden Powell são como o Evangelho. Estão sempre actualizados. Embora o tempo seja 
outro, as actividades são provavelmente diferentes mas aquela visão ampla da juventude ainda se aplica. 
Aliás, o método do sistema de patrulhas continua actualíssimo e serve para educar as crianças. Depois, 
há aquela ligação umbilical à natureza… Os acampamentos que fazemos não são apenas momentos de 
divertimento e lazer. Servem também para sensibilizar e educar as crianças para a necessidade de pre-
servar a natureza. É também por isso que participamos na sua preservação, limpeza e conservação.



               Comunidade Terapêutica António López Aragón

A Comunidade Terapêutica António López Aragón, valência da Caritas Dio-
cesana de Évora, fundada em 1992 funciona em Évora, na Quinta de Santa 
Maria, sita na Estremoz, à Garraia. Licenciada pelo ministério da saúde e pelo 
IDT, é membro da FPAT (Federação Portuguesa de Instituições Actuantes em 
Toxicodependência), da Federação do Projecto Homem e da FETO (Federação 
das Instituições actuantes na Toxicodependência). Desde a sua fundação que 
tem tentado adequar a sua intervenção às novas, solicitações, populações, di-
nâmicas sociais, e politicas existentes, dai a sua actual aposta em planos indivi-
duais de tratamento.

Através de uma atenção personalizada dirigida ao utente, mediante diagnós-
tico e estabelecimento de um projecto de tratamento individualizado, o Mode-
lo Terapêutico, integra, na vida em grupo, instrumentos do Modelo Humanista 
baseado no desenvolvimento de valores e alternativas de vida; do Modelo Hie-
rárquico, na medida em que é proposta uma hierarquia desses valores, e de 
relações, com vista a conseguir um desenvolvimento pessoal, autonomia, e, 
responsabilidade, progressivas do utente, para uma integração familiar, social 
e laboral; do Modelo Minnesota ou 12 passos, o que pressupõe a concordância 
com a perspectiva de recuperação preconizada pelos grupos de auto-ajuda e 
consubstanciada em vários princípios básicos, tais como a abstinência total de 
consumos, a mudança do estilo de vida, a terapia baseada na realidade e a 
filosofia dos 12 passos. Com base em 3 vertentes fundamentais: Organizativa, 
Pedagógica e Terapêutica, o tempo de internamento varia entre 3 e 9 meses, 
em Comunidade Terapêutica, seguido de uma Etapa de Reinserção (optativa) 
com duração variável. A Equipa da Comunidade Terapêutica, bem como a da 
Reinserção, é multidisciplinar, fazendo parte do seu corpo técnico, Médico Psi-
quiatra, Psicólogos, Técnicos de Serviço Social, Monitores.

Encaminhamento: O pedido de admissão pode ser efectuado pelo próprio, 
por instituições de saúde ou outras, ou por instituições especializadas do IDT, 
com quem se garante a articulação ao longo de todo o percurso Comunitário e 
de Reinserção.

Publico Alvo: Homens e Mulheres, maiores de 16 anos, com dependência de 
drogas ilícitas e álcool. Cabem nesta população, sujeitos portadores de doenças 
infecto-contagiosas, duplo diagnóstico, e, em programas de substituição.

Critérios de Admissão: Desabituação física prévia, análises clínicas de ro-
tina, marcadores de hepatite, HIV, VDRL, RX Tórax, electrocardiograma, teste 
de gravidez (para candidatas do sexo feminino), boletim de vacinas actualizado; 
Adesão voluntária e informada; No momento da entrada o candidato deve-se 
fazer acompanhar pelos seus documentos pessoais, exames médicos e ves-
tuário.

Plano de Tratamento: O internamento em Comunidade Terapêutica tem a 
duração de 3 a 9 meses, com um tempo médio de 6 meses conforme a especi-
ficidade de cada utente. Está organizado em 3 fases:

1. Renascer, correspondente ao 1º passo a.a./n.a.; aprofunda-se o auto-co-
nhecimento;

2. Crescer, corresponde ao 2º passo a.a/n.a.;  aprofunda-se o desenvolvimen-
to de competências práticas e relacionais;

3. Comprometer-se, corresponde ao 3º passo a.a./n.a.; e visa a preparação 
da saída da Comunidade e Prevenção de Recaídas.

Para a concretização deste percurso, recorre-se por um lado á vivência de 
grupo como espaço de interacção privilegiado para a (re) aprendizagem de 
competências práticas, e, por outro lado, a vários instrumentos terapêuticos, 
tais como grupos terapêuticos (grupo de resolução de conflitos, seminários, 
terapia emocional,…); Acompanhamento individualizado; Sessões de família; Ví-
deos didácticos e dinâmicas de grupo; Reuniões de a.a./n.a.; Ateliers (desporto, 
artes, língua Portuguesa); Trabalhos escritos; Planos de prevenção de recaídas; 
Preparação de saídas (Tribunal, Médico, idas a casa). O contacto com as famílias 
é progressivo, e sempre que se justifique, são feitas sessões familiares para 
reconhecimento de danos, pedidos de desculpas, balanço do percurso de Recu-
peração, preparação de ida a casa e de Reinserção.

Após a conclusão da Etapa Comunitária, os utentes podem efectuar a 
Reinserção, passando neste caso para a valência “Apartamentos de Reinserção”, 
ou integrar uma vida activa, se antes do seu internamento Comunitário as áreas, 
profissional, familiar, e social, não se encontram desestruturadas. Neste ulti-
mo caso, a terceira fase do internamento Comunitário é dedicada à preparação 
desta reintegração, de forma a efectua-la progressivamente. Podem integrar os 
apartamentos de Reinserção os utentes que transitam directamente da Comuni-
dade Terapêutica, ou candidatos externos, que sejam encaminhados por outras 
Instituições. Nesta situação, a Instituição proponente efectua uma solicitação 
para esse fim e o utente deverá ter toda a documentação e exames médicos re-
feridos na entrada na Comunidade Terapêutica. No Apartamento de Reinserção, 
os utentes têm uma primeira fase (Ensaiar) com duração de cerca de 2 meses, 
em que recebem uma formação generalista em áreas como a Informática, Em-
pregabilidade, Língua Portuguesa, Desenvolvimento Pessoal e Social e Mundo 
Actual; desenvolvem uma actividade laboral, não remunerada, cujo objectivo é 
a actualização de conhecimentos e o treino de competências em local de traba-
lho; têm acompanhamento terapêutico individualizado, com vista à construção 
de um projecto de vida adaptado à realidade de cada utente. Numa segunda 
fase (Desempenhar), são intensificados todos os procedimentos necessários 
à reintegração, como por exemplo, a procura activa de emprego/formação e 
residência. O acompanhamento terapêutico só termina quando o utente estiver 
totalmente Reinserido aos níveis que fizerem parte do seu projecto de vida e em 
abstinência.

Após a saída da Comunidade Terapêutica ou da Reinserção, todos os utentes 
que deram entrada no Programa Terapêutico, são contactados aos 3, 6 e 12 
meses, com o objectivo de ter conhecimento do seu processo de Recuperação 
e Reinserção e aferir se há ou não necessidade de alguma intervenção. 



Comunidade Terapêutica do Azinheiro                    

O modelo de intervenção utilizado é baseado no modelo holandês e tem 
como principal objectivo a responsabilidade progressiva de cada residen-
te pela sua vida, pela do grupo e da vida da Comunidade. É valorizada a 
comunicação entre os residentes, a vivência dos afectos, na verdade e na 
honestidade. É  fundamentalmente um processo de auto-conhecimento, 
auto-aceitação e de mudanças de comportamento tais como: manipular, o 
ser desonesto, permissivo, etc... e na mudança de atitudes nomeadamente 
ser assertivo para assim afirmar a sua existência e identidade.

A Comunidade Terapêutica tem capacidade para 30 residentes sendo 24 
as camas convencionadas pelo IDT e é apoiada por uma equipa técnica de 
4 psicólogos clínicos, 1 sociólogo, 3 monitores, 1 médico de clínica geral 
e um psiquiatra.

É feita uma avaliação pela equipa técnica composta por dois psicólogos 
clínicos tendo em conta os seguintes critérios:
- Motivação, avaliação psicológica/preenchimento de questionário, avalia-
ção psiquiátrica, exames médicos, desintoxicação prévia, envolvimento da 
família ou rede social. Em seguida o candidato participa no grupo de ad-
missão, da responsabilidade de 2 psicólogos clínicos e 1 residente mais 
experiente no programa que, serve de modelo para esclarecer dúvidas rela-
tivamente ao funcionamento da Comunidade Terapêutica.

Dependentes de substâncias psicoactivas ilícitas e lícitas (álcool e medica-
mentos; utentes em regime de substituição de opiáceos e cumprimento de 
pena em estabelecimentos prisionais). É mista.

É um programa desmedicalizado o que implica a desabituação física de dro-
gas  antes da entrada na Comunidade Terapêutica. Tem a duração mínima 
de 12 meses  e máxima de 18 meses e divide-se em 5 fases.

1ª fase – de 3 a 5 meses – nesta fase é primordial que os residentes se 
voltem para a Comunidade e sobre si próprios. Tomando consciência das 

suas dificuldades e daquilo que pretendem mudar.

2ª fase – de 4 a 6 meses – deve intensificar e aprofundar o seu trabalho pes-
soal aprendendo de uma forma responsável a cuidar-se a si e aos outros.

3ª fase – 3 a 4 meses – nesta fase o residente tem maior responsabilidade 
e autonomia, deve trabalhar as suas relações familiares .

4ª fase – 2 a 3 meses – É a fase de estabelecer contactos com o exterior 
para  preparar a sua reinserção e ingresso no mercado de trabalho.

5ª fase – Reinserção – 6 meses – Nesta fase o residente faz a transição 
para o Apartamento de Reinserção Social. Durante a sua estada concreti-
za o seu projecto de vida entrando no mercado de trabalho; frequentando 
cursos profissionais; concluindo os estudos. Durante a sua permanência os 
residentes têm reuniões periódicas com a equipa técnica, incluindo o   apoio 
individual e em grupo.

São utilizadas técnicas de dinâmicas de grupo tipo Rogeriano; técnicas de 
expressão corporal, psicodrama, treino de competências sociais, técnicas 
de reestruturação cognitiva; espaço de encontros; preparação e avaliação 
de fins de semana; intervenção psicoterapêutica (individual e em grupo) res-
ponsabilização nos sectores de trabalho; actividades lúdicas e artísticas 
(jornal comunitário; espectáculos teatrais como complemento de “altas clí-
nicas” “dias abertos”, festas, ateliers de costura, carpintaria, etc…
Apoio às famílias – de periodicidade mensal, que funciona como grupo de 
inter-ajuda preparando a aceitação da autonomia dos familiares em trata-
mento. No final da 1ª fase iniciam-se as terapias familiares, que perduram 
ao longo do tratamento, ajudando a refazer os laços familiares atendendo 
sempre ao projecto individual e familiar do residente.
Prevenção das recaídas – Grupo quinzenal em que participam os residentes 
com alta clínica que estão no Apartamento de Reinserção, bem como outros 
utentes que já se encontram autónomos. Estas sessões realizam-se em 
horário pós-laboral e com o apoio da equipa técnica. Realiza-se também o 
“dia do ex-residente”, um almoço e festa convívio entre os actuais e antigos 
residentes.

O dia do ex-residente é uma forma de avaliar o resultado do tratamento. A 
equipa técnica da Comunidade Terapêutica elaborou um questionário para 
avaliar os resultados alcançados baseando-se num relatório de McLellan de 
1996 recomendando três áreas: - redução de uso de álcool e de drogas; 
melhoria do funcionamento pessoal e social; redução das ameaças à saúde 
pública e à segurança. Os questionários têm sido aplicado a residentes que 
saíram com alta clínica que são depois avaliados em reunião de equipa para 
considerações finais.



               Centro Social de Apoio a Toxicodependentes

O projecto tem como finalidade a formação humana, religiosa e moral dos 
jovens, a prevenção, a cura e a reinserção sócio – profissional de jovens 
toxicodependentes.

Formação humana e religiosa de jovens; Prevenção de situações de risco;
Tratamento de toxicodependentes; Reinserção sócio – profissional; Acom-
panhamento ambulatório.

Realização de cursos de formação humana e religiosa (Convívios - Frater-
nos) com a duração de 3 dias e em regime continuo.
Acompanhamento nas paróquias post-curso através de reuniões de forma-
ção.
POPULAÇÃO A QUE SE DIRIGE: Jovens dos dois sexos dos 17 aos 30 
anos.

Concretização do Programa Terapêutico Convívios – Fraternos II – Recons-
truir.
POPULAÇÃO A QUE SE DIRIGE: Jovens do sexo masculino dos 16 aos 
35 anos toxicodependentes.
DURAÇÃO DO PROGRAMA: 12 meses em duas fases diferentes mas 
complementares do tratamento.
FASE I: Tratamento em ambiente protegido sem uso de substâncias altera-
doras do comportamento.

NÚMERO DE CAMAS: 26 camas licenciadas; 25 camas protocoladas 
pelo Ministério da saúde.
FASE II: Tratamento já com reinserção sócio – profissional controlada

NÚMERO DE CAMAS: 25 camas licenciadas; 17  camas protocoladas 
pelo Ministério da saúde
MODELO DE TRATAMENTO: Bio - psicossocial tentando a normalização 
física, psicológica, social, familiar e profissional do doente.
PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: Pedido de internamento pessoal, 
via telefónica ou  email; Apresentação a uma entrevista preparatória do 
internamento e da aceitação do Programa Terapêutico.

Terapias de grupo, individuais, colectivas e de confrontação; Reuniões de 
reflexão e partilha; Reuniões com as famílias dos residentes; Terapias de 
operosidade (ocupação dos tempos livres)
OCUPACIONAIS: Desportos vários; Saídas semanais de recreio ou cultura
Ocupação dos tempos livres
RESERVADAS À II FASE: Reinserção socioprofissional em fábricas, ofici-
nas; Continuação de estudos em estabelecimentos de estado; Tirar cartas 
de condução; Participação em reuniões de cultura e formação extra-comu-
nidade
III REINSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

Destina-se ao acompanhamento por técnicos da reinserção sócio profissio-
nal de jovens que completaram o Programa Terapêutico nesta Instituição e 
continuaram a trabalhar na área desta Instituição.
NÚMERO DE CAMAS: 14 camas licenciadas; 6 camas protocoladas com 
o Instituto de Segurança Social
EQUIPA TÉCNICA: 2 Mediadores Vida-Emprego; 3 Técnicos na área da 
Psicologia; 2 Monitores 
ACTIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO: Reuniões de grupo e partilha; 
Terapias individuais; Corresponsabilidade disciplinar
IV ACOMPANHAMENTO AMBULATÓRIO
POPULAÇÃO: Jovens dos 2 sexos com problemas de toxicodependência; 
Ex-residentes; Outros
TRATAMENTO: Terapia Individual; Controle de consumo através de análi-
ses.



Desafio Jovem (Teen Challenge) Portugal                    

O TEEN CHALLENGE teve o seu início em Nova Yorque - EUA, quando, em 
1958, o Pastor David Wilkerson se dirigiu aos “guetos” daquela cidade al-
cançando os adolescentes e orientando-os na sua recuperação e reinserção 
social. O sucesso desse trabalho motivou a criação da Organização, que se 
estendeu não só a todo o país, como ultrapassou as suas fronteiras.

Implantado há mais de vinte anos em Portugal, numa quinta adquirida para 
o efeito em Fanhões – Loures (1978), e tendo-se constituído legalmente em 
1981, o DESAFIO JOVEM é hoje uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social que visa, a título principal, a prevenção das toxicodependências nas 
suas vertentes primária, secundária e terciária.

Pessoas com problemas de adicção (toxicodependentes e alcoólicos) e in-
serção.

O Programa de Reabilitação é efectuado em Centros de Crise (ou de indução) 
e em Comunidades Residenciais de Estada Prolongada. Para uma lotação to-
tal de 123 internamentos (sendo algumas convencionadas com o IDT), encon-
tram-se em funcionamento cinco Comunidades Terapêuticas Residenciais de 
Estada Prolongada - quatro para indivíduos do sexo masculino em Casta-
nheira do Ribatejo, Alter do Chão, Salvaterra de Magos e Cucujães, e outra 
situada em Lourel / Sintra, para indivíduos do sexo feminino.

O Desafio Jovem considera o indivíduo numa perspectiva holística, nas 
suas vertentes biopsicossocioespiritual. Independentemente da trajectória 
adictiva e marginal, crê-se no potencial de mudança inerente a cada pessoa 
e investe-se na sua reabilitação de forma integrada. Por isso o programa 
terapêutico abrange todas as áreas referidas: cuidados de saúde e alimenta-
ção, com actividades desportivas regulares; acompanhamento psicológico, 
actividades psico-pedagógicas e acções formativas específicas; actividades 
laborais e de formação a fim de uma inserção profissional mais eficaz; acti-
vidades de índole espiritual que permitem um reposicionamento da pessoa 
face à vida, ao sentido da sua existência e valores morais e éticos que, sendo 
integrados, sejam a base de um novo posicionamento crítico para escolhas 
mais saudáveis.

Os utentes são objecto de uma abordagem ao nível físico, psicológico, social e 
espiritual. O programa, com a duração de 12 meses para toxicodependentes e 
com a duração de 3 meses para alcoólicos, compreendendo quatro fases dis-
tintas que visam uma responsabilização e autonomia progressivas. O progra-
ma é dotado de uma componente académica onde se trabalham competências 
psicossociais, nomeadamente competências relacionais e gestão de conflitos, 
a gestão de sentimentos e a prevenção da recaída. Destaca-se igualmente um 
programa de formação profissional em diversas áreas – panificação, carpinta-
ria, serralharia, offset/tipografia, secretariado e lavandaria.

Sempre que é dado por terminado o Programa Terapêutico, o indivíduo é orien-
tado no sentido de se reintegrar no seu seio familiar (sempre e quando pos-
sível), bem como na sociedade. Para isso, o jovem que também se valorizou 
profissionalmente durante a sua permanência nas Comunidades, é incentivado 
a iniciar/reiniciar uma vida profissional activa, para a qual contribuem sempre 
os esforços articulados da Instituição, Centros de Emprego e demais agen-
tes empregadores. Numa fase mais avançada da inserção, em apartamento 
terapêutico, em meio familiar ou em residência autónoma, o contrato de inser-
ção pressupõe visitas regulares à comunidade e participação em actividades 
desenvolvidas e divulgadas pela mesma (conferência anual, acções de forma-
ção e partilha nas comunidades ou nos Centros de Atendimento). Pretende-se 
que os vínculos afectivos criados aquando da estada na instituição não se 
quebrem, antes constituam mais um elo da rede social de suporte na preven-
ção da recaída.

A Comunidade de Inserção, com a lotação de 25 utentes, em Fanhões tem 
como objectivo facilitar o processo de integração social, profissional e familiar 
de utentes (de ambos os sexos, incluindo casais com filhos) com défice de 
competências sociais, em situação de exclusão ou vulnerabilidade social.A Ins-
tituição propõe-se disponibilizar residência em regime comunitário, que garan-
ta as condições básicas de sobrevivência (acolhimento, alojamento, alimenta-
ção, higiene), e acções de base (tais como competências profissionais, cursos, 
ateliers ocupacionais, entre outros) e sempre que se justifique, um conjunto 
de disciplinas de formação de competências sociais. O Desafio Jovem possui 
também em funcionamento dois apartamentos de inserção / casas de saída, 
com capacidade para 5 residentes cada. Pretende-se, através da criação de 
um espaço e tempo próprio de transição, auxiliar o residente a deixar a fase 
de recuperação e a iniciar a primei-
ra fase da sua inserção social, onde 
será confrontado com uma maior res-
ponsabilização de atitudes, compor-
tamentos e tarefas, bem como com 
uma autonomia própria através de 
uma saudável disciplina de vida, onde 
o apoio dos técnicos da instituição e 
dos colegas têm um lugar primordial 
e importantíssimo.



               Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas

A Dianova aplica na sua intervenção educativo-terapêutica um modelo multidi-
mensional de potencialização de factores cognitivos, comportamentais e so-
cialização, orientado à obtenção de conhecimentos, atitudes, valores e habili-
dades que ajudem os utentes a desenvolver-se autonomamente. O Programa 
Residencial tem por objectivo disponibilizar às pessoas, que devido a um uso 
problemático de substâncias psicoactivas possam ter problemas de conduta, 
auto-controle e adaptação ao meio, os meios necessários para alcançar a plena 
autonomia e permitir-lhes assim a integração activa no seu ambiente cultural, 
económico e social. 

Um dos aspectos que nos diferencia é o investimento no Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado desde 2005, sendo a primeira Comunidade Terapêutica 
em Portugal com esta chancela de qualidade de serviço. Esta foi uma opção 
de gestão estratégica que nos garante assessoria externa, definição e avalia-
ção permanente de objectivos, procedimentos, processos e monitorização de 
indicadores. Após admissão o Utente inicia a sua participação nas diversas ac-
tividades orientadas por um conjunto de princípios e normas que vão sendo 
trabalhadas diariamente de acordo com um planeamento prévio. Entre as várias 
actividades encontram-se: Psicoterapia individual; Psicoterapia grupal; Ateliers 
temáticos; Actividades desportivas; Ateliers ocupacionais; Actividades culturais 
e de ócio; Saídas educativo-terapêuticas e lazer. Diariamente cada Utente tem 
agendada uma actividade ocupacional que lhe serve de referência, complemen-
tada com outras consoante a fase em que se encontra e os objectivos definidos 
no seu plano de tratamento. 

A prevenção de recaída é um dos aspectos trabalhados desde a admissão, quer 
através das dinâmicas de grupo (grupo de integração, grupo de encontro, grupo 
de emoções, mini-grupo,...), quer nas consultas individuais que ocorrem quin-
zenalmente. A partir dos 6 meses de programa os Utentes são inseridos num 

grupo com carácter pedagógico e terapêutico onde a prevenção de recaída é 
trabalhada de uma forma mais focalizada no contacto com o exterior que pode 
nesta fase ser potenciado através da frequência de actividades de voluntariado 
e/ou de qualificação académica mediante acesso ao programa Novas Oportu-
nidades.

A reinserção é outro factor que se trabalha logo a partir da admissão, quando 
é efectuado o levantamento da situação sócio-económica, educativa, familiar, 
laboral, etc. do proponente a admissão. Com o investimento no processo de 
tratamento as pessoas passam a adquirir e/ou a desenvolver competências pes-
soais, sociais e laborais que serão fundamentais para o sucesso do processo 
de reinserção. Por volta dos 8 meses de programa inicia-se a elaboração do 
Projecto Vida. Neste aparecem definidos objectivos, estratégias, expectativas, 
dificuldades, etc. Pretende-se ainda que o mesmo contemple todas as áreas da 
pessoa desde a laboral, à residencial, ócio e tempos livres, saúde etc. Nesta 
fase o Utente já esta inserido numa actividade potenciadora do contacto com 
o exterior, como referido anteriormente. Desta forma consegue-se maximizar 
o alargamento da sua rede social. Quando entremos numa fase de procura de 
emprego existem já uma serie de aspectos activados, nomeadamente inscrição 
em UNIVA – Centro de Emprego, formação ao nível de balanço de competências 
e técnicas de procura de emprego, incluindo para tal a elaboração de currículo 
e identificação de potenciais empregadores para além do Centro de Emprego. 
Alguns dos nossos utentes beneficiam, quando manifestam essa intenção, ainda 
de medidas de estágio e posterior contratação na nossa Empresa de Inserção 
Viveiros de Floricultura Dianova, através da qual passam a ter uma integração 
efectiva em mercado de trabalho com contrato de trabalho efectivo, e outros 
recorrem ao nosso Apartamento de Reinserção Social localizado no centro de 
Lisboa.

A Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas tem um total de 100 camas licen-
ciadas e 40 camas protocoladas com o Instituto da Droga e Toxicodependência. 
Está indicada para adultos de ambos os sexos com problemática de consumos 
de substâncias psicoactivas, e que demonstrem efectivo interesse e motiva-
ção ao tratamento. Podem ainda ser admitidos menores mediante autorização 
parental ou tutorial. As patologias diagnosticadas nos nossos utentes são as 
tipicamente encontradas na população dependente: HIV, HVC, patologias do foro 
psiquiátrico como psicoses, depressões, boderlines, entre outras perturbações, 
para além de patologias comuns a qualquer pessoa como constipações, otites.

Neste ponto salientamos as dificuldades em investir num follow up com análise 
de caso que já tiveram alta à 8, 10 anos. Nos casos com alta programada mais 
recente é realizada de forma estruturada e com uma análise clínica e socioló-
gica.
Com um significativo histórico de processos e registos completos, a Dianova 
tem por intenção desenvolver um projecto de investigação / follow up longitu-
dinal, através do qual poderá ser realizada uma análise criteriosa e indicações 
acerca dos factores potenciadores de sucesso do tratamento e reinserção.



Comunidade Terapêutica “Encontro”                    

Bases: As comunidades terapêuticas para toxicodependentes têm origem 
nos Estados Unidos, Santa Mónica, em 1958, com Charles Dederich e Da-
vid Deitch que, a partir da experiência de Maxwell Jones, na Grã Bretanha, 
durante a Primeira Guerra Mundial, transpuseram para a abordagem da 
toxicodependência a ideia básica de Jones, que consistia basicamente em 
capitalizar os recursos de toda a comunidade hospitalar, incluindo os pró-
prios pacientes, para o tratamento.
Por iniciativa de um grupo de alcoólicos anónimos, a que se juntaram outros 
dependentes de opiácios, cria-se a primeira comunidade residencial – Sy-
nanon,  cuja filosofia de recuperação assenta na auto-crítica, partilha de 
experiências (êxitos e fracassos) e na ajuda mútua.
A primeira comunidade terapêutica, propriamente dita,“Daytop Village”, sur-
ge  em 1963, fundada pelo psiquiatra Daniel Casriel, entre outros, cujo mo-
delo em breve se difundiu de tal forma, que veio a influenciar decisivamente 
o movimento de criação de novas comunidades terapêuticas para adictos, 
em todo o mundo.
Nesta linha se inclui também a Comunidade Terapêutica Encontro. 
 

A Comunidade Terapêutica Encontro é uma das muitas iniciativas da Caritas 
Diocesana de Coimbra (IPSS) na área social, tendo a missão específica de 
acolher e prestar apoio psico-socio-terapêutico a pessoas com problemas 
de abuso de drogas. Partindo de uma perspectiva humanista e antropológi-
ca que caracteriza o espírito institucional e adoptando a psicologia positiva 
e da saúde como princípios orientadores do seu programa, a Comunidade 
Terapêutica Encontro assume-se como o tempo e o espaço em que a pes-
soa encontra os meios necessários para a recuperação da sua saúde global, 
designadamente um ambiente seguro, livre de drogas, e a possibilidade de 
se promover, desenvolvendo capacidades e explorando recursos existentes 
dentro de si mesma, alcançando o equilíbrio biológico, psíquico, afectivo e 
social, com vista a uma reintegração bem sucedida na vida e na sociedade 
e, portanto, a uma vida satisfatoriamente autónoma.

Dinâmica comunitária/ vida em grupo, da qual fazem parte, designadamen-
te, o horário de funcionamento, a execução das tarefas domésticas usuais, 
limpeza e manutenção das instalações e zona envolvente, higiene e limpeza 
pessoais, sessões terapêuticas individuais e em grupo, grupos de encon-
tro, espaços didácticos, lúdicos e criativos, bem como desporto, passeios, 
etc.
O grupo dos residentes tem uma organização própria e goza de relativa 
autonomia na execução da dinâmica comunitária, onde se desenvolve a inte-
racção, a responsabilidade e a criatividade, onde se treinam competências 
pessoais e sociais, se partilham experiências, se analisam situações, se 
reforça a auto-estima, a auto-confiança, o sentimento de pertença e a auto-
nomia e se reestruturam relações familiares e outras, de forma a assegurar 
o suporte e o apoio necessários, no futuro.
A vida em comunidade é regulamentada por normas e regras de convivência, 
conduta e funcionamento, definidas no Regulamento Interno, a que todos 
têm acesso e que são amplamente explicadas, discutidas e partilhadas. 

Reuniões comunitárias; Terapias de grupo; Grupos de encontro; Grupos de 
introspecção e análise; Aconselhamento individual; Dinâmicas de grupo; 
Grupos temáticos; Acompanhamento familiar paralelo; Espaços didácticos, 
lúdicos, criativos

O programa da Comunidade Terapêutica “Encontro” tem a duração regular de 
12 meses, está dividido em 4 fases:
1ª fase – 1 mês: “Corte” com a ambiência das drogas; Adaptação ao ambien-
te e dinâmica da Comunidade Terapêutica.
2ª fase –  3-4 meses: Participação activa no grupo e na dinâmica; Tomada 
de consciência/avaliação do passado e do caminho a percorrer; Realização 
de tarefas de responsabilidade progressiva;Retoma dos contactos com fami-
liares e pessoas significativas.
3ª fase –  3-4 meses: Assunção de funções de maior responsabilidade; 
Progressão na capacidade de organização pessoal: ao nível das ideias, das 
formas de funcionar, da afectividade; Aprofundamento da compreensão de si 
mesmo e da realidade social; Estruturação das relações, dentro e fora  da Co-
munidade Terapêutica. Reforço das competências e capacidades adquiridas.
4ª fase –  3 meses: Elaboração de um plano de reinserção social  que inclua 
formação profissional e ou escolar ( RVC), busca de emprego, alargamento 
do leque relacional, etc.

Toxicodependentes ou politoxicodependentes de ambos os sexos, a partir 
dos 18 anos de idade, incluindo infectados por VIH ou em programa de subs-
tituição opiácia. 

Desintoxicação física prévia; Avaliação pela equipa técnica da Comunidade Te-
rapêutica; Apresentação de relatório médico/psiquiátrico e análises clínicas; 
Assinatura do pedido de admissão, comprovando o seu interesse e vontade 
em ser internado.

O programa da Comunidade Terapêutica considera-se concluído após a con-
clusão do plano de reinserção elaborado na última fase, designadamente ao 
nível de perspectivas de emprego (precedida, sempre que possível e oportu-
no, de formação profissional/escolar adequada), consecução de habitação 
própria, sustentabilidade financeira mínima, etc.

Qualquer utente é livre de abandonar o programa, se assim o desejar, sendo-
lhe facultada, de imediato, a saída.
Nos casos em que o utente deixe de cumprir reiteradamente qualquer das 
disposições previstas no Regulamento Interno da Comunidade Terapêutica 
ou as condições de adesão ao projecto terapêutico, assumidas no pedido de 
admissão, pode ser excluído ou temporariamente suspenso para repensar.

A Comunidade Terapêutica “Encontro” promove encontros de convívio e par-
tilha com ex-residentes, bem como consultas telefónicas periódicas, no sen-
tido de, por um lado, dar o apoio e prestar a ajuda necessárias, prevenindo 
recaídas e, por outro, assegurar o incentivo aos actuais residentes e à própria 
equipa técnica.



               Carlos Farate

Psiquiatra e psicanalista de formação, iniciou a sua actividade profissional no 

serviço público de atendimento em dependências trabalhando no CAT de Cedofeita, 

ao que se seguiu o desafio de inaugurar, organizar o projecto terapêutico e dirigir o 

CAT Oriental do Porto. Carlos Farate exerce hoje no sector privado continuando 

umbilicalmente ligado à temática das dependências. À actividade desenvolvida em 

meio universitário, que inclui a produção de conhecimento a partir da investigação, 

acrescentou recentemente uma última missão ou, se preferirmos, um novo desafio: 

a presidência da embrionária Cooperativa Arrimo, que vem ocupar novos espaços 

deixados em aberto pelo anterior Projecto Arrimo aquando da ligação à Fundação 

Filos… ou o “regresso ao terreno” do médico que teima em não abrir mão de uma 

missão que designa como terapêutica e que, entre outras valências, confere especial 

relevo às práticas (integradas) de redução de riscos e minimização de danos, de 

combate às desigualdades sociais, de apoio aos indivíduos em dificuldade de 

adaptação, à melhoria da qualidade de vida de indivíduos mais carenciados… O 

que, para médico, convenhamos, traduz um paradigma, no mínimo, interessante… 

Em suma, uma filosofia partilhada que valoriza ainda a dimensão sistémica do 

indivíduo e que visa desenvolver inúmeros projectos de âmbito social. Através da 

solução Cooperativa, o objectivo é adquirir a dinâmica, autonomia de gestão, 

continuidade e sustentabilidade que permitam materializar e gerar dinâmicas 

locais. Em entrevista a Dependências, Carlos Farate desvenda algumas orientações 

da Cooperativa Arrimo, traçando ainda uma perspectiva pessoal acerca do que deve 

ser a intervenção no âmbito das dependências e de outras “patologias” sociais…

Carlos Farate (carlos.farate@sapo.pt)
Margarida Couto (mmaria09@gmail.com)

O setting como factor terapêutico no tratamen-
to de pacientes borderline

I Premissas 
1. Na psicanálise e na psicoterapia psicanalítica 

a noção de setting tem sido habitualmente 
circunscrita às características físicas e con-
tratuais do espaço-tempo analítico (por ou-
tras palavras, o quadro/ moldura - “frame” 
- do tratamento psicanalítico)

2. Estas qualidades formais são completadas 
pela sua dinâmica, que tem sido abordada, 
clínica e empiricamente, pelo conceito de 
aliança terapêutica (quer seja formulada 
como “working alliance” ou “helping allian-
ce”)

3. O psicoterapeuta deve ser capaz de manter 
as 3 qualidades básicas do setting – estabi-
lidade, adaptabilidade e maleabilidade rela-
tivamente às necessidades terapêuticas do 
paciente – sobretudo quando estão em causa 
pacientes cujo funcionamento mental é parti-
cularmente regressivo e dissociativo

4. Contudo, mesmo se o setting tem sido con-
siderado uma “constante silenciosa” da situ-
ação analítica (contrariamente às “variáveis 
relevantes” do processo analítico tais como 
transferência/contra-transferência, inter-
pretação, insight ou acting-out) torna-se inte-
ressante aprofundar a compreensão da sua 
dinâmica e avaliar o seu impacto como factor 
terapêutico

II Hipóteses de trabalho nucleares
• O setting é um construto do processo psico-

terapêutico com uma natureza versátil (vari-
ável) e um conjunto específico de caracterís-
ticas e, deste modo, deve ser claramente di-
ferenciado de outras variáveis terapêuticas, 
nomeadamente a contra-transferência e a 
aliança terapêutica

• Como variável o setting (mais precisamente 
o “manejo do setting”) exerce uma influên-
cia directa e específica no trabalho psicote-
rapêutico com todos os pacientes, incluindo 
aqueles que apresentam um funcionamento 
mental mais regressivo e dissociativo, como 
os pacientes com perturbação borderline da 
personalidade

III Método
O projecto de investigação será desenvolvido em 
2 etapas:

1 Estudo de processo a fim de estabelecer a 
validade clínica e psicométrica do construto 
“manejo do setting”. A validação psicométrica 
deste construto – avaliado pelo “Questionário 
sobre o manejo do setting” (QMS) – será efec-
tuada através do estudo: da análise da vali-
dade convergente com a “escala de atitudes 
terapêuticas” (TASC) que mede a percepção 
do terapeuta sobre a qualidade do setting 
terapêutico (“therapeutic milieu”); da análise 
da validade discriminante com o “feeling word 
checklist-58” (FWC-58) como medida das re-
acções contra-transferenciais do psicotera-
peuta e do “inventário da aliança terapêutica” 



Carlos Farate                     

Que motivos o levaram a abraçar e presidir este novo projecto designado Cooperativa 
Arrimo?
Carlos Farate (CF) – Em primeiro lugar, fui convidado pelo Dr. António Caspurro, que é uma pessoa 
de grande qualidade técnica e humana e que, apesar da sua juventude, tem já uma vasta experiência 
nesta área e que eu conhecia desde os tempos em que fui director do CAT Oriental do Porto. Fez o 
favor de me atribuir uma importante responsabilidade no lançamento deste projecto, o que muito 
me distingue, até porque, já nessa altura, o CAT Oriental tinha uma ligação muito profunda aos 
projectos de proximidade, especialmente na área da redução de riscos e minimização de danos 
e da reinserção. Além disso, o Projecto Arrimo teve sempre uma forte ligação ao CAT, não só por 
estar implementado na zona oriental da cidade, mas também porque se criou uma dinâmica de 
trabalho muito boa, reforçada pelo facto do Dr. Caspurro ter desenvolvido trabalho clínico no serviço 
durante algum tempo. Além disso, atribuí desde sempre uma enorme importância ao trabalho que é 
desenvolvido por este tipo de projectos e instituições. No fundo, são as instituições da comunidade, 
o terceiro sector, as instituições de solidariedade social, que desempenham um importante papel ao 
permitirem uma melhor articulação dos cuidados terapêuticos e o seu prolongamento, a sua extensão 
a um público mais problemático, afastado da rede pública de cuidados terapêuticos. Refiro-me aos 
indivíduos excluídos, que se auto-excluíram, dos circuitos sociais normativos, e que dificilmente 
recorrem aos serviços especializados ou aos cuidados primários de saúde, ou que, mesmo que aí 
recorram esporadicamente, não possuem a sustentação interna e condições de retaguarda para 
se poderem bastar a si próprios ou para estabelecerem uma rede de relações sociais compatível 
com a satisfação das suas necessidades elementares. Em suma, sempre entendi este trabalho 
como algo fundamental e o testemunho disso mesmo encontramo-lo na filosofia do CAT Oriental, 
que hoje parece justamente estar muito em voga, e que correspondia à integração dos cuidados de 
uma forma organizada e bem hierarquizada, algo que se afigura essencial face a uma patologia que 
atinge transversalmente todos os sectores da vida do indivíduo, e afecta marcadamente os seus 
ascendentes, próximos e descendentes, quando os há. Daí a dificuldade em implementar cuidados 
terapêuticos que tenham em conta todas estas vertentes do indivíduo, dos seus familiares e de todas 
as pessoas que com ele contactam mais directamente…

…O que implica então a necessidade de uma intervenção integrada e sistémica…
CF – Sim… Existe, indubitavelmente uma dimensão sistémica na intervenção, o que não quer 
dizer que as intervenções terapêuticas tenham de ter necessariamente uma natureza sistémica, 
mas, embora possam ter orientações teóricas diferentes, deverão ter sempre em conta o sistema 
relacional do indivíduo. Aliás, se o nosso organismo é um sistema de órgãos e aparelhos com funções 
complementares e bem hierarquizadas, também a vida psíquica é um sistema de relações, afectos, 
sentimentos, e todos nos organizamos, nos gregarizamos, desde o núcleo social de base, refiro-me 
aqui à família, é claro, de modo sistémico. Daí o alcance filosófico e clínico da metáfora sistémica…

E porquê a adopção da solução Cooperativa?
CF – A solução Cooperativa surge como um modo de dar viabilidade de execução ao conjunto de 
projectos que foram sendo aprovados e implementados. Todo este processo foi dotado de uma 
grande dinâmica e sempre subordinado ao cuidado de caracterizar bem as zonas-alvo da intervenção 
e realizar o imprescindível diagnóstico antes de desenhar e implementar qualquer projecto. Saber 
exactamente qual é o problema, estudar bem o terreno, as características da população que vai 
ser alvo da intervenção, o objecto da intervenção, o meio em que se move… A Cooperativa, no 
fundo, vai permitir uma outra sustentabilidade e potenciar uma maior continuidade dos processos 
de intervenção, e mesmo um maior alcance a partir das sinergias que se podem criar entre os 
diferentes actores sociais e instituições envolvidas. Simultaneamente, também nos pareceu que a 
maior autonomia na gestão dos diferentes projectos, alcançável através da solução Cooperativa, 
seria um argumento muito apelativo. Resumindo, a dinâmica, a autonomia de gestão, a continuidade e 
a sustentabilidade trazem inequivocamente benefícios importantes, os quais nos parecem facilitados 
através da adopção do modelo cooperativo. Depois, existem outras áreas de actividade e de 
missão da Cooperativa que gostaríamos de implementar no futuro e que poderão ser extremamente 
importantes.

Concretamente…
CF – Concretamente, as área do apoio à formação e à reinserção, através, por exemplo, da criação 
de cursos em áreas específicas… Hoje em dia, o empreendedorismo social, a dinâmica do terceiro 
sector, é muitíssimo importante e este tipo de instituições é, nesse aspecto, gerador de dinâmicas 
locais e regionais muito significativas. Temos que ser criativos e, ao mesmo tempo, adequar 
as respostas aos interesses da comunidade. Falo em oferecer outras estruturas que não só os 
recursos humanos, mas também apoio material e financeiro de retaguarda, facilidades logísticas 
e de instalações, disponibilidade de meios de deslocação e o estímulo a iniciativas sustentáveis de 
intercâmbio social e económico. Mas também outros planos se afiguram de extrema importância, 
como o da divulgação das acções, da troca de informações ou da avaliação das estratégias 
implementadas. Entendemos que se devem aperfeiçoar os mecanismos de avaliação para além 
daqueles parâmetros mais habituais, um pouco inespecíficos. Existem outros aspectos, mais 

(WAI) como medida da aliança terapêutica; 

2 Estudo naturalístico dos resultados com o 
objectivo de avaliar o efeito específico do 
“manejo do setting” sobre a eficácia e a efec-
tividade do tratamento psicoterapêutico dos 
pacientes com diagnóstico de BPD conduzido 
por terapeutas com orientações teóricas dife-
rentes (psicanálise, psicoterapia psicanalítica 
e terapia cognitivo-comportamental).

IV Justificação da hipótese da especificidade do 
setting 

Mesmo se os conceitos de aliança terapêu-
tica, contra-transferência e setting estão 
relacionados com a gestão do processo de 
tratamento pelo psicoterapeuta no contexto 
da díade terapêutica, referem-se a aspectos 
diferentes, embora complementares, desta 
gestão pessoal por parte do psicoterapeuta:

• A aliança terapêutica refere-se à gestão in-
terna e externa do processo de tratamento 
e cumpre uma função tripartida, já que lida 
com: o vínculo (bond) com o paciente (sendo a 
empatia a qualidade psíquica deste vínculo), 
os objectivos da psicoterapia (“O que é que 
vai ser conseguido”, “Quais vão ser os resulta-
dos do tratamento”) e as tarefas a empreen-
der (“Como vamos conseguir fazê-lo”, “Como 
vamos chegar aos resultados propostos”, i.e., 
a estratégia comum desenhada pelo terapeu-
ta);

• A contra-transferência refere-se à gestão in-
terna do tratamento pelo psicoterapeuta, já 
que designa os sentimentos e reacções emo-
cionais que o self infantil do paciente induz 
no/na psicoterapeuta (“O que é que estou a 
sentir?”, “Como me estou a sentir?”, “Como 
vou conseguir lidar com o que estou a sentir/ 
com as minha emoções?”)

• O (manejo do) setting refere-se à gestão ex-
terna do processo de tratamento pelo psico-
terapeuta e designa os seus comportamentos 
e atitudes em resposta aos comportamentos 
e reacções emocionais do paciente, nomea-
damente o acting-out de reacções transfe-
renciais primitivas (“o que vou fazer”, “o que 
não vou fazer”, “o que vou deixar/ o que não 
vou deixar que o paciente faça”)

V Participantes
Psicoterapeutas (psicanalistas, psicotera-
peutas psicanalíticos e terapeutas cogniti-
vo-comportamentais) com suficiente treino 
clínico e psicoterapêutico que desenvolvem 
a sua actividade em serviços públicos e/ou 
em consultório privado. Cada psicoterapeuta 
participante no estudo indicará 2 dos seus 
pacientes (com diagnóstico de BPD) para a 
amostra clínica (segundo critérios de inclusão 
bem definidos)
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específicos, que têm de ser avaliados em áreas de referência como a saúde individual, mas também 
a qualidade dos comportamentos de adaptação social, os hábitos culturais, a qualidade de vida do 
indivíduo e daqueles que com ele contactam…

Aquilo que era até hoje um projecto de redução de riscos, o Arrimo, tornou-se então uma 
Cooperativa que desenha e implementa diferentes projectos em diversas áreas de missão 
que não exclusivamente a redução de riscos…
CF – Exactamente. Neste momento, existem projectos na área da reinserção, temos as equipas de rua, 
o projecto de estrutura intermediária… Além dos projectos que já foram aprovados, nomeadamente 
o do novo gabinete de apoio, que vai ser brevemente inaugurado, há também a candidatura ao 
Prodescoop e esta ideia de que falava da formação, de desenvolver outro tipo de actividades, Aliás, 
os estatutos da Cooperativa prevêem uma abrangência muito grande em diferentes áreas que não 
apenas nas do tratamento e reinserção destes indivíduos com problemas de dependência, mas em 
todos os sectores da população que estão em processos de desinserção, de exclusão ou que denotam 
dificuldades adaptativas particulares. Agora, tudo isto tem que ser feito de forma programada e 
estruturada. Como digo, existem outras áreas que irão ser privilegiadas mas que correspondem a um 
caminho que terá que ser percorrido. Depois, existem outras questões importantes, nomeadamente 
no nosso caso, a do alargamento do âmbito da Cooperativa a novos sócios e colaboradores, a 
troca de ideias e a possibilidade de contactos com outras instituições e outras práticas e, claro, a 
ligação à Fundação Filos, que é sempre importante e referencial. De qualquer forma, o que podemos 
garantir é que não ficaremos apenas pelos projectos, embora seja por aí que tenhamos iniciado. Mas, 
sem perder as raízes, o fio condutor e a ligação às origens, a Cooperativa irá certamente alargar e 
estender âmbitos, numa época em que precisamos cada vez mais deste tipo de intervenções.

Foram conhecidos no passado alguns problemas de ordem financeira que afectaram alguns 
técnicos afectos ao projecto Arrimo. A ligação à Fundação Filos, que tinha muitos “braços”, 
nem sempre terá sido gerida da melhor forma nesta vertente, talvez devido à conhecida 
vontade do Padre Maia de “abraçar o mundo inteiro”…
CF – Sim, de facto o Padre Maia é um homem com uma dinâmica extraordinária, diria que ele é a 
definição activa e vivida de ecumenismo…

Mas estarão actualmente superados esses problemas? Relativamente à Cooperativa, os 
meios de financiamento dos projectos serão provavelmente oriundos do IDT…
CF – Sim, isso já está resolvido, já foi definido, e sempre num clima de negociação participada e, 
atrevo-me a dizer recorrendo à alegoria, de concordata, o que é bom de realçar. Urgia, de facto, 
resolver esse problema relacionado com a precariedade dos recursos, porque os técnicos que 
trabalham e se dedicam têm que ter condições para usufruírem da sua remuneração. Além disso, se 
pretendemos oferecer soluções de continuidade, não poderemos colocar em causa a segurança, o 
equilíbrio e a disponibilidade interna de que estas pessoas precisam para trabalhar.

Enquanto médico, o Carlos Farate tem uma ligação profícua à redução de riscos, algo 
que não é muito comum na comunidade médica, normalmente muito mais voltada para o 
tratamento…
CF – Sim, essa ligação assumo-a. Mas nós chegámos agora a um ponto que considero muito 
interessante que tem a ver com a definição das respostas integradas. Se reparar, no agora designado 
IDT, que outrora se designou SPTT – estou a falar a partir dos anos 80 e da mudança de paradigma 
e de rumo na política, com a passagem para o Ministério da Saúde – há-de reparar que as pessoas 
que são determinantes na definição das políticas e das práticas nesta área não têm mudado muito. 
Trata-se de uma área que tem, apesar de tudo, alguma estabilidade pelo menos do ponto de vista 
das figuras institucionais. O que tem acontecido, do ponto de vista do tratamento, é que o dispositivo 
terapêutico tem estado um pouco a reboque das vicissitudes e do destino dos pacientes que 
começaram a ser tratados nos anos 80. Refira-se, aliás, que muitos dos pacientes seguidos nas 
unidades especializadas do dispositivo terapêutico já lá estão, de uma maneira ou de outra, há 
cerca de 20 anos. Estamos a lidar, é claro, com um tipo de patologias com uma clínica complexa, 
tratamento difícil e evolução prolongada. E portanto estes indivíduos são tributários de tratamentos 
life long, sobretudo aqueles que relevam dos programas de substituição opiácea, e que, as mais das 
vezes, não são exclusivamente heroinómanos, mas também dependentes da cocaína, do álcool ou de 
múltiplas substâncias psicoactivas. Em suma, creio que sempre se pensou na redução de danos. Até 
porque, não é possível pensar o tratamento ou a instituição de um plano terapêutico bem definido para 
alguém que tem uma patologia deste tipo e que normalmente chega aos serviços especializados com 
uma média de cinco a dez anos de condutas de consumo significativas, sem pensar imediatamente 
em estratégias para reduzir os riscos decorrentes de uma trajectória pessoal tão errática. Agora, 
quando se fala em integração, há também a necessidade de hierarquizar e nunca perder de vista que 
as medidas de integração social têm que ter uma lógica terapêutica. Parece-me que, em determinado 
momento, se criou a ideia de que o tratamento era uma coisa feita em instituição e que a redução 
de danos era mais realizada na comunidade, pelas equipas de rua. Que havia ali uma separação e 
uma certa discrepância… E, de facto, havia… Na prática, havia os terapeutas, depois os técnicos 

“Creio que esta temática daria para escrever 
vários livros… A psicanálise tem tido contri-
butos extremamente importantes. Diferentes 
psicanalistas se debruçaram sobre este tema, 
desde Freud, que também investigou e es-
creveu sobre as dependências e compulsões 
comportamentais no quadro do seu modelo 
psíquico. Do ponto de vista da psicanálise, e 
também na minha perspectiva enquanto psi-
canalista que pensa, reflecte e tem escrito 
sobre este tema, existe nestes indivíduos com 
problemas de dependências químicas e/ou 
comportamentais uma perturbação da consci-
ência de si próprio e uma dificuldade extrema 
na ligação ao outro. E esta dificuldade reenvia 
a uma grande fragilização de si e à natureza 
lábil e fragmentária da sua personalidade. É 
certo que é sempre necessário ter em conta os 
aspectos constitucionais, fenotípicos, do sujeito 
em questão. Não é menos certo, contudo, que 
as dificuldades, as carências materiais e afecti-
vas e os incidentes críticos na relação precoce 
com as figuras de vinculação mais importantes, 
contribuem para o desfecho desfavorável do 
processo de construção da personalidade. E é, 
precisamente, a natureza frágil ou fragmentá-
ria da sua personalidade que pode potenciar 
o uso compulsivo, ou o abuso, da utilização de 
substâncias psicoactivas. O problema de um 
indivíduo que utiliza uma substância psicoacti-
va, ou qualquer outro comportamento, de um 
modo adictivo, com uma alienação progressiva 



Carlos Farate                     

da redução de danos. Na minha opinião, essa leitura é errada, não só nesta área, como em qualquer 
outra área da saúde mental e da psiquiatria e, nesse aspecto, teria que ser resolvida. E esta filosofia 
dos cuidados integrados faz sentido…

Mas as estratégias e ferramentas de redução de riscos terão que ter necessariamente, no 
seu entender, um intuito terapêutico?
CF – Quando falo em terapêutico não me refiro a uma coisa médica ou a algo de exclusivamente 
psicológico ou médico-psicológico, se quiser. Quando falamos nas consequências e no impacto 
possível de um processo terapêutico, ou até psicoterapêutico, estamos a falar não só na melhoria 
dos sintomas e dos comportamentos mas também dos diferentes aspectos da vida do indivíduo. O 
terapêutico não se esgota no acto médico…

Mas o termo terapêutico não deixa de surgir habitualmente associado ao tratamento e à 
questão médica…
CF – Ao tratamento médico ou médico/psicológico, é verdade… Mas o terapêutico está muito para 
além disso…

É pensarmos, por exemplo, num programa terapêutico de baixo limiar de exigência mais 
acessível aos consumidores de rua…
CF – Sem dúvida… Mas simultaneamente em podermos melhorar certos aspectos do dia-a-dia, 
conseguimos implementar duas ou três rotinas, actividades de vida diária, que faça uma ou outra 
refeição a horas, hábitos de higiene mínimos, promover a própria educação para o consumo, cuidar 
de si, retomar o contacto com um corpo muitas vezes mal tratado, iludido e alienado… Tudo isto é 
terapêutico. E durante muito tempo houve esta ideia de colar o terapêutico ao tratamento médico ou 
ao acto médico. Mas, na verdade, envolve todas estas diferentes dimensões e, portanto, não pode 
ser pensado dessa forma rígida. Agora, é importante obviar ao risco de cair no extremo oposto. 
Isto é, com o argumento de que é importante integrar os cuidados e aumentar a dimensão social 
das medidas de redução de riscos e minimização de danos e, sobretudo, na reinserção social, não 
podemos pretender que tudo isto pode ser feito detrimento de uma verdadeira dimensão terapêutica, 
ou à custa de uma redução a minima dos aspectos de mobilização psicológica, deveras importantes 
para o restabelecimento do equilíbrio, possível, da pessoa que é objecto do plano de reabilitação 
psicossocial. É importante que esta integração se faça de uma maneira equilibrada. A ideia é 
articular, colocar as pessoas em contacto, fazer entender ao médico e ao psicólogo clínico que a 
intervenção não se esgota, nem de perto nem de longe, no gabinete, que é importante estar atento 
ao que passa no exterior. Mesmo quando se definem programas de baixo limiar, ou de limiar quase 
indefinível para os tratamentos de substituição opiácea – e aí estamos a falar da heroína e não 
das outras substâncias psicoactivas que são também utilizadas por estes pacientes – é preciso 
atribuir-lhes um sentido terapêutico. Nem que seja em aspectos elementares, é preciso que quem 
prescreve, o terapeuta e as pessoas que com ele colaboram na elaboração do plano de intervenção, 
sigam um “fio condutor” preciso. Que tenham uma linha de acção e que a mesma tenha uma ideia 
subjacente. Essa ideia é importante, mesmo que a pessoa que vai beneficiar da intervenção só mais 
adiante, ou até nunca, a perceba… Mas que a sinta. Terapêutico é isto. Creio que se é importante 
dessacralizar o exclusivo médico-psicológico no âmbito terapêutico, não é menos importante obviar 
a uma qualquer mitificação do exclusivo social, ou socioterapêutico, nas estratégias de intervenção 
integrada e compreensiva. Como tal, entendo que esta intervenção baseada nos Centros de 
Respostas Integradas tem todo o interesse desde que não seja efectuado ao arrepio da tal dimensão 
do tratamento, de acordo com esta perspectiva mais larga que acabei de referir. Para que o indivíduo 
consiga, nas situações mais bem sucedidas, autonomizar-se e, naquelas menos bem sucedidas e 
em que sabemos que a autonomização do indivíduo não será possível, conseguir pelo menos uma 
melhor qualidade de vida. E devo acrescentar que, neste momento, se pensarmos no IDT, existem 
duas orientações pragmáticas com as quais estou plenamente de acordo: uma delas corresponde, 
em meu entender, a um passo no sentido correcto e tem a ver com a centralidade do cidadão, 
do sujeito na primeira pessoa do singular, no desenho das respostas terapêuticas integradas e 
compreensivas. Por aí, esta abertura à comunidade, às respostas integradas. Depois, uma nova 
forma de trabalhar a prevenção, inespecífica e focalizada, através da operacionalização de conceitos 
psicossociológicos bem delimitados culturalmente informados, e da sua aplicação em programas 
bem contextualizados e que se adaptam bem às particularidades vivenciais dos adolescentes e 
jovens a que se dirigem. Refiro-me aqui à utilização de materiais criativos e aptos a captar, neste 
caso particular, os jovens e adolescentes numa fase determinada do seu desenvolvimento, não com 
um discurso, invariavelmente carregado e pessimista, de guerra aberta às drogas, mas antes com 
criatividade, com coisas engraçadas que permitem captar a atenção do jovem e ajudá-lo no contexto 
dos pares. Há projectos interessantes que estão a ser desenvolvidos e que constituem um passo no 
bom sentido, já que a prevenção inespecífica é de extrema importância para a redução da incidência 
deste tipo de condutas, sobretudo numa época difícil, a um tempo estimulante e incerta, como aquela 
que vivemos. E também nesta área, poderá a Cooperativa Arrimo, no futuro, trabalhar em articulação 
com outras estruturas. Não é ter a pretensão de tudo fazer, mas quando fizer sentido e desde que 
haja espaço, creio que deveremos dar o nosso contributo.

da sua natureza relacional, é sempre a dificul-
dade importante em gerir a ligação com as pes-
soas. Quando eu substituo a ligação com uma 
pessoa por uma substância há alguma coisa 
que não funciona bem. Estou a colocar sistema-
ticamente qualquer coisa, um comportamento 
ou uma substância de permeio porque não es-
tou à vontade. Esta “falha” na possibilidade de 
uma relação de intimidade, esta compulsão a 
interpor algo entre si e o outro, vai alienando 
progressivamente a pessoa de si própria, da 
sua natureza e interesses genuínos, tornando-a 
finalmente incapaz de se organizar, de ter vida 
própria. Esta questão é, em minha opinião, cen-
tral, embora existam muitos outros contributos 
para a compreensão clínica deste tipo de patolo-
gias oriundas do campo teórico da psicanálise. A 
psicanálise e as teorias psicodinâmicas são mui-
to importantes para compreender as causas das 
cousas, aquilo que está na origem dos comporta-
mentos humanos, ou, se quiser, propor a obser-
vação microscópica do funcionamento do indiví-
duo. Por outro lado, os psicanalistas e os clínicos 
com orientação psicodinâmica têm também 
desenvolvido uma reflexão importante sobre o 
diagnóstico e o tratamento destes pacientes, 
com propostas psicoterapêuticas inovadoras. 
Aliás, quando falamos em psicoterapia centrada 
na relação estamos sempre a referir-nos ao tra-
balho sobre a esfera psíquica do indivíduo: aju-
dá-lo a pensar acerca das emoções, dos afectos, 
dos sentimentos… No fundo, o que se pretende é 
que cada um de nós consiga entender-se melhor 
a si próprio e na relação com o outro.
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Esta investigação sobre a interacção entre os antecedentes de doenças somáticas durante a infância e 
a adopção de comportamentos de risco para a saúde durante a adolescência, com destaque para o con-
sumo do álcool, do tabaco e de outras drogas, foi concretizada através de um estudo epidemiológico 
analítico que tomou a forma de um inquérito transversal conduzido numa amostra em painel de crianças 
e adolescentes utentes dos serviços de cuidados de saúde primários dependentes da Sub-região de 
Saúde de Coimbra (subgrupos: 6-8 anos, 11-14 e 15-18 anos). Foram definidos como objectivos do 
estudo: 1) verificar a hipótese segundo a qual os antecedentes somáticos, sobretudo se forem graves 
ou estiverem associados a alterações do comportamento da criança ou a ocorrências traumáticas no 
interior da família, aumentam a probabilidade da adopção de comportamentos de risco para a saúde 
durante a adolescência; 2) verificar a hipótese segundo a qual a qualidade dos comportamentos de 
vinculação dos jovens exerce um efeito mediador sobre a interacção entre antecedentes somáticos 
e comportamentos de risco para a saúde. O protocolo de investigação incluía: inventário médico (ver-
são pais), auto-questionário psicossocial (versão adolescentes), ficha clínica resumida (médicos dos 
CS), PCV-M (escala de vinculação para crianças em idade escolar, versão mãe), IPPA (questionário de 
vinculação, versão adolescentes), IACA (Inventário de Vinculação na Infância e Adolescência, versão 
pais). Para além da determinação dos índices de fidedignidade para as escalas de vinculação, foram 
efectuadas análises estatísticas descritivas (uni e multivariadas), análises inferenciais (correlacionais, 
em corte transversal e longitudinal, e análise de regressão Logit, a fim de testar o modelo mediador). 
Foi construído um “índice dinâmico de antecedentes somáticos” (IAS-din) como uma variável composta, 
com 5 classes (nunca, diminuição ao longo do crescimento, manutenção, aumento ao longo do cresci-
mento, perfil irregular) a fim de dar conta do carácter desenvolvimental deste construto. Os resultados 
revelaram: 1) uma taxa mais elevada (44%, contra 8%) de toma de medicamentos prescritos entre os 
adolescentes com antecedentes somáticos persistentes ao longo do crescimento; 2) a interdependên-
cia entre toma de medicamentos e consumo de substâncias (para p<0,001); 3) a maior percentagem de 
não consumidores entre os adolescentes sem antecedentes somáticos (3/4, i.e., 75% contra 2/3 nos 
subgrupos de adolescentes com antecedentes somáticos persistentes); 4) que o IAS-din associada à 
percepção parental de um comportamento de vinculação inseguro (ansioso ou evitante) por parte dos 
adolescentes, contribui para explicar do consumo de substâncias psicoactivas entre os 15/18 anos da 
amostra. Apesar de não ter sido empiricamente validado o modelo mediador proposto para este estudo, 
os resultados do inquérito epidemiológico permitem concluir que cada uma das variáveis independentes 
de referência – antecedentes somáticos e qualidade dos comportamentos de vinculação – exerce uma 
influência directa sobre a variável dependente consumo de substâncias psicoactivas. Nos comentários 
finais sobre a investigação é proposto um conjunto de pontos de reflexão e é realçada a importância do 
aperfeiçoamento dos processos de investigação futuros e das estratégias de intervenção na área dos 
comportamentos de risco para a saúde.
PALAVRAS-CHAVE: comportamentos de risco para a saúde, crianças e adolescentes, antecedentes 
somáticos, qualidade da vinculação, cuidados primários de saúde.

A importância atribuível à detecção precoce quer das primeiras manifestações de patologias médicas 
evitáveis, quer das distorções sócio-afectivas que, embora frustres, podem ter um impacto marcante 
sobre a estruturação da personalidade.
A aparente dualidade da interacção observável entre as consequências (doença somática e/ou perturba-
ção dos comportamentos adaptativos) e as causas que lhes são hierarquicamente atribuíveis (consumo 
de substâncias psicoactivas, condutas violentas, alterações do comportamento alimentar, entre outras) 
já que as primeiras parecem ser, simultaneamente, condição e função das segundas, e vice-versa.
O modo como o rastreio deste fenómeno entre a população infanto-juvenil de um determinado locus co-
munitário permite escrutinar o grau de penetração local das medidas de promoção da saúde (logística 
dos cuidados de saúde primários, tempo, modo e circunstâncias do recurso a esses cuidados, articula-
ção entre cuidados primários e serviços especializados).
A possibilidade da avaliação do estado de saúde actual da população em estudo, esclarecendo, nomea-
damente, em que medida as estratégias de prevenção primária contribuem quer para a redução da inci-
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dência dos comportamentos de risco para a saúde, quer para a modificação 
das variáveis psicossociais que influenciam estes comportamentos.

Verificar a hipótese segundo a qual os antecedentes somáticos, sobretudo 
se forem graves e estiverem associados a alterações do comportamento da 
criança, aumentam a probabilidade da adopção de comportamentos de risco 
para a saúde durante a adolescência.
Verificar a hipótese segundo a qual a qualidade dos comportamentos de 
vinculação dos adolescentes da amostra em estudo exerce um efeito media-
dor sobre a interacção entre antecedentes somáticos e comportamentos de 
risco para a saúde.
Determinar o impacto que o envolvimento dos adolescentes em compor-
tamentos de consumo de substâncias psicoactivas pode exercer sobre a 
ocorrência de patologias evitáveis do foro médico e/ ou cirúrgico.
Analisar a influência que o recurso a tratamento médico, ou psicoterapêuti-
co, pode exercer sobre a modificação dos comportamentos de risco para 
a saúde. 
Identificar as consequências que a prescrição precoce e/ ou prolongada de 
medicações analgésicas, psicotrópicas, anticonvulsivantes, estimulantes do 
SNC, e de outros fármacos que modifiquem o estado do humor ou o com-
portamento individual, pode ter relativamente ao risco da adopção de com-
portamentos prejudiciais à saúde por parte dos adolescentes da amostra 
em estudo.

Estudo epidemiológico analítico, desenvolvido através de um inquérito trans-
versal conduzido numa amostra de crianças e adolescentes utentes dos ser-
viços de cuidados de saúde primários dependentes da Sub-região de Saúde 
de Coimbra.

AMOSTRA EM ESTUDO
Amostra de população geral infanto-juvenil (6-18 anos) escrutinada a partir 
das consultas de medicina geral e familiar e de saúde infantil e do adolescen-
te dos Centros de Saúde da Sub-Região de Coimbra
Constituição de uma amostra em painel repartido por 3 subgrupos de esca-
lões etários diferentes: 

E1 crianças entre os 6 e os 8 anos de idade
E2 adolescentes entre os 11 e 14 anos
E3 adolescentes entre os 15 e os 18 anos

A amostra final é composta por 587 crianças e adolescentes repartidas pe-
los 3 subgrupos acima referidos:

E1  225 crianças, 123 (55%) do sexo feminino e 99 (45%) do sexo mas-
culino 
E2  187 adolescentes – 108 raparigas (58%) e 79 rapazes (42%)
E3  175 adolescentes – 93 rapazes (53%) e 81 raparigas (47%) 

No que diz respeito aos 362 adolescentes da amostra – subgrupos E2 e E3 
– estes têm idades compreendidas entre os 11 e os 18 anos, sendo que a 
idade média dos que a referiram (347) é de 14,48 anos (14,43 anos para os 
rapazes e 14,55 para as raparigas, com um DP de +/- 2,4 para ambos os 
sexos)  
A repartição por sexo na sub-amostra adolescente revela uma ligeira predo-
minância das raparigas – 55,7% (201) são raparigas e 44,3% (160) são rapa-
zes – tal como acontece, aliás, para o subgrupo em período de latência (E1)
Duas notas relativamente à população em estudo:

• O rácio raparigas/rapazes para cada um dos subgrupos segue a ten-
dência da população Portuguesa para os mesmos escalões etários (cf. 
censos INE 2001) embora de um modo mais acentuado (lembre-se que 
se trata de uma população de base comunitária, com um perfil distrital 
específico e utente dos cuidados primários de saúde durante o período 
em análise)

• A população adolescente (11-18 anos) apesar de inicialmente repartida 
segundo critérios desenvolvimentais – início de adolescência, adoles-
cência propriamente dita e final da adolescência – é objecto de análise 
epidemiológica em comum, simultaneamente, por razões de natureza 
estatística (N pequeno para cada um dos subgrupos e reduzida taxa 

de prevalência dos comportamentos de consumo – variável dependente 
– particularmente em E2) e empírica (adequação das variáveis em es-
tudo aos 11-18 anos e orientação estratégica usual para os inquéritos 
epidemiológicos em população geral)

INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS DE RECOLHA DE DADOS
• Inventário médico (questionário de auto-preenchimento para os pais das 

crianças e adolescentes) composto por questões fechadas e codifica-
das, organizadas de um modo diacrónico (Farate C. et col.).

• Auto-questionário psicossocial para adolescentes (adaptado a partir de 
Choquet M. et col., INSERM). 

• Ficha clínica resumida – preenchida por cada um dos médicos dos CS 
que colaboraram no inquérito, a partir dos dados do “Boletim de Saúde 
Individual” da DGS

• PCV-M (Dias P. & Soares I.) – instrumento psicométrico que mede a per-
cepção da mãe relativamente à qualidade da vinculação dos filhos em 
idade escolar.

• IPPA – Inventory of Parent & Peer Attachment (Armsden G. & Greenberg 
M.). 

• IACA (Carvalho M., Soares I. & Baptista A.) – “Questionário de Avaliação 
da Percepção do Comportamento de Vinculação na Infância e na Adoles-
cência”.

Sinopse relativamente ao perfil psicossocial da sub-amostra adolescente (11-
18 anos):

Estado de Saúde
A percepção que os adolescentes têm do seu estado de saúde é global-
mente favorável. Ainda assim, é de referir que:
Relativamente à relação com o corpo, cerca de 1 em cada 10 adolescentes 
(14,3%) acha-se “gordo”, sendo que metade das raparigas, contra 20% dos 
rapazes, revela preocupação em emagrecer;

1. As queixas somato-funcionais e os sentimentos depressivos são referi-
dos, sobretudo, pelas raparigas. Assim: 1/3 das raparigas (31,7%), con-
tra ! dos rapazes (22,6%) queixam-se de insónia, enquanto que 19,3% 
das raparigas (e 16,5% dos rapazes) são ocasionalmente incomodados 
por pesadelos durante a noite; as dores (de cabeça e abdominais) são 
uma queixa eminentemente feminina (cerca de metade das raparigas 
contra ! dos rapazes referem cefaleias habituais, verificando-se um 
padrão sobreponível para as dores abdominais); as queixas da “série” 
depressiva (tristeza, aborrecimento, falta de energia, “nervosismo”) 
atingem, sobretudo, as raparigas, embora as diferenças entre os sexos 
não sejam estatisticamente significativas para esta amostra (destaque-
se, contudo, que um pouco mais de ! dos adolescentes, de ambos os 
sexos, refere, regularmente, um sentimento de falta de esperança no 
futuro); 

2. A taxa de recurso a consulta médica no último ano é relativamente bai-
xa, e isto, qualquer que seja a especialidade médica (médico dentista 
incluído, consultado em média, durante o ano, 2 vezes pelos rapazes e 3 
vezes pelas raparigas da amostra);

3. Já a taxa de prescrição medicamentosa para esta população, apesar de 
ser reduzida, apresenta valores médios de 17,5% para a toma de medi-
camentos analgésicos e de 5,4% (para as raparigas, contra 3,9% para os 
rapazes) para a utilização de medicamentos para os “nervos”, tendo os 
medicamentos “para dormir” sido prescritos a 3,2% das raparigas (por 
um período superior a 1 mês).

Comportamentos alimentares
Parecem ser, sobretudo, as raparigas que têm uma relação problemática 
com a alimentação. Assim, comer muito suscita o “medo de não parar” a 11% 
das raparigas (contra 2,6% dos rapazes) e este mesmo comportamento ali-
mentar está envolto num sentimento de “vergonha”, ou provoca sentimentos 
depressivos, a cerca de 1 em cada 10 raparigas (contra 4,5% dos rapazes).
Comportamentos violentos 

1. Os comportamentos impulsivos (gritar, envolver-se em zaragatas ou par-
tir objectos) são referidos, no seu conjunto, por 1/3 a 1/5 dos adoles-
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centes da amostra, apresentando, sempre, uma taxa relativamente superior entre os rapazes
2. Já as situações de roubo, ameaça física ou de fuga de casa, são muito raras entre os jovens in-

quiridos, embora as 2 últimas situações sejam referidas por mais raparigas do que rapazes (3,7% 
das raparigas, contra 1,3% dos rapazes tentaram fugir de casa, no último ano, e, durante o mesmo 
período de tempo, 7,5% das raparigas, contra 4,5% dos rapazes, ameaçaram alguém fisicamente

Consumo de substâncias psicoactivas
1. A utilização de bebidas alcoólicas revela, para esta população, uma tendência sobreponível àquela 

que é identificada no último inquérito ESPAD. Assim, a taxa para a utilização, ocasional ou regular, 
de cerveja é de 30% entre os rapazes (e de 17,6% entre as raparigas), verificando-se, ainda, uma 
aproximação das taxas de bebidas destiladas entre rapazes e raparigas (19,4%, contra 13,7%)

2. Os episódios de embriaguez (durante a vida, no último ano) são sempre mais frequentes entre os 
rapazes. Assim, no ano anterior ao inquérito, 3 em cada 10 rapazes (contra 18,4% das raparigas) 
admitem ter tido, pelo menos, 1 a 2 episódios de etilização aguda

3. Quanto aos hábitos tabágicos observa-se uma (esperada) inversão do rácio rapazes/ raparigas, 
em favor das segundas. Refira-se, em particular, que a utilização ocasional ou regular de cigarros é 
referida por 1/3 das raparigas (32,5%), contra ! dos rapazes (25%)

4. A taxa de utilização de outras drogas (ao longo da vida e nos últimos 12 meses) é muito reduzida 
nesta população, como seria de esperar. Sem prejuízo do cuidado devido na valorização deste dado 
estatístico, refira-se que o consumo “ao longo da vida” de haxixe é referido, para esta população, 
por 4,5% das raparigas (contra 2,7% dos rapazes)

5. Cerca de 2 em cada 10 adolescentes desta amostra referem a utilização de uma qualquer substân-
cia psicoactiva, sendo que as bebidas alcoólicas apresentam a maior taxa de utilização (80% dos 
adolescentes consumidores e 10% da amostra global) e que aproximadamente 1/5 destes adoles-
centes (17,4%) utiliza mais que uma substância psicoactiva

Informação sobre comportamentos de risco para a saúde
Relativamente a este ponto, é de realçar que, sobre o pano de fundo do relativo desinteresse dos 
adolescentes (sobretudo os 11-14 anos) em relação a temas como sexualidade, problemas de saúde, 
ou questões ligadas ao consumo de álcool e drogas (que interessam cerca de ! dos mais jovens e 
metade dos 15-18 anos, sendo os pais a fonte de informação mais procurada em ambos os subgrupos), 
é possível identificar entre os adolescentes que cumulam a utilização de tabaco, álcool e outras drogas 
a tendência para não se abrirem com os pais (ou com outros adultos) sobre problemas escolares e de 
saúde (abrem-se, quanto muito, com os pares, talvez na busca defensiva de uma espécie de “pacto 
denegativo” das suas dificuldades) contrariamente ao que se verifica com os outros grupos de adoles-
centes (particularmente com os não consumidores)

Os resultados do estudo impõem que se reflicta sobre o significado preventivo dúbio da relação entre 
os antecedentes de doenças somáticas durante a infância e a adolescência e a adopção de comporta-
mentos saudáveis, sobretudo a partir da adolescência. 
Este facto, que já tinha sido objecto de discussão noutros estudos, conduzidos sobretudo em popula-
ções de crianças e adolescentes sofrendo de doenças oncológicas ou de evolução prolongada aparece 
sob um olhar claramente contraditório nesta investigação. 
Com efeito, os estudos acima referidos revelam que os antecedentes somáticos graves (e persisten-
tes) estão habitualmente associados à adopção de comportamentos de risco para a saúde (pelo me-
nos é nesse sentido que se orientam as análises efectuadas, e se desenham modelos preventivos 
especializados) 
Ora, as análises inferenciais conduzidas nesta investigação sobre a correlação entre comportamentos 
de consumo de substâncias psicoactivas e antecedentes somáticos revelam:

• Uma taxa mais elevada (44%) para a toma de medicamentos prescritos (no ano anterior ao inquérito) 
entre os adolescentes com antecedentes somáticos persistentes ao longo do crescimento (contra 
um valor de 8% para os jovens sem quaisquer antecedentes somáticos);

• A interdependência entre a toma de medicamentos prescritos e o consumo de uma qualquer subs-
tância psicoactiva (para p<0,001) para os adolescentes da amostra;

• Uma maior percentagem de não consumidores (3/4, i.e., 75%) entre os adolescentes sem antece-
dentes somáticos (contra os cerca de 2/3 nos subgrupos com antecedentes somáticos persisten-
tes e/ou progressivos ao longo do crescimento);

• O contributo que é dado por esta variável, associada à percepção parental de um comportamento 
de vinculação inseguro (ansioso e/ou evitante) por parte dos adolescentes, para a explicação do 
consumo de substâncias psicoactivas entre os 15/18 anos da amostra em estudo

Esta combinação de resultados pode ser interpretada como prova empírica da interacção entre antece-
dentes somáticos e consumo de substâncias psicoactivas entre os adolescentes da amostra em estudo, 
sob a forma da influência directa da primeira variável sobre a segunda. 
Na linha teórica das hipóteses formuladas para esta investigação interessa, ainda, realçar a influência 
directa que um estilo de vinculação inseguro – ansioso e, sobretudo, evitante – exerce sobre o consumo 
de substâncias psicoactivas (sendo esta interacção reforçada entre os adolescentes com uma história 
de aumento dos antecedentes somáticos ao longo do crescimento).



Uma entrevista com Luís D. Patrício, por Didier Touzeau e Patrícia de Postis, Le Courrier 

des Addictions

Win Wenders teria gostado, certamente, de colocar a sua câmara sobre os telhados do Bairro Alto, se 
soubesse o que se construía por baixo, do rés-do-chão ao telhado. Ou pelo menos no “muro de suporte”, 
Taipas, na tradução portuguesa.  Foi nesta pequena Rua das Taipas da Lisboa típica, que o Centro do mesmo 
nome abriu as suas portas em 1987. Um centro de acolhimento e de tratamento, um atelier, uma colmeia, 
uma casa, um homem. Em síntese, uma “estrutura integrada” que rapidamente se impôs como modelo de 
estrutura de tratamento de heroínomanos, oferecendo toda uma diversidade de cuidados, desde os de 
“primeira linha” até à articulação com comunidade terapêutica.  O Centro das Taipas depressa criou a uma 
rede de extensões na grande Lisboa, uma rede de respostas adaptadas à explosão da toxicomania a heroína, 
articulando com o programa de troca de seringas, o centro de acolhimento com alojamento de muito curta 
duração, instalado junto a uma das “cenas “ de droga mais sinistras do continente, passando pelo trabalho 
em rede com os farmacêuticos e com os médicos de família.  E como o hospedeiro destes serviços nunca 
viu porque, para atingir estes fins, ele não deslocaria montanhas, mais do que as contornar, como o Min Lo 
da tradição chinesa, as Taipas tornaram-se regularmente um centro de encontros europeus e internacionais. 
O Dr. Luís Duarte Patrício, psiquiatra, psicodramatista, director clínico do Centro  sempre com energia e 
nunca apeado por nenhuma dificuldade, nem pela diferença horária, recebeu, trocou, aceitou estágios de 
centenas de colegas, profissionais de saúde e trabalhadores sociais dentro destes muros (de suporte). Por 
outro lado desloca-se frequentemente para continuar a aprender, compreender, melhorar o tratamento dos 
seus doentes marginalizados, estigmatizados, partindo sempre com outros colegas e levando consigo um 
número consequente de membros da sua equipa. Uma harmónica no bolso, uma guitarra no quarto, um piano 
na sala, mas também um “Pc” debaixo do braço, cheio de Power Point ilustrados, Luís informa, comunica, 
partilha. E anima! Não há necessidade de ir buscar um programa: canta o fado, abre o baile, faz gags, diverte, 
organiza um serão num abrir de mãos... E Maria Luísa, sem nunca abandonar um sorriso que não podemos 
esquecer, recebe de seguida os colegas e amigos vindos de França, Bélgica, Itália, Inglaterra, no seu jardim 
jóia, grande como um lenço de bolso…
Luís Patrício, clínico e comunicador, é também um científico que participou em diversos experimentações 
com medicamentos que contaram na história dos tratamentos. Foi representante português no Comité Cien-
tifico do Observatório Europeu das Drogas e da Toxicomania em 2006 e 2007, consultor e formador  em 
prevenção  e tratamento das dependências  do Governo Regional dos Açores. É  membro da sociedade 
Espanhola Socidrogoalcohol, e do Europad  (European Opiate Addiction Treatment Association). É também 
o co-fundador das associações Anit Portugal, T3E (Toxicomanies – Europe - Échanges – Estudes) e ERIT (Fe-
deração Europeia das Associações de Intervenientes em Toxicodependências), da qual foi presidente eleito 
em 1998 e 1999.
Motor…Acção!

Como se tornou o especialista em toxicomania, conhecido tanto em Portugal como a nível inter-
nacional? Qual é o seu percurso profissional?
Luís Patrício (LP) - Comecei os meus estudos de Medicina na Universidade de Coimbra e terminei o curso 
em Lisboa em 1976. Parti então para a província do Alentejo, Portalegre, onde fiz o Internato Geral. Foi lá 
que colaborei com o Centro de Saúde Mental, onde iniciei o trabalho com adultos, idosos e jovens débeis 
mentais. Também foi lá que me confrontei, pela primeira vez, com a problemática clínica dos consumidores 
de cannabis e com um doente dependente de morfina, um médico. Nesse tempo frequentei, regularmente, 
as reuniões da equipa de psiquiatria que se ocupava de Adolescentes e Toxicomania no Hospital de Santa 
Maria, em Lisboa. Fiz ainda um estágio de seis semanas em Intervenção em Crise no Napsbury Hospital, em 
Londres.
Regressei a Lisboa em 1981 e juntei-me à equipa de psiquiatria do Hospital de Santa Maria, onde obtive o 
grau de especialista em psiquiatria. Fiz ainda formação pessoal em psicanálise e sete anos mais tarde em 
psicodrama psicanalítico de grupo.  

Sempre quis exercer esta profissão ? Porque e quando tomou esta orientação de tratamento de 
toxicodependentes?
LP - Devo à influência do meu ambiente familiar, ter orientado o meu olhar, desde cedo, para os cuidados, a 
psicologia, a tomada de responsabilidade social em relação aos outros. Sou o mais novo de uma fratria de 
dez. O meu pai, médico rural durante 40 anos, facultou-me desde muito cedo, na minha adolescência, traba-
lhos de psicologia.  Após os dezasseis anos fazia-me contactar e comunicar com alguns dos seus doentes 
“loucos”, os mais marginalizados. Depressa fui sensibilizado para os problemas humanos e nomeadamente 
para os da adolescência. Em adolescente organizei  actividades desportivas, sobretudo para os amigos  e 
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UD Centro das Taipas
DRLVT/IDFT - IP
Av. Brasil, 53, Pav 21 B - Lisboa

PROGRAMA
5ª Feira - 5 de Março
14h00 
Abertura

Impulsividade
Prof. Juan Llopis - Univ. castellon
Cocaína
Álcool
Substancias sintécticas
Anima Dr. Luís Gamito

16h00
Impulsividade - Casos Clínicos
Abuso de BZD
Dr.ª Luísa Mendes - Lisboa
Dr.ª Graça Vilar - Lisboa

Tratamento prolongado com opioi-
des
Dr. C. Vasconcelos - Gondomar
Hepatite C e Manutenção com BNX
Dr.ª Fátima Pinto

6ª Feira - 6 de Março
09h30 

Manutenção Opioide
Psicobiologia dos opioides
Prof. João Relvas - Universidade de 
Coimbra
Opioides: presente e futuro
Dr. Didier Touzeau - Clinique Liberté 
(Paris)
Anima Dr. José Pádua - IDT/IP (Lisboa)

11h15 
Impulsividade e Tabaco

Dr. Francisco Pascual - Valência 
(Espanha)
POC e Dependência de opiáceos
Impulsividade/Compulsividade
Dr.ª Emília Leitão - Lisboa

Manutenção Opioide
Vantagens
Dr. José Gonzalez - Porto
Incovenientes
Dr. Rocha Almeida - Coimbra

13h00
Almoço de trabalho

14h30 
Le syndrome d’ADHD chez les 
toxicomanes (em Ingl. ou Fr.)
Dr. Eric Aloucche - Slagelse (Dane-
mark)

Redução de Riscos no uso e abu-
so de bebidas com álcool

acções de ajuda para jovens de famílias pobres. Joguei rugby pela associação Académica de Coimbra, desde 
juvenil a veterano. Fui o primeiro jogador da classe júnior a pertencer à Direcção da Secção de Rugby da 
Associação Académica.
Mas as opções da vida são muitas vezes feitas de  um ou de vários encontros “fortuitos” (serão mesmo?), 
marcantes (seguramente…). Após o início do meu Internato geral, um dia encontrei em Portalegre um dos 
psiquiatras, o Dr. Francisco Pólvora, director do Centro de Saúde Mental, também antigo estudante de Coim-
bra, também colega e amigo de um dos meus irmãos, cirurgião e membro da Academia de Cirurgia de Paris. 
No dia seguinte já jogava futebol com os membros da equipa e com os doentes. Algumas semanas mais 
tarde comecei a trabalhar, voluntariamente, neste centro para tratamento para adultos, idosos, débeis e 
jovens (alguns).

A sua história pessoal confunde-se com a do Centro das Taipas: quais foram os momentos for-
tes?
LP - O Centro das Taipas, instalado na rua com o mesmo nome, em Lisboa,  foi criado em 1987 pelo Minis-
tério da Saúde.  Um nome de lugar e de estabelecimento pré destinado, pois que Taipa significa “muro de 
suporte”. Antes, em Portugal, apenas havia três centros dependentes do Ministério da Justiça (CEPD) e duas 
consultas nos hospitais universitários: a mais antiga foi criada pelo Prof. Dias Cordeiro em 1973, no Hospital 
de Santa Maria. O Dr. Nuno Miguel juntou-se à equipa em 1975 e eu em 1979, mas a tempo inteiro em 1981. 
Em 1986, fui  trabalhar também no  CEPD do Ministério da Justiça.
Para abrir o Centro das Taipas, a ministra da saúde Dr.ª Leonor Beleza, constituiu um grupo de trabalho, 
presidido pelo Dr. Nuno Miguel, do qual eu era o mais antigo colaborador. Foi ele o Director durante cinco 
anos e eu assumi esse lugar desde então.
A prática deste centro contribui muito para mudar a maneira de tratar os toxicodependentes em Portugal. 
Constituiu-se mesmo um “modelo Taipas”, projecto integrado que permite aos profissionais oferecer, no mes-
mo espaço, um leque de respostas para melhor ajudar os doentes no seu percurso terapêutico. O objectivo: 
fidelizar o doente ao tratamento para limitar as rupturas nos cuidados a receber, fossem quais fossem.  A 
oferta de cuidados de saúde no mesmo local é modelável e complementar: consulta externa, centro de dia 
com cinco ateliers, serviço de terapias medicamentosas (ajuda na gestão dos medicamentos), internamento 
para desabituação e tratamento de comorbilidades (actualmente 20 camas). 
Durante dez anos tivemos um serviço telefónico permanente, uma Hot Line com acesso a médico ou enfer-
meiro, bem como um Serviço de Urgência permanente, 7 dias por semana, com médico e enfermeiro em 
permanência e três lugares de “Centro de noite”. Introduzimos nas Taipas as consultas abertas anónimas e 
gratuitas, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h, sem lista de espera. Parecia-nos uma evidência, antes do mais, 
facilitar ao máximo o acesso  ao tratamento a todos os toxicodependentes e suas famílias. 
Desde o início trabalhámos em articulação com comunidades terapêuticas e apartamentos de reinserção. 
Durante alguns anos construímos uma rede de extensões, em coroa à volta de Lisboa.  Tínhamos então uma 
grande equipa de 20 psiquiatras, 20 psicólogos clínicos, 5 assistentes sociais, 2 fisioterapeutas, 4 terapeu-
tas ocupacionais, terapeutas familiares, enfermeiros, técnicos psicossociais e ainda médicos Internista e 
Infecciologista (a tempo parcial). 
Fazemos formação: estágios para todas as profissões de saúde e trabalhadores sociais e particularmente 
para médicos de Clínica Geral. O nosso centro de documentação publicou durante 14 anos as Colectâneas 
das Taipas.



Os momentos que mais marcaram a história da instituição foram, a criação de oito extensões da Taipas na 
periferia de Lisboa e dez anos depois, a autonomia de sete e a saída de profissionais para fazer um outro 
centro (Xabregas), a consequente redução da equipa de base, o encerramento do nosso serviço de urgência 
e centro de noite, e ainda o alargamento dos programas de manutenção opioide com metadona para 100 
pessoas (temos actualmente mais de 500 lugares). Momentos fortes foram também a aplicação de projecto 
de tratamento com LAAM em 1994, a aplicação dos implantes de naltrexona em 1996, a buprenorfina alta 
dose em 1999 e buprenorfina alta dose+naloxona (BNX), em 2007.
Momentos fortes têm sido todas as inúmeras ligações internacionais que pudemos construir: em Paris com 
o Prof. Charles-Nicolas,  e Dr. Didier Touzeau no Centro Pierre Nicole, com Jean Pierre Demange do Service 
d’Aide aux Toxicomanes de l’Oise,  (SATO). Todas estas excelentes amizades nunca foram desmentidas. Pude-
mos construir uma verdadeira rede de profissionais com colegas de quarenta países. Recebemos em Lisboa 
algumas centenas de profissionais e, com a ajuda dos nossos amigos, centenas de portugueses puderam 
participar em estágios e conferências em diversos países, nomeadamente na Europa.
Enfim, cito ainda todos os Encontros das Taipas, e em particular o III, em 1990 com FIRST (Formation Inter-
vention Recherche Sida Toxicomanies, A. Charles-Nicolas, D. Touzeau) e SATO (J.P. Demange), que reuniu 600 
pessoas. Saliento ainda que o V Encontro , em 1992 reuniu durante uma semana 1200 profissionais de 20 
países, co-organizado com outras estruturas de França (FIRST, SATO, e T3E), de Espanha, Itália, Suiça, Bélgi-
ca, Alemanha, Inglaterra, Escócia, …com a produção final de um documento ético, a “Declaração de Lisboa”,  
O X Encontro reuniu 1300 pessoas e o XX Encontro acolheu representantes de 18 países.
Farei ainda um outro “zoom” sobre a mudança do Centro das Taipas, em Setembro de 2006, para o Parque 
de Saúde de Lisboa. Deixámos o velho edifício do Bairro Alto, no centro da cidade, e partilhamos agora os 
jardins no Centro Psiquiátrico Hospitalar de Lisboa.

Qual foi o contexto português das toxicodependências?
LP - Nos anos sessenta, em Portugal como em França, crescia-se bebendo vinho. Uma parte do salário dos 
trabalhadores rurais era ainda pago com vinho (1 litro por dia, em 1962). Os soldados na “África portuguesa”, 
recebiam um certo contingente de maços de cigarros a preço reduzido ou até gratuito e as suas bebidas 
com álcool eram menos taxadas em impostos. De facto, no fim da década de 60, inicio de 70, não se sabia 
muito sobre drogas ilícitas, sendo raros os consumidores. Sabia-se existir em certos meios universitários; 
com a vinda de estudantes do Brasil fumava-se, mais ou menos excepcionalmente, cannabis. Ouvia-se fa-
lar de jovens soldados regressados das colónias africanas que consumiam erva, chamada de Soruma em 
Moçambique e de Boi em Angola. Ou ainda desses jovens que tinham estudado em França, em Inglaterra 
ou em outros países do norte da Europa, ou dos exilados políticos que tinham experimentado erva, haxixe, 
ópio, anfetaminas, LSD… Alguns orgulhavam-se disso, mas raros eram os que estavam verdadeiramente 
dependentes. Acontece que o produto mais consumido era, de longe, o álcool, e sobretudo o vinho, do qual 
Portugal era um grande produtor e cujo consumo era promovido em toda a parte.

Problemas de gerações: os filhos dos emigrantes de 1952, a grande crise económica, foram os 
“abandonados”, presas fáceis da droga?
LP - Não se pode dizer que os filhos dos emigrantes dos anos cinquenta tenham colocado problemas espe-
cíficos. Pelo contrário, as crianças dos anos sessenta e ainda mais, alguns filhos de emigrantes dos anos 
setenta (no Luxemburgo ou mesmo em Macau), vivendo com avós sub valorizados, tiveram maiores dificulda-
des: abundância de dinheiro, afastamento das famílias sem verdadeiras figuras de referência, e conheceram 
verdadeiras dificuldades para crescerem.
A oferta e os consumos de substâncias progrediram do centro das cidades, onde há mais dinheiro, para as 
suas periferias, para onde vêm morar os imigrados da província, das colónias, as minorias marginalizadas. 
Igualmente chegaram às cidades do litoral marítimo, mais ricas, atingindo os pescadores, habitualmente sem 
actividade quando estão em terra e que disponham, por ocasiões, de grandes quantias de dinheiro e ainda os 
jovens pouco avisados dos riscos de dependência. Notámos prevalências de consumos significativos entre 
os jovens de certas regiões transfronteiriças com Espanha, sobretudo no sul e no norte. Pouco a pouco o 
uso de substâncias ilícitas difundiu-se do litoral para o interior do país. Atingiu igualmente as ilhas das Regi-
ões da Madeira e dos Açores. Há que juntar a este quadro um importante desemprego, uma insuficiência de 
formação e qualificação profissional, a dependência de pais sobre protectores em alguns maiores de trinta 
anos, as faltas na educação parental e ainda os que consomem em família não apenas álcool e tabaco, mas 
também cannabis …!
No que diz respeito aos consumidores dependente de heroína, envelheceram, tal como em França e em 
outros países ocidentais. A idade média dos que recebemos para tratamento é superior de 34 anos. Conhe-
cemos filhos e filhas adultas que trazem os pais à consulta. 

Conheceu também a explosão de ”consumos festivos” ?
LP - A Revolução dos Cravos de Abril de 1974 criou um movimento de trocas internacionais, culturais, 
politicas, mas também de oferta e de procura de substâncias psicoactivas. A descolonização foi feita de 
maneira abrupta. Tornou-se mais fácil encontrar haxixe e até erva trazida das colónias africanas por alguns 
portugueses de retorno definitivo ou episódico. Assistiu-se também à chegada ao mercado, nessa época de 
speed, LSD, de heroína e até de ópio. Existia cocaína, mas o seu consumo estava circunscrito às camadas 
sociais mais abastadas. É ainda por esta época que os abusos de medicamentos (analgésicos, anfetamini-

Luís Patrício                     

Dr.ª Cristina Ribeiro - IDT - IP - Lisboa

16h00 
Redução de Riscos (atelier em Fran-
cês)
Práticas em França
M. François Brossard - Association 
Française de Réduction des risques 
- AFR
Cannabis e CT
Dr. Étiene Wendy - Les Hautes Fagnes 
(Belgique)
Anima: Dr. J P Demange

20h30
Jantar Convívio

Sábado - 7 de Março
09h30 

Forum
Ideias na Mesa
Concordâncias e divergências no 
tratamento da dependência de he-
roína
Animam:
Dr. António Costa
Dr. A. Cardoso Ferreira
Participação de:
Dr. Álvaro Pereira
Dr.ª Esther Casado
Dr. Domingo Duran
Dr. João Curto
Dr. José Godinho
Dr. Luís Fonseca
Dr. Miguel Vasconcelos
Dr. Rodrigo Coutinho

12h30 
Encerramento



cos, hipnóticos, tranquilizantes, metaqualona e equivalentes, benzodiazepinas(BZD) e barbitúricos), começa-
ram a tornar-se problemas reais de saúde pública e de segurança.  Para fazer face às agressões, assaltos 
frequentes, as farmácias sentiram necessidade de tomar medidas de segurança, e o governo de mudar a 
classificação dos medicamentos. Em síntese, nos anos 1980, aumentaram os abusos de heroína, Buprex® 
(buprenorfina) de para-anfetamínicos, de certas BZD, (Rohypnol®, Lexotan® 12mg) e até de medicamentos 
com efeitos anticolinergicos bem como a oferta de cocaína após 1985. No início dos anos 90, a cocaína 
era fumada na forma de base ou de free-base, em cachimbo de água. Depois, como em França, chegaram 
as drogas de síntese, o ecstasy. Paralelamente aumentou a oferta de haxixe,  e baixou e estabilizou o preço 
das outras drogas, em particular da “castanha”, heroína de rua,  e até de cocaína. Apesar disso, em certas 
regiões quem quer heroína, é obrigado a comprar cocaína ou uma mistura das duas.
Os consumos ditos festivos, em discotecas, boîtes e festas, reflectem a evolução deste mercado, mas são 
nitidamente dominados pela coca snifada, por ecstasy, álcool e tabaco.

Em Portugal é como em França ou em Espanha, têm motos consumidores que se injectam, que 
snifam?
LP - As práticas de consumo mudaram muito em Portugal. A injecção passou de 75% para 25% nos heroi-
nómanos, mas importa dizer que muitos foram admitidos em programa de manutenção com metadona. Por 
outro lado há mais consumidores que injectam cocaína, sobretudo se já não têm dinheiro para a snifar ou 
fumar, ou se consomem speedball. Quanto á injecção de buprenorfina, existe em alguns locais, pouco nume-
rosos. Mas não coloca as mesmas questões que em França. Muitos dos médicos prescritores  beneficiaram 
de formação e têm decidido passar rapidamente os seus doentes para buprenorfina/naloxona (BNX), excepto 
as mulheres grávidas, para prevenir o mau uso e reduzir o mercado de rua.
Corolário desta evolução das práticas de injecção, a inalação de fumo de heroína, a chinesa, progrediu no 
sentido inverso: 75% dos consumidores fumam, mas o uso de heroína regista todavia, uma forte tendên-
cia para estabilização. O consumo por via inalatória, fumado, é feito essencialmente com tabaco, resina 
de cannabis, muito menos com erva, e desde os anos 90 com cocaína base, free base, preparada com 
amoníaco ou com bicarbonato de sódio, e cada vez mais comprada já pronta a fumar. Quanto ao consumo 
por snif, entre nós é feito sobretudo com cocaína, raramente com solventes, comprimidos ou heroína,  por 
vezes, esporadicamente, com ketamina e poppers.  Certamente que o consumo de produtos de abuso por 
via oral,  BZD, drogas sintéticas mantém-se, sempre associado com álcool: em Portugal também predomina 
actualmente o policonsumo de substâncias legais ou ilegais.

Trata um conjunto de adições, tabaco álcool, cannabis, opiáceos, cocaína, etc., mesmas estru-
turas de tratamento?
LP - Com efeito, no Centro da Taipas tratamos dependências de produtos legais e ilícitos e comorbilidade 
psiquiátrica dos doentes, muitos dos quais são poli consumidores. Não é raro que depois de terem sido 
consumidor de cannabis, passem à heroína, à cocaína, ao álcool, ao jogo e ou às compras patológicas. 
Acompanhamos a pessoa em sofrimento no decurso das diferentes fases do seu percurso, propondo que 
beneficie deste projecto terapêutico integrado, capaz de oferecer um leque de utensílios de tratamento 
complementares.

Qual é o enquadramento do tratamento das dependências em Portugal?
LP - O tratamento das dependências em Portugal é essencialmente público, gerido pelo Instituto da Droga 
e da Toxicodependência (IDT), instituto público  (IP) do Ministério da Saúde. Os tratamentos são subvencio-
nados a 100% nos internamentos de desabituação e comunidades terapêuticas (CT) do IDT-IP, em Lisboa, 
Coimbra e Porto. 
Mas o Estado subvenciona a 80% os tratamentos em CT  e apartamentos terapêuticos geridos pelas ONG, 
convencionadas.  Os medicamentos têm diferentes regimes de subvenção. Assim a metadona é subvencio-
nada a 100% e a naltrrexona e a buprenorfina a 38%. 

Qual é a parte do sector privado, das comunidades terapêuticas?
LP - As sociedades privadas com fins lucrativos propõem sobretudo programas e desabituação ou CT. Mas 
importa saber que em Portugal há dezenas de CT de estadia prolongada. Eu mesmo criei e ajudei na sua 
fundação. Algumas CT são geridas por associações confessionais, como a Vida e Paz, a Caritas e o Projecto 
Homem, católicas. As mais antigas são evangélicas: Teen Challenge. Todas devem obter  o prévio acordo 
do IDT-IP que impõe a aplicação de regras precisas de construção e de composição das equipas. Outras 
associações sem fins lucrativos e grupos comerciais também propõem programas residenciais curtos (três 
meses), adaptados  por antigos consumidores, e grupos de auto ajuda. Por vezes dispõem de camas con-
vencionadas com o IDT.

E os médicos privados?
LP - Os médicos liberais, generalistas e psiquiatras tratam doentes mas sem dispor do trabalho de uma 
equipa. Por outro lado, os médicos generalistas que  trabalham nos centros de saúde locais pertencentes 
ao Serviço Nacional de Saúde. e que receberam formação especifica nas estruturas do IDT, podem tratar 
toxicómanos. Desde 1999, para enquadrar a prescrição de buprenorfina, fizemos sessões de formação de 
12 horas, um pouco por todo o país, para grupos de dezenas de generalistas.
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No passado dia 27 de Novembro, realizou-
se em argel o Primeiro Congresso Interna-
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Considerações gerais
• A adição é uma patologia que ques-

tiona a dimensão individual, cultural, 
social e politica. 

• A separação das ligações sociais tem 
efeitos directos sobre as capacidades 
de integração psíquica e social do in-
dividuo

• A pessoa dependente é considerada 
como doente e vítima

• É necessário pensar numa aproxima-
ção global do fenómeno

• É grande a importância da Redução 
de Riscos e há que desenvolver o 
acesso ao despiste (HIV e VHC…)

Recomendações
• Desenvolver a formação de inter-

venientes: profissionais de saúde, 
magistrados, trabalhadores sociais, 
meio associativo, forças da ordem, 
pessoal do meio penitenciário.

• Desenvolver a criação de redes lo-
cais, pluri-disciplinares, de interven-
ção e de suporte

• Desenvolver acções de prevenção, 
nomeadamente em meio escolar, im-
plicando os professores, as famílias e 
o sistema de saúde escolar.

• Melhorar a recolha de dados  sobre as 
pessoas vitimas de trauma que recor-
reram ao uso de droga

• Desenvolver e facilitar o acesso ao 
tratamento, de pessoas vitimas de 
trauma numa perspectiva psico me-
dico social

• Prever medidas rápidas para repara-
ção dos danos, caso a caso, no qua-
dro de jurisdição específica

• Iniciar programas de estudo e de in-
vestigação



Foi um dos pioneiros da redução de riscos em Portugal. Pode contar como foi criada uma gama 
de “respostas “ na cidade?
LP - Tinha aprendido bastante com os colegas de França, de Espanha, de Itália e de outros países e tivemos 
a oportunidade de colaborar num programa  lançado pela Câmara Municipal de Lisboa, para acabar com 
um bairro de lata e construir, em 2000, um sistema de redução de riscos “de geometria variável”, desde o 
acolhimento de “sem papeis” e “sem domicilio fixo”, doentes com sida e tuberculose, até à preparação para 
o seu tratamento em ambulatório ou em CT, passando por um programa de metadona de baixo limiar e um 
alojamento provisório. Este dispositivo, criado com a ajuda de diferentes profissionais, de várias ONG e tam-
bém em colaboração com o Centro das Taipas, foi dirigido pelo Gabinete de Reconversão do Casal Ventoso. 
Permitiu lançar uma verdadeira ponte entre a miséria, a doença e a recuperação de um pouco de dignidade 
e o acesso  ao sistema de tratamento. Pudemos criar graças ao suporte da Câmara Municipal de Lisboa, do 
Ministério da Saúde e de outras instituições, um centro de acolhimento de transição por três meses, para 
50 pessoas.
Seguiu-se um autocarro de intervenção, isto é, um ponto de escuta, facultando consulta médica e metadona 
em baixo limiar. No fim-de-semana desde 5ª feira funcionava das 22h às 2h, como espaço nocturno de infor-
mação e de prevenção sobre droga, sexualidade, testes (álcool, ecstasy…)
Criámos uma carrinha de prevenção também com troca de seringas, que circula na cidade, ao início da noite 
e destinada ao contacto com pessoas que se prostituem. Esta forma de trabalhar abriu novos caminhos e 
modificou mentalidades. Várias equipas de redução de riscos iniciaram seguidamente em diferentes regiões 
de Portugal, uma perspectiva semelhante.

Os médicos e os farmacêuticos de oficina participaram bastante nas acções de redução de 
riscos?
LP - Com efeito, muitas farmácias aderiram, seja para a troca de seringas usadas por novas, seja para admi-
nistrar metadona, naltrexona ou buprenorfina. Estes farmacêuticos tiveram formação específica, organizada 
pela Associação Nacional das Farmácias  e pelo IDT-IP.

Também foi um pioneiro em tratamentos de substituição. Quais são as perspectivas e que pro-
blemas ?
LP - Os primeiros trabalhos em que participámos em Portugal foram sobre alfa 2 agonistas, na desabituação 
em regime ambulatório com clonidina (1985-86) e guanfacina (1986-87). Em 1989 pude “rever” a naltrexona, 
com o Prof. A. Charles-Nicolas e de seguida, difundir este tratamento nas Taipas (já apresentado por T. 
Vivente e A. Castro no I Encontro das Taipas ). Em 2004 começamos a utilizar na Europa, o  Levo alfa acetil 
metadol (LAAM), com  a ajuda do Prof. Robert Greenstein da equipa do Prof. Charles O’Brien, de Filadélfia. In-
felizmente, em 2000, este medicamento foi suspenso na Europa. Também foi possível iniciar-mos o trabalho 
com os implantes de naltrexona, antagonista opiáceo. Quanto à buprenorfina alta dose, introduzimos a tera-
pêutica em 1999, após termos feito dezenas de formações sobre a sua utilização. Desde 2007, passámos à 
buprenorfina+naloxona, BNX.  Actualmente, dos doentes em manutenção opioide mais de um quarto (27%) 
estão sob buprenorfina, 73% sob metadona. 
Gostaria de melhorar o uso dos tratamentos de manutenção opioide, em particular no melhor ajustamento 
das doses, muitas veses insuficientes para as necessidades dos doentes, gostaria de aprofundar os nossos 
conhecimentos sobre a dependência de cocaína e de álcool e desta associação. E gostaria ainda que dimi-
nuísse o custo da BNX, para reduzir dificuldades de acesso ao tratamento.
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               Consumo de substâncias ilícitas ou de uso terapêutico vs. segurança rodoviária

Relatório do OEDT relaciona acidentes rodoviários com consumo de substâncias 
psicoactivas

A Agência da UE de informação sobre droga (OEDT) publicou, no passado mês de De-
zembro, o seu mais recente relatório sobre drogas e condução. Apesar de o álcool continuar 
a ser a substância que mais vidas põe em perigo nas estradas europeias, são agora em maior 
número os condutores em quem é detectado o consumo de drogas ilícitas e de medicamentos 
psicoactivos, apresentando um crescente desafio aos legisladores. O relatório, intitulado 
Drug use, impaired driving and traffic accidents – Consumo de drogas, diminuição das 
capacidades do condutor e acidentes rodoviários –, constitui uma análise das investigações 
mais recentes nesta área e explora o potencial impacto na segurança rodoviária.
O relatório revela preocupações relativamente à prevalência de condutores sob o efeito de 
drogas nas estradas da UE bem como à detecção de uma gama mais alargada de drogas. 
“Hoje em dia a gama de substâncias psicoactivas disponíveis para uso ilícito é cada vez 
maior”, refere o relatório, “e os últimos estudos que procuram provas do seu uso por condu-
tores, encontram efectivamente essas provas”, pode ler-se.
O relatório publicado é dedicado aos efeitos e riscos associados ao consumo de determina-
das substâncias, seja de forma isolada ou combinada. Entre as substâncias cobertas encon-
tram-se as anfetaminas, a cannabis e a cocaína, bem como uma gama de drogas sintéticas 
(ecstasy, GHB, cetamina, PCP). Estão também incluídos os opiáceos (buprenorfina, fen-
tanilo, heroína, metadona e morfina) e as benzodiazepinas (como, por exemplo, sedativos). 
“A prevenção da condução sob a influência de drogas está prevista na Estratégia da UE 
de Luta contra a Droga em vigor (2005 – 2012) e nos seus respectivos planos de acção”, de-
clara Wolfgang Götz, Director do OEDT, “e cada vez mais os responsáveis políticos são ins-
tados a dar resposta aos problemas das mortes em acidentes rodoviários ligadas ao consumo 
de substâncias lícitas e ilícitas”, sustenta, acrescentando que “a determinação de ligações 
entre consumo de drogas, diminuição das capacidades do condutor e acidentes de viação 
é um assunto extremamente complexo e, simultaneamente, uma área de investigação em 
rápida evolução”. Wolfgang Götz esclarece que “com este relatório, é nosso intuito oferecer 
uma panorâmica exacta dos resultados das investigações até à data, bem como indicar um 
caminho conducente a soluções mais eficazes no futuro”.

Os métodos de investigação abrangidos no relatório podem ser divididos genericamente em dois tipos: epi-
demiológicos e experimentais. Os estudos epidemiológicos analisam a prevalência de drogas na população 
de condutores e são efectuados através de testes vários (por exemplo, na berma da estrada ou hospitais). 
Na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá cerca de 1 a 2 por cento dos condutores submeti-
dos a testes à saliva em operações na berma da estrada acusaram consumo de drogas. Níveis de prevalên-
cia mais elevados, de 6 a 12 por cento, foram registados em estudos que utilizaram amostras de urina. 
Estudos epidemiológicos que analisaram a prevalência de drogas, medicamentos e/ou álcool em conduto-
res envolvidos em acidentes de viação (mortais ou não) demonstraram que, neste grupo, o álcool foi mais 
prevalecente do que qualquer outra substância psicoactiva. No entanto, foi detectado com maior frequência 
o uso de drogas, e mais vezes do que na população geral de condutores. A cannabis e as benzodiazepinas 
concorrem geralmente para segundo lugar, depois do álcool.

A realização de estudos experimentais em que uma droga é administrada a voluntários numa dosagem preci-
sa ajuda a calcular os potenciais riscos através de testes de desempenho (avaliação do tempo de reacção ou 
acuidade visual, por exemplo), exercícios com simulador de condução (testando, por exemplo, a capacidade 
de travagem) e testes de condução “reais” na estrada (para avaliar, por exemplo, a velocidade). Segundo o 
relatório, estes estudos demonstram que a maioria das drogas ilícitas pode afectar determinados aspectos 

“A prevenção da 
condução sob a in-
fluência de drogas 
está prevista na 
Estratégia da UE 
de Luta contra a 
Droga em vigor 
(2005 – 2012) e 
nos seus respectivos 
planos de acção”
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do desempenho do condutor e aumenta os riscos de envolvimento num acidente de viação. O consumo 
crónico (a longo prazo) de qualquer droga ilícita pode também diminuir as capacidades de condução mesmo 
depois de a pessoa já não estar intoxicada. 
Constatou-se que o uso de cannabis, GHB, cetamina e PCP reduzem as capacidades cognitivas e psicomoto-
ras necessárias para a condução (por exemplo, controlo motor, percepção, equilíbrio). Uma das tarefas mais 
difíceis para os participantes sob a influência da cannabis foi, por exemplo, manter o veículo em linha recta 
devido aos efeitos que esta substância tem na oscilação corporal. A cannabis, em combinação com o álcool, 
resultou num prolongamento e numa acentuação dos efeitos de ambas as substâncias. 
Nos efeitos negativos que resultaram do consumo de ecstasy (MDMA) incluíam-se o aumento de velocidade 
e variações de velocidade e menor capacidade de condução para seguir outro carro. Estudos sobre o consu-
mo a longo prazo de cocaína revelaram que esta droga tem efeitos negativos sobre a atenção, a capacidade 
de resolver problemas e a percepção da velocidade. O risco de acidentes também é maior quando a cocaína 
é consumida em combinação com outras substâncias psicoactivas, como o álcool e/ou a cannabis. É previ-
sível que o uso de heroína provoque uma alteração grave das capacidades para a condução (por exemplo, 
fraco tempo de reacção, de discriminação de esquerda e direita e percepção de tempo).
Os resultados dos estudos experimentais demonstram também uma deterioração manifesta das capaci-
dades para a condução decorrente do consumo de substâncias de uso terapêutico, seja qual for a classe 
(benzodiazepinas, anti-histamínicos, anti-depressivos), mesmo se em todas as classes existem substâncias 
que têm poucos ou nenhuns efeitos sobre a capacidade de condução. As benzodiazepinas têm geralmente 
efeitos incapacitantes, muitas vezes graves. Quem se encontra sob medicação, pode não estar consciente 
do efeito de uma droga na capacidade de condução, o que vem realçar a necessidade de quem prescreve de 
considerar a segurança rodoviária e oferecer aconselhamento e apoio apropriado.

Aquando da implementação do programa de acção europeu sobre segurança rodoviária, em 2003, esti-
mava-se que os acidentes rodoviários provocavam mais de 40 mil mortos todos os anos, sendo o álcool 
responsável por cerca de um quarto dessas mortes. O programa estabeleceu como objectivo ambicioso 
reduzir para metade o número de vítimas na estrada na União Europeia até 2010.
O projecto da Comissão Europeia DRUID (Driving under the influence of alcohol, drugs and medicines) presta 
apoio científico a esta meta política e deve apresentar os seus resultados em 2010. Como parte de um grupo 
internacional de peritos envolvendo o projecto DRUID, o OEDT contribuiu, em 2007, para a elaboração de 
linhas directrizes para futura investigação na área das drogas ligadas à condução, tentando assim harmonizar 
os métodos que permitam uma comparação global e cruzada entre países.    
Segundo o relatório em questão, é facto assente que a condução sob a influência de substâncias ilícitas ou 
de uso terapêutico não é rara e pode constituir um risco para a segurança rodoviária. Também fica demons-
trado que os processos para testar drogas continuam a suscitar preocupações de fiabilidade. O projecto da 
UE de avaliação dos testes realizados na berma da estrada, Rosita, por exemplo, considerou que nenhum 
dispositivo era actualmente suficientemente fiável para ser recomendado o seu uso nos países da UE, não 
obstante os progressos tecnológicos alcançados nesta área.

“A determinação 
de ligações entre 
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Deputados do PCP realizam “mandato aberto” 
sobre toxicodependência no Porto e alertam:

Um mandato aberto sobre a problemática da toxicodependência no distrito do Porto: 
foi este o mote lançado pelos deputados Bruno Dias e Jorge Machado que, acompanha-
dos de outros eleitos comunistas na autarquia portuense, realizaram no passado dia 15 
de Dezembro um périplo por um conjunto diversificado de instituições que trabalham 
no terreno, com o intuito de contactarem numa óptica de proximidade com o trabalho 
que está a ser realizado. Diversas carências e necessidades classificadas como urgentes, 
nomeadamente a falta de verbas e de pessoal, foram as conclusões mais imediatas reti-
radas pelos políticos, numa iniciativa que promoveu contactos com o CRI Oriental do 
Porto, o Hospital Joaquim Urbano, a ARRIMO, Norte Vida, e SAOM.

De acordo com os deputados Bruno Dias e António Neto, “a exigência ao Poder Central que cumpra a 
Estratégia Nacional contra a Toxicodependência” constituirá uma prioridade”, reclamando ainda os comu-
nistas “uma acção articulada e mais meios para o Porto”. O PCP defende mais meios materiais e humanos 
para o combate à toxicodependência no distrito do Porto e compromete-se a apresentar iniciativas, na 
Assembleia da República, que ajudem a concretizar este objectivo, nomeadamente junto do Ministério da 
Saúde. À Câmara Municipal do Porto pede-se que se “entenda” com as instituições que actuam no terreno 
e com o IDT e que não “continue de costas voltadas, ignorando o estóico trabalho que as dezenas de 
instituições e profissionais que diariamente intervêm em prol de uma autarquia que os ignora”.
O apelo que deputados do PCP lançaram ao Governo vai no sentido de “assumir um trabalho em rede em 
que o Estado não se demita das suas responsabilidades”. A “profunda carência de meios nas instituições 
do Estado, como o Instituto da Droga e Toxicodependência”, é algo que preocupa Bruno Dias, que consta-
ta que “antes havia duas equipas para quatro concelhos, enquanto agora são as mesmas para nove”.
O deputado Bruno Dias elogiou ainda “a militância” com que os técnicos actuam no terreno, destacan-
do “a necessidade imperiosa de uma intervenção articulada e pluridisciplinar nas vertentes social, da 
educação e da saúde”, denunciando a “flagrante falta de meios que o Estado destina a esta área da 
toxicodependência”. De acordo com o próprio, urge “uma atenção muito diferente por parte do poder 
central, numa estratégia que deve ser integrada, juntando à mesma mesa os vários intervenientes”. “É 
profundamente deficitária a capacidade de resposta que existe em matérias como centros de abrigo, 
integração e acompanhamento”, criticou.
Já António Neto, membro da Assembleia Municipal do Porto, lamentou que o Porto apenas disponha de 
um centro de abrigo, de Vilarinho”, denunciando a falta da necessária retaguarda para as equipas que 
estão no terreno na zona Oriental”. 
No que concerne ao combate às doenças infecto-contagiosas, e depois de terem presenciado o feliz 
exemplo do Hospital Joaquim Urbano, os membros do PCP afirmam ser necessário “disseminar pelo 
país e pelos serviços do Estado a experiência do Hospital Joaquim Urbano”. Isto numa altura em que 
“não estão postos de parte preocupações sobre o futuro” daquela unidade e uma possível integração no 
Hospital de Santo António.
Também ao nível da inserção profissional dos toxicodependentes, o PCP destaca o “falhanço” do progra-
ma nacional do Governo, nomeadamente o Vida Emprego.
Perante o cenário traçado, os deputados comunistas vão dirigir requerimentos ao Governo, questionando 
o Ministério da Saúde sobre a falta de meios e o da Segurança Social sobre a reinserção.
Quanto à Câmara Municipal do Porto e ao abandono do programa “Porto Feliz”, António Neto sustenta 
que a Autarquia “tem de arrepiar caminho”, aconselhando o presidente Rui Rio a “entender-se com o 
IDT e com as instituições intervenientes por forma a trabalharem em conjunto”. De acordo com Antó-
nio Neto, “A Câmara Municipal do Porto partiu sempre do pressuposto de confundir arrumadores com 
toxicodependentes, um preconceito que está muito para além da verdadeira discussão sobre a matéria 
que realmente interessa. E ainda não entendeu que existe um conjunto de entidades e instituições que 
possuem uma vasta experiência acumulada neste terreno, conhecimento e meios. E a toxicodependência 
não se resolve com a desintoxicação à força, nem sem um programa integrado, nomeadamente com a 
preocupação da inserção e integração das pessoas. Há espaço para a Autarquia intervir e é indispensável 
que o faça no respeito pelas instituições que estão no terreno e não utilizando o instrumento de guerra 
Porto Feliz como gincana política contra o IDT e contra os técnicos que há muitos anos trabalham neste 
terreno. Que intervenha no respeito necessário pelas instituições que estão no terreno e em articulação 
com o trabalho que essas mesmas instituições já fazem há muito tempo nesta área”.




