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Não entendo 
patavinas
“Conta a história que os portugueses sempre 
tiveram dificuldades em entender o que diziam 
alguns frades franciscanos patavinos, isto é, 
originários de Pádua, cujo significado de não 
entender patavina é não entender nada.”
Vem isto a propósito ao facto de assistir ao 
longo de alguns anos a uns quantos “velhos 
do Restelo”  criticar alguns investimentos na 
intervenção na luta e no combate às drogas 
e à toxicodependência. De  facto alguns pa-
tavinos não querem ou não sabem reconhe-
cer o sucesso que Portugal juntamente com 
os seus parceiros europeus tem conseguido nesta difícil batalha, que envolve um 
gigantesco poder financeiro e porque constitui uma séria ameaça à saúde pública e 
à coesão social.
Sinceramente lamento que esses “velhos do Restelo” tivessem perdido a oportunidade 
para conhecer os resultados de um estudo europeu cujos dados são por demais eviden-
tes e elucidativos e que nos permite encarar e acompanhar a evolução dos consumos de 
substâncias Psicoactivas – Álcool, tabaco, drogas e medicamentos entre os adolescen-
tes europeus. Dados que publicamos nesta edição, e que esperamos sirvam para que 
aqueles deixem de ser patavinos.
Sobre o estudo do consumo de substâncias entre alunos de 35 países europeus importa 
analisar as suas tendências e o grande número de informações recolhidas que indicam 
um conjunto significativo de dados que parecem ser importantes numa perspectiva futu-
ra. Em resumo as evoluções e tendências ao longo dos 12 anos de estudos indicam uma 
significativa diminuição dos consumos.
O tabaco é a substância em que a tendência para a descida de consumo é mais genera-
lizada em quase todos os países, Portugal incluído.
No álcool globalmente a tendência é para uma ligeira descida ou manutenção, mas em 
alguns países incluindo Portugal há um aumento de percentagem nos padrões de con-
sumo.
Assim como no caso de outras substâncias, designadamente os Tranquilizantes ou seda-
tivos, as tendências são de manutenção dos níveis anteriores de consumo.
Sobre a droga, aqui podemos falar de um grupo de países maioritariamente da Europa 
de Leste, em que há um aumento das prevalências de consumo, e de um grupo em que 
existe uma certa estabilidade (variações até 5%)e até decréscimo. Portugal está neste 
intervalo.
O que na minha modesta opinião e no que a Portugal diz respeito, os resultados mostram 
a descida no consumo do tabaco, um agravamento no consumo de álcool, decréscimo 
ou estabilização nos consumos  de drogas ilícitas e estabilização das outras substân-
cias.
O que para os patavinos pode ser um pouco difícil de explicar, está explicado pelos 
resultados.
Mas daqui resulta uma outra conclusão bastante mais clara e de grande significado. A  
mudança de paradigma. Os resultados apresentados sobre a prevalência do consumo 
nocivo do álcool, não só têm consequências para quem bebe, como também para os ou-
tros e para a sociedade em geral. Os padrões nocivos e perigosos de consumo de álcool 
têm consequências significativas em matéria de saúde pública, para além de gerarem 
custos no sector de cuidados de saúde, assim como é gerador de efeitos negativos no 
desenvolvimento económico e na sociedade em geral. 
Por isso, compreende-se que as competências dos centros de alcoologia sejam atribuí-
das ao IDT, medida que tardou mas que em boa hora vem repor um novo paradigma de 
intervenção, que pela diversidade de saberes e experiências de vários interventores e 
organismos, por forma a responder aos anseios e aspirações dos nossos jovens e suas 
famílias.
E apesar de não entender patavinas, tenho a certeza de que Portugal fica assim dotado 
de um bom instrumento para combater estas tendências. E só assim poderemos todos 
perceber que afinal de contas o problema dos consumos não é um problema dos outros, 
mas de todos.
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No passado dia 26 de Março de 2009, foram apresentados em Lisboa os re-
sultados do ESPAD/2007. O “ESPAD – European School Survey on Alco-
hol and Drugs” é um inquérito a nível europeu, que se realiza actualmente em 
35 países de acordo com uma metodologia normalizada, de modo a permitir 
a máxima comparabilidade possível entre os resultados dos diversos países. Con-
ta com o apoio do Grupo Pompidou do Conselho da Europa e do OEDT – 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.
 
Este inquérito repete-se a cada 4 anos, foi iniciado em 1995, e Portugal participa desde 
o início. A sua realização é coordenada, a nível europeu, por Björn Hibell do CAN 
(Suécia) e um grupo de investigadores e, em cada país participante, por um investiga-
dor que o desenvolve com o apoio de uma ou mais instituições nacionais. No nosso país 
tem sido desenvolvido no IDT, IP (IDT, IPDT, GPCCD) com o apoio do Ministério 
da Educação e desde 2000, a coordenadora nacional do ESPAD é  Dr. Fernanda 
Feijão, actual Responsável pelo Núcleo de Estudos e Investigação do IDT.
 
As amostras são representativas dos alunos que completam 16 anos no ano em que 
decorre a recolha de dados do estudo (neste caso 2007) e o objectivo do estudo é obter 
informação que permita acompanhar a evolução dos consumos de substâncias psico-
activas (álcool, tabaco, drogas e medicamentos) entre os adolescentes europeus.
 
As principais conclusões do Relatório que agora se apresenta apontam genericamen-
te para uma descida dos consumos. Em síntese, e por grupos de substâncias:
 
-  A nível europeu, de 2003 para 2007:

- TABACO - é a substância em que a tendência para a descida das prevalências 
de consumo (percentagens de consumidores no período de tempo em referência) é 
mais generalizada; com efeito assiste-se à descida em quase todos os países, Portugal 
incluído.

- ÁLCOOL – Globalmente a tendência é para a descida ou manutenção das pre-
valências de consumo, mas em muitos países há um aumento da percentagem de 
consumidores com padrões de consumo intensivos, Portugal incluído.

- DROGA – Globalmente, há um grupo de países (maioritariamente da Europa 
de Leste) em que há um aumento das prevalências de consumo (particularmen-
te no que se refere a outras drogas que não a cannabis), outro grupo com uma 
certa estabilidade (variações até ± 5%) – o decréscimo em Portugal está nes-
te intervalo – e um terceiro grupo de países em que a descida é mais acentua-
da, em particular alguns daqueles em que as prevalências eram das mais elevadas. 
De referir que a tendência, relativamente ao consumo de cannabis é, genericamente, 
para o decréscimo ou manutenção do nível anterior e consumos.

- OUTRAS SUBSTÂNCIAS – relativamente aos “Tranquilizantes ou Sedati-
vos”, aos “Inalantes” e “Álcool com Comprimidos”, as tendências gerais são, tam-
bém, para a manutenção dos níveis anteriores de consumo, Portugal incluído.

Em síntese, e no que a Portugal diz respeito, os resultados mostram a descida no 
consumo de tabaco, um agravamento nos padrões de consumo de álcool, decréscimo 
ou estabilização nos consumos de drogas ilícitas e estabilização nos consumos das 
outras substâncias.
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     Wolfgang Götz, Director do OEDT      
     Björn Hibell, Coordenador do ESPAD      

Temos o prazer de apresentar este resumo das conclusões do inquérito escolar europeu de 
2007 elaborado pelo projecto europeu de inquéritos escolares sobre o álcool e outras drogas 
(ESPAD). Disponibilizamos este resumo em 23 línguas a fim de assegurar a maior divulgação 
possível na Europa. Este texto serve de complemento ao relatório completo disponível em inglês. 
Este resumo multilingue resulta do quadro de cooperação existente entre o OEDT e o ESPAD. Os 
nossos objectivos comuns são os seguintes: alargar o acesso à informação e aos conhecimentos 
desenvolvidos pelo projecto ESPAD em matéria de consumo de álcool e de outras drogas entre 
os alunos das escolas; melhorar a disponibilidade, a qualidade e a comparabilidade dos dados 
obtidos nos inquéritos escolares; e obter a melhor visão analítica possível dos dados disponíveis 
neste domínio.
O mandato do OEDT consiste em recolher, analisar e divulgar informação factual, objectiva, fiável e 
comparável sobre a situação do fenómeno da droga na Europa. Os dados fornecidos pelo projecto 
ESPAD constituem uma fonte de informação importante para obter uma panorâmica europeia da 
situação dos jovens. O projecto ESPAD proporciona uma abordagem comum para a recolha de 
informações relativas ao consumo de substâncias entre os estudantes dos 15 aos 16 anos na 
Europa e permite avaliar tendências ao longo do tempo.
O trabalho do projecto ESPAD não teria sido possível sem o apoio generoso do Governo sueco, 
do Instituto Nacional de Saúde Pública da Suécia e do Grupo Pompidou. Gostaríamos igualmente 
de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os parceiros governamentais e não 
governamentais dos países participantes no ESPAD que contribuíram para o financiamento, recolha 
de dados, análise e divulgação deste importante trabalho.

Resumo
O objectivo principal do projecto europeu de inquéritos escolares sobre o álcool e outras drogas 
(ESPAD) é recolher dados comparáveis sobre o consumo de substâncias entre os estudantes euro-
peus dos 15 aos 16 anos a fim de acompanhar as tendências em cada um dos países e entre eles. 
Até ao momento, foram realizados quatro exercícios de recolha de dados no âmbito do projecto 
ESPAD. O primeiro estudo foi organizado em 26 países, em 1995, enquanto a recolha de dados 
relativa a 2007 foi efectuada em 35 países. Este resumo apresenta os principais resultados do 
inquérito de 2007, bem como conclusões relativas às tendências a longo prazo. A secção inicial 
apresenta uma breve panorâmica geral da metodologia utilizada.
As equipas de investigação independentes dos países participantes constituem a base do projecto 
de colaboração. Na recolha de dados relativa ao ESPAD 2007 participaram mais de 100 000 
estudantes dos seguintes países: Arménia, Áustria, Bélgica (Flandres), Bulgária, Croácia, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Estónia, Ilhas Faroé, Finlândia, França, Alemanha (sete “Länder” fede-
rais), Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Ilha de Man, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Mónaco, Países 
Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Federação Russa, República Eslovaca, Eslovénia, 
Suécia, Suíça, Ucrânia e Reino Unido.

Metodologia e qualidade dos dados
Tal como em anteriores estudos ESPAD, no intuito de fornecer dados tão comparáveis quanto 
possível, os inquéritos foram realizados de acordo com uma metodologia normalizada e com um 
questionário comum. A maioria dos dados foi recolhida durante a Primavera de 2007, e a popula-
çãoalvo era constituída por estudantes nascidos em 1991, com uma idade média de 15,8 anos no 
momento da recolha dos dados.
Os dados foram recolhidos através de questionários administrados por grupos. Os estudantes 
responderam aos questionários anonimamente, na sala de aula, com professores ou assistentes 
da investigação como orientadores do inquérito. Com excepção dos seguintes dois casos, as 
amostras das turmas são representativas do nível nacional: na Alemanha, o estudo foi efectuado 
em sete dos 16 estados federais (“Länder”) enquanto a recolha de dados na Bélgica se restringiu 
à parte neerlandófona do país (Flandres).
O conteúdo do relatório internacional baseia-se em relatórios nacionais e conjuntos de dados nor-
malizados entregues aos coordenadores e ao gestor da base de dados. Alguns países encontraram 
problemas menores de ordem metodológica, mas sem uma dimensão que ponha seriamente em 
causa a comparabilidade dos resultados, pelo que a validade geral é considerada elevada na maior 
parte dos países. Contudo, o contexto cultural nacional em que os estudantes responderam às 
perguntas era certamente heterogéneo.
A dimensão das amostras nacionais era semelhante ou superior ao número recomendado de 2 400, 
com excepção dos países mais pequenos, onde foram inquiridos menos estudantes, mas todos 
com relevância. Contudo, a combinação de uma amostra absoluta pequena com um nível elevado 
de abandono escolar na Dinamarca originou uma amostra real que se revelou demasiado reduzida 
para ser considerada totalmente representativa e, consequentemente, plenamente comparável.
As pequenas diferenças nas estimativas pontuais entre países ou ao longo do tempo devem ser 
interpretadas com prudência. Todavia, de um modo geral, tendo em conta a dimensão das amos-
tras nacionais e os métodos de amostragem utilizados, as diferenças superiores a alguns pontos 
percentuais podem, com um grau de confiança elevado, ser consideradas significativas.

Wolfgang Götz

Os nossos objectivos 
comuns são alargar o 
acesso à informação 
e aos conhecimentos 
desenvolvidos pelo 
projecto ESPAD em 
matéria de consumo 
de álcool e de outras 
drogas entre os alunos 
das escolas; melhorar 
a disponibilidade, 
a qualidade e a 
comparabilidade dos 
dados obtidos nos 
inquéritos escolares; e 
obter a melhor visão 
analítica possível dos 
dados disponíveis neste 
domínio.
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     Fernanda Feijão      

Em relação a alguns quadros da apresentação que foi feita, disse que Portugal estava numa 

posição confortável em relação ao consumo do álcool, mas reparo que no caso do consumo 

esporádico progressivo, o chamado binje drinking houve aumentos extremamente pronuncia-

dos entre 2003 e 2007. Que comentário lhe suscita?

O que tentei mostrar é que enquanto nos primeiros gráficos, Portugal aparecia numa posição substan-

cialmente confortável, quando analisamos os indicadores de consumos mais problemáticos, Portugal 

aparece a subir. Ou seja, em todos os resultados deste estudo, o álcool é a substância que nos causa 

maior preocupação, porque embora na generalidade dos valores sejam inferiores à média europeia, o 

certo é que tivemos uma subida, portanto passamos de uma situação de maior estabilidade, para uma 

situação de subida em alguns casos, como é o caso das cinco bebidas numa última ocasião, em que 

houve um aumento significativo não só nos 16 anos, mas em todos os grupos etários. Assim, esse indica-

dor é motivo de grande preocupação e merece-nos mais atenção, porque o consumo de álcool começa 

a ser preocupante em termos de evolução não só nos indicadores de base, pois os acréscimos foram 

significativos nessas variáveis mais problemáticas. 

Houve algum motivo que explique esse aumento?

O estudo abrangia os últimos 30 dias anteriores a Maio, que incluíam por seu turno, as férias da Páscoa. 

Estas alturas são de grande diversão para os alunos do ensino secundário e superior, a maioria deles vai 

de férias em viagens, mas enfim, se não fosse nessa data, seria nas férias de Carnaval, na passagem 

de Ano ou Natal, ou início de anos académicos, há sempre esses factores “condicionantes”. Todavia, 

quando analisamos a quantidade de vezes que esse consumo ocorreu e, esses dados estão no relatório, 

a maioria dos alunos disse que o consumo aconteceu uma ou duas vezes, ao passo que os outros países 

apresentam uma taxa maior de ocorrência. Apesar de ser preocupante ainda é um dos padrões com 

menos relevância, porque houve muita gente a fazê-lo mas com menos frequência, enquanto que noutros 

países há poucos a fazer, mas fazem-no mais frequentemente. De qualquer forma é uma mudança que 

já se vinha a anunciar desde estudos anteriores, onde observamos que a percentagem de consumo de 

álcool não estava a aumentar, mas os padrões de consumo estavam a ficar cada vez mais intensivos, isto 

é, com maiores quantidades e maiores frequências de consumo. Este estudo vem confirmar esses dados 

e confirmar que o aumento foi significativo. 

    João Goulão      

Este estudo vem confirmar a sua vontade de aumentar a idade para beber a partir dos 18 

anos?

Sim. Este estudo é de facto consistente com outros que têm sido realizados nos últimos tempos e di-

rigidos às camadas etárias mais baixas. A tendência está presente, verifica-se uma inflexão no sentido 

positivo em relação às substâncias ilícitas, que se tem consolidado. Estamos muito satisfeitos com isso, 

mas o álcool tem suscitado uma enorme preocupação, porque estamos muito em linha com o que vai 

acontecendo noutros países da Europa com padrões de consumo marcadamente de modelo nórdico, isto 

é, com excessos pontuais mas muito significativos e detectamos muitas vezes consumos em camadas 

etárias muito baixas. A ideia de vir a aumentar a idade a partir da qual será admissível a venda de álcool, 

parece-nos importante em toda esta inflexão que foi possível desenvolver, porque no que concerne às 

substâncias ilícitas, estas foram desenvolvidas a par de acções no âmbito da redução da oferta e da 

procura. Eu penso que são duas faces da mesma moeda e os resultados que vamos obtendo resultam 

exactamente dessa coordenação de esforços ao nível da oferta e da procura. No que respeita ao álcool, 

faz sentido que haja alguma dificuldade introduzida no acesso à substância, sobretudo às camadas mais 

jovens, sendo certo também que o consumo de álcool em jovens “muito jovens” ocasiona malefícios 

muito maiores do que aquilo que acontece no adulto.

Quando lhe parece que essa medida vai entrar em vigor?

Aquilo que temos em discussão e que vamos apresentar à tutela muito brevemente é uma proposta de 

plano, onde está prevista essa medida. Está previsto ainda que seja uma medida implementada ao longo 

deste ano. Ou seja, uma vez implantado pelo Governo o Plano do Álcool vamos propor essa medida para 

aprovação, discussão e debate. Para que entre no plano legislativo, não sei se passará por uma proposta 

do Governo ou por apreciação na Assembleia da República, isso é algo que terá que ser decidido noutras 

instâncias. Agora, do ponto de vista prático sentimos que essa é uma necessidade.

Fernanda Feijão

João Goulão
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     Manuel Pizarro - Secretário de Estado      

Qual é a abertura do Governo para a proposta do Plano do Álcool?
O problema do álcool não é apenas um problema do Governo, há que em primeiramente realçar isso. O 

problema do álcool é um problema muito sério que deve responsabilizar toda a sociedade. É necessário 

que todos os cidadãos no seu conjunto, as famílias e também os próprios produtores se consciencializem 

de que temos um problema com o aumento de consumo intensivo em idades jovens. Naturalmente nós 

podemos implementar medidas que limitem o acesso por via do aumento de idade que se pode comprar, 

mas sabemos perfeitamente que essas medidas isoladamente não produzirão todos os resultados que 

são necessários, e que esses só poderão ocorrer se consciencializarmos a sociedade no seu conjunto 

para a necessidade de abolir esse padrão de consumo excessivo que caracteriza hoje os nossos jo-

vens.

Se eventualmente entrar uma nova lei em vigor, a aposta irá ao encontro do aumento de cam-
panhas de prevenção ou de fiscalização?
Já estamos a aprender alguma coisa com o que está a acontecer com o consumo das drogas ilícitas, 

e o que está a acontecer é que num conjunto vasto de medidas que passaram por exemplo pela sua 

descriminalização, de forma a tornar claro que se trata de uma medida e de uma situação de saúde e 

não de uma situação de foro criminal, temos que ajudar o mais possível a reduzir o consumo de drogas 

ilícitas, em vez de implementar uma panóplia de medidas de natureza puramente repressiva que existiam 

anteriormente. Aliás, provavelmente também no álcool precisamos de mais discussão aberta deste tema, 

de conversa na opinião pública, do envolvimento das associações e das diversas instituições de saúde, 

do que exclusivamente de medidas de natureza legislativa e repressiva. É isso que temos que fazer, 

discutir abertamente esta questão. Assumo desde já que este estudo revela uma coisa muito importante 

que convém sublinhar: os nossos jovens têm vindo a melhorar globalmente os seus comportamentos do 

ponto de vista do consumo de substâncias de risco, o que quer dizer que os nossos jovens são sensíveis 

aos malefícios para a saúde. Mesmo assim, também temos que apostar na inteligência e na capacidade 

de decisão deles, dando-lhes a informação e a sensibilização necessária, que lhes possa permitir alterar 

esse comportamento. 

Uma vez que se pretende fazer esta proposta ainda este ano, quando é que o Governo pensa 
em legislar neste sentido?
O IDT vai propor um Plano do Álcool, não faz sentido que eu me pronuncie acerca de uma medida isolada 

desse plano. Entendo que isso possa parecer mais interessante do ponto de vista mediático, mas essa 

medida sozinha não conduzirá a alteração nenhuma, essa medida será necessária num conjunto de ou-

tras medidas que nós anunciaremos quando divulgarmos o que vamos fazer em relação ao conjunto das 

medidas do Plano do Álcool. 

Perante os dados que foram apresentados neste estudo, não considera que faz todo o sentido 
ir mais longe em termos de combate ao álcool, a velha questão da implementação de uma taxa 
ou de se subir o preço das bebidas destiladas?
Para quem acompanhou o estudo, o problema em Portugal não é essencialmente nas bebidas destiladas. 

Com isto não nego que este também não seja um problema, mas sobre isso não permanecemos num 

padrão tradicional no vinho e o nosso padrão é ainda a cerveja. Apesar de tudo não existe um problema 

na área das bebidas destiladas que seja muito significativa. Não sou muito favorável à ideia de que seja 

com o acumular de medidas de natureza repressiva, que se irá resolver o problema. Tenho confiança 

na capacidade de decisão dos cidadãos, mesmo nos mais jovens. Penso que são precisas medidas de 

enquadramento, mas nada disto se alterará, se não modificarmos a forma como as pessoas olham para 

este problema. E o problema do consumo excessivo em momentos isolados, o binje drinking, trata-se 

mais de um problema de inconsciência em relação às consequências desse consumo. Acho que se gerou 

uma moda cultural de consumo excessivo em momentos concentrados, como se esse consumo fosse 

imprescindível à diversão das próprias pessoas. Compete-nos a apologia e a sensibilização para que 

compreendam, quão nocivos são os consumos para a saúde. E, certamente será mais eficaz que colocar 

um polícia à saída da discoteca a fiscalizá-las. Certamente terão outros problemas de segurança mais 

difíceis de cuidar. Temos que motivar a sociedade para isso. 

Faz sentido, no caso da cerveja, manter os campeonatos de futebol com nomes de marcas 
de cerveja?
Essa é uma das áreas em que o Estado em conjunto com a indústria e os produtores têm que continuar 

a discutir e a criar medidas que desencorajem o consumo de bebidas alcoólicas nas idades mais jovens 

e, consequentemente, o consumo excessivo em todas as idades. 

Manuel Pizarro

Assumo desde já que 
este estudo revela uma 
coisa muito importante 
que convém sublinhar: 
os nossos jovens têm 
vindo a melhorar glo-
balmente os seus com-
portamentos do ponto 
de vista do consumo de 
substâncias de risco, 
o que quer dizer que 
os nossos jovens são 
sensíveis aos malefícios 
para a saúde.
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Cigarros 
É distribuído um pequeno conjunto de perguntas sobre o consumo de cigarros 
no início do questionário. Em média, no inquérito de 2007, 58% dos estudan-
tes nos países participantes referiram ter experimentado cigarros pelo menos 
uma vez e 29% tinham consumido cigarros nos últimos 30 dias. 2% de todos 
os estudantes tinham fumado pelo menos um maço de cigarros por dia nos 
últimos 30 dias. 
As classificações dos países no que se refere ao consumo ao longo da vida e 
ao consumo relativamente recente (últimos 30 dias) são praticamente idênti-
cas. Os países com níveis elevados de prevalência de consumo nos últimos 30 
dias são a Áustria, Bulgária, República Checa e Letónia (40%–45%) e os países 
com nível de prevalência baixo são a Arménia, Islândia, Noruega e Portugal 
(7%–19%). Não existe nenhum padrão geográfico evidente, mas os estudantes 
dos países da Europa Central e Oriental encontram-se frequentemente entre 
os que comunicaram maiores percentagens de consumo de cigarros. 
Em países onde fumam mais estudantes, é também provável encontrar estu-
dantes que referem ser fácil obter cigarros. Um início precoce do consumo 
de cigarros (13 anos de idade ou menos) está também associado, ao nível 
nacional, a percentagens de consumo elevadas no último mês. Em média, 7% 
dos estudantes afirmaram ter fumado cigarros diariamente com 13 anos de 
idade ou menos. O consumo diário de cigarros nesta idade precoce é mais 
comum entre os estudantes na República Checa, Estónia, Letónia e República 
Eslovaca (níveis de prevalência próximos de 13%) e menos comum entre os 
estudantes da Grécia e da Roménia (cerca de 3%). 
Ao nível do conjunto dos países, as diferenças entre géneros em 2007 são 
pouco significativas no que se refere ao consumo de cigarros nos últimos 30 
dias. Contudo, ao nível nacional, é possível observar diferenças importantes. 
Por exemplo, os rapazes encontravam-se 16 pontos percentuais acima das ra-
parigas na Arménia e, inversamente, as raparigas encontravam-se 19 pontos 
percentuais acima dos rapazes no Mónaco. 
Ao longo do tempo, é possível verificar uma ligeira diminuição do consumo de 
cigarros nos últimos 30 dias, tendo o nível total de prevalência diminuído qua-
tro pontos percentuais entre 1995 e 2007 nos países participantes no ESPAD 
que forneceram dados comparáveis para todos os exercícios. Se a compara-
ção se limitar ao período entre 1999 e 2007, a diminuição no consumo de 
cigarros relativamente recente é de sete pontos percentuais. Verificou-se uma 
ligeira diferença entre géneros (quatro pontos percentuais) em 1995, mas 
esta diferença tinha-se dissipado em 2007. 
Apenas quatro países apresentam um quadro contrário à tendência de diminui-
ção a longo prazo do consumo recente de cigarros, apresentando níveis su-
periores em 2007 relativamente a 1995. Contudo, em todos estes países, os 
aumentos reais ocorreram já entre 1995 e 1999 e a situação tem permaneci-
do relativamente estável desde então. Assim, o quadro global da tendência do 
consumo de cigarros nos últimos 30 dias nos países participantes no ESPAD 
revela uma diminuição ou, pelo menos, uma situação estabilizada. 
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Álcool 
Em todos os países participantes no ESPAD, pelo menos dois terços dos 

estudantes ingeriram álcool pelo menos uma vez ao longo da sua vida, 

com uma média a nível do ESPAD próxima dos 90% no inquérito de 2007. 

Os valores médios correspondentes relativos aos últimos 12 meses e aos 

últimos 30 dias são de 82% e 61% respectivamente. Estes números man-

tiveram-se praticamente inalterados entre 1995 e 2007 no que se refere 

aos níveis de prevalência ao longo da vida e nos últimos 12 meses, en-

quanto os números referentes aos últimos 30 dias aumentaram até 2003, 

diminuindo depois ligeiramente em 2007, especialmente entre os rapazes. 

Entre os dois últimos inquéritos, verificou-se também uma diminuição clara 

da percentagem de estudantes que tinham bebido cerveja e/ou vinho du-

rante os últimos 30 dias. 

Estes valores médios baseiam-se, evidentemente, em números nacionais 

muito divergentes. Por exemplo, o consumo de álcool durante os últimos 

30 dias foi referido por 80% dos estudantes na Áustria e na Dinamarca 

(comparabilidade limitada), mas apenas por 31% na Islândia e 35% na Ar-

ménia. 

Os números relativos à prevalência ao longo da vida, nos últimos 12 meses 

e nos últimos 30 dias são praticamente idênticos para rapazes e rapari-

gas. Contudo, no que respeita às frequências de consumo mais elevadas 

no respectivo limite temporal (40, 20 e 10 vezes) as percentagens são 

normalmente mais elevadas entre os rapazes. Estas frequências de consu-

mo elevadas são referidas principalmente por estudantes na Áustria e na 

Alemanha (sete “Länder” federais), enquanto os países nórdicos Finlândia, 

Islândia, Noruega e Suécia pertencem ao grupo com um número muito 

reduzido de estudantes com consumos tão frequentes. 

A quantidade total de álcool consumido durante o dia anterior ao inqué-

rito é normalmente baixa em países onde os estudantes bebem com fre-

quência, por exemplo na Grécia, sucedendo o inverso nos países com 

frequências de consumo reduzidas. Incluem-se neste padrão os países nór-

dicos Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia. Contudo, existem excepções 

a esta tendência, que incluem a Dinamarca (comparabilidade limitada) e 

a Áustria, onde os estudantes referem frequências elevadas bem como 

grandes quantidades consumidas. Nos países com as quantidades médias 

mais elevadas, a Dinamarca (comparabilidade limitada) e a Ilha de Man, as 

quantidades indicadas por um estudante médio são cerca de três a quatro 

vezes superiores às dos países que registam o consumo médio mais baixo 

(Arménia e Chipre). 

Em quase todos os países os rapazes ingerem maiores quantidades do 

que as raparigas. O caso que mais contrasta com esta situação é o da Is-
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lândia, onde as raparigas bebem maiores quantidades do que os rapazes. 

Numa grande maioria dos países, a cerveja é a bebida dominante entre os 

rapazes, enquanto as bebidas espirituosas são as mais importantes entre 

as raparigas em pouco mais de metade dos países. 

Em termos gerais, a cerveja é a bebida dominante, representando cerca de 

40% da quantidade consumida (em 100% de bebidas alcoólicas) no último 

dia de consumo, seguidos dos 30% das bebidas espirituosas e dos 13% do 

vinho. A cerveja é ainda mais dominante entre os rapazes, representando 

aproximadamente metade do seu consumo total no último dia de consumo. 

As raparigas apresentam um padrão mais repartido, com as bebidas espi-

rituosas como tipo de bebida mais importante, constituindo cerca de um 

terço do consumo total. 

Ao nível nacional, existe uma forte correlação positiva entre o consumo de 

álcool no último dia anterior ao inquérito e a percepção do nível de intoxica-

ção nesse mesmo dia. Assim, em países onde os estudantes indicaram ter 

consumido grandes quantidades de álcool, os inquiridos referiram também 

níveis mais elevados de intoxicação.  

Em média, metade dos estudantes participantes no projecto ESPAD esti-

veram intoxicados pelo menos uma vez ao longo da sua vida, a ponto de 

cambalearem, terem um discurso pouco claro ou vomitarem. A 39% dos 

estudantes, esta situação tinha sucedido durante os últimos 12 meses e 

a 18% durante os últimos 30 dias. Existiam diferenças entre géneros no 

que respeita às frequências de embriaguez ao nível nacional, com números 

mais elevados para rapazes em alguns países e para raparigas noutros, en-

quanto ao nível médio do ESPAD não existiam diferenças entre géneros. 

Os países com muitos estudantes que referiram ter estado embriagados 

durante os últimos 12 meses apresentam normalmente valores elevados 

de embriaguez durante os últimos 30 dias. Os países onde muitos estudan-

tes afirmam ter-se embriagado com esta frequência incluem a Dinamarca 

(comparabilidade limitada), a Ilha de Man, o Reino Unido e a Áustria, com 

números entre os 49% e os 31% nos últimos 30 dias. Os países que se 

encontram no outro extremo incluem a Arménia (2%) e Chipre (9%). 

Uma outra forma de medir a embriaguez consistiu em perguntar aos estu-

dantes com que frequência tinham consumido cinco bebidas ou mais numa 

ocasião. Esta medição do “consumo esporádico excessivo” revela, de al-

gum modo, um padrão diferente do encontrado com a pergunta relativa 

à intoxicação. Alguns países registam resultados elevados em ambas as 

medições − por exemplo a Dinamarca (comparabilidade limitada), a Ilha de 

Man e o Reino Unido. Contudo, existem países onde muitos estudantes re-

ferem situações de consumo esporádico excessivo durante os últimos 30 

dias, embora surjam em posições inferiores da lista relativa à embriaguez 

no mesmo período. Estes países incluem, por exemplo, Malta, Portugal, 

Estónia e Letónia. 
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Em média, 43% dos estudantes participantes no ESPAD referiram situa-

ções de consumo esporádico excessivo durante os últimos 30 dias, e esta 

resposta era mais comum entre os rapazes (47%) do que entre as rapa-

rigas (39%). Os rapazes ocupavam também a posição dominante numa 

grande maioria dos países. Num número reduzido de países os valores 

eram praticamente idênticos, mas existem também países onde este tipo 

de consumo foi mais referido pelas raparigas do que pelos rapazes. O 

exemplo mais flagrante é a Noruega, onde 42% das raparigas e 35% dos 

rapazes referiram situações de consumo esporádico excessivo nos últimos 

30 dias. 

Em média, o consumo esporádico excessivo durante os últimos 30 dias 

aumentou entre 1995 e 1999, mas também entre 2003 e 2007. Neste 

último período, a subida é especialmente notória entre as raparigas, com 

um aumento de 35% a 42%. Em 1995, o consumo esporádico excessivo 

foi, em média, bastante mais comum entre os rapazes do que entre as 

raparigas, mas esta diferença diminui substancialmente em 2007. Os pa-

íses com uma tendência ascendente contínua entre os quatro exercícios 

de recolha de dados incluem a Croácia, República Checa, Malta, Portugal 

e República Eslovaca. 

Os aumentos em períodos recentes são visíveis em mais de metade dos 

países. O aumento mais pronunciado entre 2003 e 2007 verifica-se em 

Portugal, onde a percentagem de estudantes que referem o consumo es-

porádico excessivo durante os últimos 30 dias aumentou de 25% para 

56%, ou seja, 31 pontos percentuais. Outros países com aumentos signi-

ficativos incluem a Polónia (que quase regressou ao nível de 1999 após 

uma descida em 2003) (16 pontos percentuais), França (15), Croácia (14) 

e Bulgária (12). 

Alguns estudantes referiram problemas durante os últimos 12 meses re-

lacionados com o seu consumo de álcool. Em média, 15% referiram ter 

vivido problemas graves com os pais, e este valor foi praticamente idêntico 

(13%) nas respostas “mau desempenho na escola ou no trabalho”, “pro-

blemas graves com amigos e confrontos físicos”. Os países com maior 

número de estudantes que referiram problemas relacionados com o seu 

consumo de álcool incluem a Bulgária, Ilha de Man, Reino Unido e Letónia. 

Ao nível nacional, existe uma correlação positiva entre problemas vividos e 

intoxicação durante os últimos 30 dias.  

A maioria dos problemas relacionados com o álcool é, em média, mais 

comum entre os rapazes. Este facto é mais pronunciado no caso dos “con-

frontos físicos” e “problemas com a polícia”. Contudo, alguns dos proble-

mas referidos apresentam médias praticamente idênticas, e, num caso 

(“problemas graves com amigos”), o valor médio é mesmo ligeiramente 

superior entre as raparigas.
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Outras substâncias 
O consumo ao longo da vida de tranquilizantes ou sedativos sem receita médi-
ca é mais comum na Polónia, Lituânia, França e Mónaco – onde cerca de 15% 
dos estudantes referiram esse consumo no 
inquérito de 2007 – enquanto os níveis mais baixos são indicados pelos es-
tudantes da Arménia, Áustria, Rússia e Reino Unido (0%–2%). Em média, ligei-
ramente mais raparigas do que rapazes referem ter consumido estas drogas 
(8% contra 5%) e, nos oito países com maior incidência, esse consumo foi 
indicado pelo dobro das raparigas relativamente aos rapazes. Em cerca de 
metade dos países não existe, todavia, uma diferença relevante entre géneros. 
A tendência global é razoavelmente estável entre 1995 e 2007, mesmo numa 
análise separada dos géneros e de cada um dos países. 
O consumo de álcool com comprimidos (“medicamentos”) para ficar eufórico 
foi referido por 6% dos inquiridos, em média, em 2007. Indicam-no ligeira-
mente mais raparigas do que rapazes (8% contra 5%). Esta variável revela 
algumas semelhanças com a outra variável relativa ao consumo de produtos 
farmacêuticos anteriormente referida. Em primeiro lugar, a percentagem de 
estudantes que refere uma prevalência ao longo da vida nestas duas variá-
veis é praticamente semelhante. Em segundo lugar, este comportamento é 
relativamente estável ao longo do tempo, pelo menos em média, nos países 
com dados disponíveis para todos os quatro exercícios (com excepção das 
tendências ascendentes verificadas na República Checa e na República Eslo-
vaca e das tendências descendentes registadas na Finlândia, na Suécia e no 
Reino Unido). Finalmente, e em terceiro lugar, esta é uma das muito poucas 
variáveis em que as raparigas representam uma maioria constante ao longo 
do tempo. Durante o período 1995–2007, as raparigas estão cerca de qua-
tro pontos percentuais acima dos rapazes. O país com maior prevalência de 
consumo ao longo da vida de álcool com comprimidos em 2007 é a República 
Checa (18%), e verificam-se níveis particularmente reduzidos na Arménia e na 
Ucrânia (1%). 
Os estudantes de Chipre, Ilha de Man, Malta e Eslovénia registam a maior 
prevalência de consumo de substâncias inaláveis ao longo da vida em 2007 
(16%), enquanto apenas 3% o referem na Bulgária, Lituânia e Ucrânia. A média 
do consumo ao longo da vida de substâncias inaláveis de todos os países par-
ticipantes no ESPAD é de 9%, e não existem diferenças entre géneros ao nível 
do conjunto dos países. As percentagens de consumo nos últimos 12 meses 
e nos últimos 30 dias são bastante semelhantes às do consumo ao longo da 
vida em todos os países. Não se observa um padrão geográfico típico – as 
percentagens mais elevadas de consumo de substâncias inaláveis verificam-
se em diferentes zonas da Europa. Os números relativos à prevalência ao lon-
go da vida mantêm-se relativamente estáveis ao longo do período 1995–2007 
entre os países com dados para todos os quatro exercícios. As descidas mais 
significativas tiveram lugar na Lituânia e no Reino Unido (diminuição de cerca 
de 12 pontos percentuais), verificando-se uma evolução no sentido oposto na 
Finlândia e na República Eslovaca (aumento de 6 pontos percentuais). 
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Drogas ilícitas 
Um terço dos estudantes nos países participantes no ESPAD referiram ser f
fácil encontrar cannabis. Os rapazes consideram a cannabis mais fácil de ob-
ter do que as raparigas, embora a diferença entre géneros seja relativamente 
reduzida. As anfetaminas e o ecstasy não são considerados tão fáceis de 
obter como a cannabis. 
Em média, 23% dos rapazes e 17% das raparigas experimentaram drogas ilíci-
tas pelo menos uma vez ao longo da vida, de acordo com o inquérito de 2007. 
O termos “qualquer droga ilícita” inclui cannabis, anfetaminas, cocaína, crack, 
ecstasy, LSD e heroína. O consumo de drogas ilícitas referido pelos inquiridos 
varia consideravelmente entre os países. Na República Checa, quase metade 
(46%) dos estudantes referiram ter consumido drogas ilícitas e um número 
relativamente elevado de estudantes (aproximadamente um terço) afirmaram 
o mesmo em França, Ilha de Man, República Eslovaca e Suíça. Em Chipre, 
Ilhas Faroé, Noruega e Roménia, apenas cerca de 6% indicaram ter consumido 
drogas ilícitas . Os níveis de prevalência mais reduzidos encontram-se frequen-
temente entre os países nórdicos e na Europa Oriental. 
A grande maioria dos estudantes que experimentaram drogas ilícitas consumiu 
cannabis. O consumo ao longo da vida de cannabis foi referido por 19% dos 
estudantes enquanto 7% tinham experimentado pelo menos uma das outras 
drogas incluídas na lista. O ecstasy, a cocaína e as anfetaminas surgem iguala-
das no segundo lugar (3% cada) e surgem com menos frequência o LSD, 
o crack e a heroína (1%–2%). A Bulgária, Estónia, Ilha de Man, Letónia e Repú-
blica Eslovaca surgem nas cinco primeiras posições em matéria de consumo 
ao longo da vida de ecstasy em 2007 (níveis de prevalência próximos de 
6%–7%). 
As outras drogas presentes no inquérito mas não incluídas na lista de drogas 
ilícitas são os cogumelos alucinogénicos, o GHB e os esteróides anabolizan-
tes. O consumo ao longo da vida de cogumelos alucinogénicos foi referido 
por 3%, enquanto o GHB e os esteróides foram mencionados por 1%, o que 
corresponde à mesma ordem de grandeza das experiências de consumo de 
drogas por via intravenosa referidas pelos inquiridos. 
Uma vez que a cannabis tem sido a droga ilícita mais frequentemente con-
sumida, é pertinente analisar mais de perto esta substância. O consumo de 
cannabis nos últimos 12 meses foi referido por 14% de todos os estudantes, 
enquanto o consumo nos últimos 30 dias foi mencionado por 9% dos rapazes 
e por 6% das raparigas (média de 7%). Nos dois países com níveis de pre-
valência mais elevados (a República Checa e Ilha de Man), um em cada seis 
estudantes referiu ter consumido cannabis nos últimos 30 dias, o que indica 
um consumo mais regular de cannabis nesses países. Apenas 1%–2% dos 
inquiridos na Arménia, Ilhas Faroé, Finlândia, Noruega, Roménia e Suécia referi-
ram um consumo tão recente. Os países com maior prevalência encontram-se 
mais frequentemente na Europa Ocidental. 
Na maioria dos países, embora não em todos, mais rapazes do que raparigas 
tinham consumido cannabis nos últimos 30 dias, especialmente em países 
com níveis de prevalência elevados. Os países onde muitos estudantes refe-
riram ter consumido cannabis nos últimos 30 dias são, em muitos casos, os 
mesmos onde muitos estudantes indicaram ter tido a oportunidade de experi-
mentar cannabis sem o fazerem. 
Os níveis de prevalência relativamente elevados de consumo de cannabis en-
tre jovens na Europa levantam a questão das suas potenciais consequências 
negativas para o indivíduo e para a sociedade. Analisando o módulo opcional 
de escala CAST, estimou-se o risco de ocorrência de problemas relaciona-
dos com cannabis nos 17 países participantes no ESPAD que forneceram 
dados dessa natureza. De um modo geral, um em cada sete consumidores 
de cannabis no ano anterior (14%) apresentava um elevado risco de desenvol-
vimento de problemas relacionados com cannabis, e a prevalência média de 
consumidores de alto risco em todos os países foi de 2%. Foram detectadas 
diferenças específicas ao nível dos países no que se refere ao risco de proble-
mas relacionados com cannabis, e a percentagem de consumidores de alto 
risco numa determinada população corresponde aos níveis de prevalência do 
consumo de cannabis nos países individuais. Por outras palavras, ao nível da 
população, a prevalência de consumidores de alto risco aumenta na mesma 
proporção que a prevalência de consumo de cannabis. 
Nos países participantes no ESPAD que forneceram dados comparáveis para 
todos os quatro exercícios, 12% dos estudantes referiram uma prevalência 
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ao longo da vida de drogas ilícitas em 1995, e este número aumentou para 
21% em 2003. Contudo, os resultados relativos a 2007 indicam que a ten-
dência ascendente do consumo de drogas ilícitas foi interrompida, uma vez 
que apenas 18% dos estudantes referiram experiências desse tipo nesse ano. 
Esta evolução é praticamente idêntico em ambos os géneros, e as raparigas 
mantêm-se continuamente cerca de cinco pontos percentuais abaixo dos ra-
pazes. 
Embora a tendência global entre 2003 e 2007 seja descendente, alguns pa-
íses apresentam aumentos em 2007. Na Estónia e na República Eslovaca, 
verificam-se aumentos contínuos entre todos os quatro pontos de medição 
(1995–2007), enquanto a República Checa, Lituânia e Malta apresentam tam-
bém uma tendência global ascendente considerando o período na sua totali-
dade . 
Nenhum país apresenta uma descida contínua, mas a Irlanda e o Reino Unido 
revelam uma redução substancial do consumo de drogas ilícitas considerando 
o período na sua totalidade (desce cerca de 14 pontos percentuais), enquanto 
nas Ilhas Faroé se verifica uma descida menor (de 6 pontos percentuais entre 
1995 e 2007). Foi possível verificar que, apesar de a Estónia e o Reino Unido 
manterem o mesmo nível de prevalência em 2007 (cerca de 28%), atingiram 
esse ponto partindo de posições opostas: um aumento de 8% em 1995 no 
caso da Estónia e uma diminuição de 42% no caso do Reino Unido. 
Uma vez que existe uma co-variação elevada entre o consumo de drogas 
ilícitas e o consumo de cannabis ao nível nacional, é bastante natural que a 
evolução do consumo ao longo da vida de cannabis seja praticamente idêntica 
à anteriormente descrita para todas as drogas ilícitas. Os rapazes apresentam 
níveis ligeiramente mais elevados de consumo recente de cannabis, ea diferen-
ça entre géneros não se altera ao longo do período em questão. 
A impressão global é de que o aumento do consumo de drogas ilícitas entre 
1995 e 2003 verificado entre os países participantes no ESPAD foi, pelo me-
nos, interrompido, porventura até invertido, especialmente tendo em conta 
que não se registaram aumentos em qualquer dos países no que se refere ao 
consumo recente de cannabis entre 2003 e 2007. 
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Observações finais 
É sabido que, ao nível individual, existe frequentemente uma relação entre o consu-
mo de diferentes substâncias. Nos dados relativos a 2007, existem associações 
notórias entre o consumo de diferentes substâncias ao nível nacional global, e é 
possível concluir que, nos países onde muitos estudantes referiram consumo de 
álcool e intoxicação recentes (últimos 30 dias), é provável que mais estudantes 
refiram experiências com drogas ilícitas, substâncias inaláveis e consumo de ál-
cool com comprimidos, e vice-versa. Contudo, o consumo de tranquilizantes e 
sedativos sem receita médica não apresenta quaisquer correlações, ao nível do 
conjunto dos países, com o consumo daquelas substâncias. 
Foram seleccionadas nove variáveis-chave a fim de obter uma panorâmica geral 
dos resultados de 2007 por país: consumo de qualquer bebida alcoólica durante 
os últimos 12 meses, embriaguez durante os últimos 12 meses, volume de álcool 
(a 100%) ingerido no último dia de consumo, cigarros fumados durante os últimos 
30 dias, consumo ao longo da vida de marijuana ou haxixe (cannabis),  
consumo ao longo da vida de qualquer droga ilícita que não a cannabis, consumo 
ao longo da vida de substâncias inaláveis, consumo ao longo da vida de tranqui-
lizantes ou sedativos sem receita médica e consumo ao longo da vida de álcool 
com comprimidos para ficar eufórico. 
Os níveis de prevalência nos países individuais relativos às variáveis-chave são 
comparados com as médias de todos os países. Os países com valores supe-
riores ou semelhantes à média na maioria das nove categorias são a Áustria, 
República Checa, Dinamarca (comparabilidade limitada), Alemanha (sete “Länder” 
federais), Ilha de Man, República Eslovaca e Reino Unido. Os países com maioria 
de resultados semelhantes ou inferiores à média são a Arménia, Chipre, Grécia, 
Islândia, Portugal e Roménia. As Ilhas Faroé poderão também ser incluídas nesta 
lista, embora não disponham de informações sobre duas das variáveis. 
Dois países geograficamente distantes, a Arménia e a Ilha de Man, são também 
os mais díspares no que se refere ao consumo de substâncias. Em todas as 
variáveis-chave comparadas, os estudantes arménios apresentam níveis bastante 
inferiores à média, enquanto os estudantes da Ilha de Man estão bem acima da 
média em todas as medições excepto duas. Por exemplo, sensivelmente dez 
vezes mais estudantes da Ilha de Man referem embriaguez no mês anterior, con-
sumo ao longo da vida de cannabis ou consumo de qualquer outra droga que não 
a cannabis, em comparação com os estudantes arménios. 
Cinco dos sete países mencionados anteriormente por apresentarem valores ele-
vados nas variáveis¬chave fazem fronteira entre si e localizam-se numa zona rela-
tivamente central da Europa. Os outros dois, a Ilha de Man e o Reino Unido, fazem 
fronteira um com o outro e não se encontram muito distantes dos outros países 
com prevalência elevada. Seis países (ou sete, se forem incluídas as Ilhas Faroé) 
foram referidos anteriormente por apresentarem níveis de prevalência baixos nas 
variáveis-chave. Estes países não formam um agregado. Pelo contrário, são re-
lativamente distantes uns dos outros e estão dispersos pela Europa. À excepção 
da Roménia, os países com prevalências reduzidas localizam-se nas fronteiras do 
continente europeu. 
As tendências globais de consumo de substâncias em todos os países com dados 
de todos os quatro exercícios apresentam uma evolução ligeiramente diferente 
em função da variável em estudo. É possível observar uma diminuição do con-
sumo de cigarros nos últimos 30 dias durante todo o período. A diferença entre 
géneros era de quatro pontos percentuais em 1995, mas este pequeno intervalo 
dissipou-se por completo em 2007. A tendência ascendente registada entre 1995 
e 2003 no que respeita ao consumo ao longo da vida de drogas ilícitas – predomi-
nantemente a cannabis – foi interrompida; o número relativo a 2007 encontra-se 
três pontos percentuais abaixo do relativo a 2003. O consumo de álcool nos 
últimos 12 meses, o consumo ao longo da vida de tranquilizantes ou sedativos 
sem receita médica, o consumo ao longo da vida de álcool com comprimidos e o 
consumo ao longo da vida de substâncias inaláveis praticamente não apresentam 
alterações em todos os quatro exercícios. Não são visíveis diferenças entre géne-
ros no que se refere às drogas ilícitas ou às outras substâncias mencionadas. 
É visível, contudo, uma tendência ascendente no consumo episódico pesado de 
álcool ao longo do período 1995–2007 (aumento de nove pontos percentuais), 
o que se explica, em grande medida, pelos níveis de prevalência crescentes refe-
ridos pelas raparigas em vários países. A maior parte das medições relativas ao 
consumo de substâncias revelam uma tendência recente (2003–2007) estável 
ou ligeiramente descendente em média, excepto no que respeita ao consumo 
episódico pesado de álcool. 
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Assim, a impressão global das alterações a longo prazo no consumo de substâncias entre os estudantes parti-
cipantes no ESPAD, baseadas nos países que dispõem desses dados, é de uma melhoria da situação, excepto 
no que se refere à medição do consumo episódico pesado de álcool, que apresenta um aumento ao longo do 
período em análise.  As tendências nos países individuais podem, todavia, divergir da impressão global. No 
que respeita a alterações recentes, os estudantes da Bélgica (Flandres), Islândia, Irlanda, Suíça e Reino Unido 
tendem frequentemente a referir níveis mais reduzidos de consumo de substâncias em muitas das variáveis. 
Os países com aumentos mais recentes são a Letónia e República Checa. É visível uma evolução mais hetero-
génea em França, Portugal e Eslovénia, onde as variáveis relativas ao álcool revelam tendências ascendentes 
em simultâneo com várias descidas no que respeita a outras substâncias como, por exemplo, o consumo de 
drogas ilícitas. Regista-se uma situação contrária na Lituânia e na Rússia (Moscovo), onde o consumo de álcool 
e de cigarros está a decrescer ao mesmo tempo que aumenta o consumo de drogas ilícitas. 
É possível também mencionar algumas tendências nacionais a longo prazo. Por exemplo, existe um país, o Rei-
no Unido, onde a maioria das medições de consumo de substâncias não revela qualquer aumento em todos os 
quatro inquéritos. De facto, na maior parte das variáveis comparadas, os estudantes britânicos revelam uma 
descida ou, na pior das hipóteses, uma situação estabilizada. Os países com uma situação global no mínimo 
estável e, em algumas variáveis, com uma tendência descendente ao longo do período em análise incluem, 
por exemplo, a Finlândia, Islândia, Irlanda e Suécia. 
Os países que apresentam tendências bastante mais ascendentes do que descendentes a longo prazo são 
a República Checa e a República Eslovaca. De algum modo, é também este o caso da Estónia e da Lituânia, 
embora os números do último exercício em 2007 apontem por vezes para uma situação estabilizada (mas não 
para um regresso aos níveis mais reduzidos observados na década de 1990). Os países que revelam descidas 
a longo prazo no consumo de substâncias situam-se frequentemente na Europa Ocidental, e os países que 
apresentam aumentos encontram-se muitas vezes na Europa Oriental. Este facto é particularmente notório nos 
aumentos recentes entre 2003 e 2007. 
Em resumo, as evoluções das tendências ao longo dos 12 anos do projecto ESPAD indicam uma diminuição do 
tabagismo numa maioria de países. A situação mantém-se mais ou menos inalterada no que respeita ao con-
sumo de álcool nos últimos 12 meses e nos últimos 30 dias. Por outro lado, o consumo episódico pesado de 
álcool revela um aumento ligeiro mas contínuo ao longo do período em estudo. O consumo de drogas ilícitas 
ainda é dominado pelo consumo de cannabis. Quatro dos seis países que apresentaram a maior prevalência 
de consumo de cannabis em 2003 revelam um decréscimo em 2007, e nenhum país apresenta um aumento 
do consumo recente (últimos 30 dias) de cannabis. A impressão global no que se refere ao consumo de dro-
gas ilícitas é que a tendência ascendente registada entre 1995 e 2003 foi agora interrompida, com um valor 
ligeiramente inferior em 2007 relativamente a 2003. 
A quarta recolha de dados do ESPAD, em 2007, proporcionou um grande número de informações novas e im-
portantes sobre as alterações do consumo de substâncias entre os estudantes. Quanto mais dados adicionais 
forem recolhidos no futuro, mais clara será a imagem das tendências. Estamos já a perspectivar o próximo 
inquérito, a fim de verificar se a inversão da tendência relativa ao consumo de drogas ilícitas e a diminuição 
do consumo de cigarros se prolongarão e se o consumo episódico pesado de álcool continuará a ser mais 
comum. A próxima recolha de dados será interessante não apenas por esta razão, mas também porque consti-
tuirá o primeiro estudo de acompanhamento dos novos países (Arménia e Mónaco) bem como dos cinco novos 
países que participaram na recolha de dados adicional em 2008. Esperamos que adiram ainda mais países 
europeus no próximo inquérito, para além dos mais de 40 países que já participam no projecto ESPAD. 
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Salamanca acolhe maior encontro científico espanhol em dependências

Mais de mil profissionais 
reunidos nas XXXVI Jornadas 
Nacionais Socidrogalcohol
A sociedade profissional Socidrogalcohol, que reúne especialistas espanhóis em inter-
venção em dependências realizou, nos passados dias 26 a 28 de Março, em Salaman-
ca, as suas XXXVI Jornadas Nacionais. Um evento marcado por um ímpar sucesso 
organizativo, quer em termos quantitativos – mais de mil participantes – quer em 
termos qualitativos – programa científico e social com acreditação SEAFORMEC, 
o que demonstra, entre outros factores a acertada selecção de profissionais, temas 
e apresentações. Num dos momentos mais marcantes da agenda internacional em 
matéria de eventos científicos no campo das drogas, foram mais de meia centena 
os portugueses que participaram. Três denominadores comuns ressaltam: inovação, 
actualidade e evidência. A abrangência dos vários actores no campo das drogas, 
desde os utilizadores aos técnicos da área social, passando por psiquiatras, psicólogos 
e investigadores confere ao evento a desejada representatividade, integração e multi-
disciplinaridade. 
Em destaque ainda um certo espírito de missão, bem patente na petição assinada 
por cerca de 700 profissionais, que aproveitaram a ocasião para solicitar ao Gover-
no Espanhol que passe a tratar os utentes dependentes de opiáceos daquele serviço 
nacional de saúde sem iniquidades, facultando a anteriormente reprovada compar-
ticipação do tratamento com Suboxone em toda a Espanha.
Dependências participou nestas XXXVI Jornadas Nacionais da Socidrogalcohol e 
entrevistou alguns dos intervenientes nas diversas mesas, apresentando aqui uma 
sinopse dos temas discutidos.
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     Tema: Simpósio Satélite Schering Plough: Buprenorfina/Naloxona: Uma Nova  
     Realidade no Tratamento Substitutivo Opióide 
     Entrevistado: Antonio Terán Prieto (moderador) 

Que principais conclusões se poderão retirar deste debate em torno da utilização do Suboxone?
A.P. – Creio que os autores das apresentações foram muito claros. Primeiro, versaram sobre a qualidade de vida: o trata-
mento com Suboxone, claramente, melhora a qualidade de vida dos pacientes, sobretudo, naqueles que apresentam uma 
clara intolerância à metadona, os que não a querem tomar pois têm dificuldades como problemas cardíacos ou por a me-
tabolização ser rápida, etc. Ou seja, estes pacientes que, anteriormente, não tinham uma alternativa têm-na agora com o 
Suboxone. Portanto, têm os mesmos direitos que aqueles que tomavam metadona a usufruir, em primeiro lugar, de uma boa 
qualidade de vida; segundo ponto: o perfil de segurança deste fármaco – escutámos que apresenta, claramente, um menor 
risco de sobredose. E, mesmo em caso de sobredosagem, a depressão respiratória é muito menos frequente e muito menos 
habitual, o que constitui um importante elemento de segurança. O mesmo relativamente ao perfil de tolerância: vimos que 
este fármaco produz muito menos defeitos cognitivos, menos prisão e disfunção sexual e também parece produzir menor 
dependência, como se desintoxicasse melhor. Tratam-se pois de vantagens muito claras e apreciáveis. Não quer isto dizer 
que a buprenorfina e naloxona não produzam igualmente alguns efeitos secundários mas tudo parece indicar que são menores 
que no caso da metadona.

Estas jornadas ficam mesmo marcadas pela realização de uma petição em torno do Suboxone, no sentido de 
pressionar o Governo espanhol a comparticipar o tratamento com este fármaco…
A.P. – Sim, fizemos uma petição para que o Governo da nação, através do Ministério da Saúde, aprove o financiamento por-
que o que acontece actualmente é que são os pacientes quem tem que pagar – não em todas as comunidades autónomas, 
uma vez que algumas já têm esse financiamento, mas nas que não o têm são os pacientes que pagam os 100 por cento do 
custo do fármaco.

Trata-se também de uma questão social?
A.P. – Fundamental! Muitos dos nossos pacientes não possuem recursos. São pacientes adictos de longa duração, não têm 
emprego… Não possuem recursos para recorrerem a este tratamento.

Falaram com Cármen Moya, a delegada do Governo para o Plano Nacional Sobre Drogas?
A.P. – As três sociedades científicas que tratam toxicodependentes em Espanha, a Socidrogalcohol, a Sociedade Espanhola 
de Patologia Dual e a Sociedade Espanhola de Toxicomanias, apresentaram um documento ao Ministério da Saúde e à Direc-
ção do Governo do Plano Nacional Sobre Drogas, solicitando a comparticipação deste fármaco.

E qual foi a resposta?
A.P. – Neste momento, estamos em vias de o apresentar. Aproveitámos este congresso para lhe dar corpo, com todos os 
assistentes, a quem pedimos para assinar a referida petição, de forma a solidificar o documento.

Ponderaria a utilização de Suboxone num programa de baixo limiar de exigência?
A.P. – Não sei muito bem como responder a essa questão porque, confesso, não acredito muito nos conceitos de alto e baixo 
limiar. Acredito que existem doentes que têm dependências.

Mas podemos falar em pacientes de alto ou baixo limiar em vez de terapêuticas?
A.P. – Mas eu também não falo de alto ou baixo limiar no caso da metadona… Eu utilizo tratamentos farmacológicos para 
os pacientes que trato. Esse conceito de alto e baixo limiar está, para mim, ultrapassado. Quando muito, poderia questionar 
se eu utilizaria Suboxone em pacientes muito deteriorados e desestruturados, na rua… Não tenho experiência… Como se 
faz em todas as casas, há que começar pelos cimentos e não pelo telhado. E quando começas a conhecer um fármaco e a 
procurar os seus benefícios, não deves começar pelo “telhado”, não deves começar pelos pacientes mais complicados, mais 
difíceis, que, além disso, necessitam de mais sedação, de maior saturação do receptor opióide. Há que começar com os pa-
cientes que chegam aos nossos centros mas aqueles que têm dificuldades por necessitarem de maior sedação ou ocupação 
do receptor opióide, como referiu o Dr. Luís Patrício, devem, obviamente, procurar metadona.

O Suboxone poderá ser um bom medicamento para tratamentos em meio prisional?
A.P. – Sim. Não vejo por que ter problemas especiais em meio prisional. Se há pessoas que são especialmente controladas 
são aquelas que estão nas prisões e, nesse sentido, não vejo qualquer problema. Outra coisa é a necessidade de sedação 
que estes pacientes referem pelo facto de estarem presos. E, pelo que vou constatando nas consultas, o que fazem, quando 
estão presos, é consumir sobretudo benzodiazepinas para não se darem pelo tempo… Nesse caso, a buprenorfina não 
cobriria o perfil do paciente.

Tem alguma experiência em administração de heroína?
A.P. – Não. Em Castela e Leão não existem programas de heroína. Temos experiência com metadona e com buprenorfina. 
A experiência que tenho com heroína têm a ver com viagens que fiz a Merseyside, Liverpool, e a Zurique, onde visitámos 
programas desse tipo.

E, pelo que viu, que opinião tem acerca desse tipo de programas? Molestá-lo-ia o recurso a heroína com fins 
terapêuticos de manutenção ou mesmo como ferramenta de redução de riscos?
A.P. – Não me molestaria de forma alguma. Creio tratar-se de mais uma alternativa. Não existem doenças mas sim doentes e 
é possível e certo que existem pacientes relativamente aos quais os programas de heroína conferem estabilidade. E se assim 
acontece, que se lhes dê heroína.

Antonio Terán Prieto
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     Tema: A Cooperação Transfronteiriça Com Portugal em Matéria de  
     Dependências; Programa Entre Castela e Leão e Portugal: Experiência  
     Acumulada e Perspectivas de Futuro 
     Entrevistado: Rui Correia, Director CRI Guarda, IDT (conferencista) 

Que resumo faz desta mesa em que foram versados os programas transfronteiriços e em que trouxe 
a experiência do CRI da Guarda?
R.C. – Antes de mais, concluiu-se que existe, de facto, uma vontade e uma confluência no querer trabalhar para 
melhorar as relações e os programas e, como eu dizia, estão criadas bases para autênticas respostas integradas 
entre recursos de ambos os lados da fronteira, quer assistenciais, quer no âmbito da prevenção, quer da redução 
de danos.

Que factores justificam a implementação deste tipo de programas de forma bilateral?
R.C. – Desde logo porque existem, naturalmente, necessidades comuns na fronteira às quais é preciso dar 
resposta. Segundo, porque nenhum dos dois países vive momentos de grande abundância económica, o que 
justifica a partilha de recursos e o aproveitamento de sinergias, e uma vez mais voltamos ao tema das respostas 
integradas. E os fundos comunitários assim também o exigem. De qualquer forma, a dinâmica criada pelos pro-
gramas Interreg tem produzido resultados muito interessantes, no caso da aproximação da região da Guarda à 
congénere de Castela e Leão, temos entre mãos o quarto programa consecutivo de cooperação transfronteiriça 
e encontramo-nos já a trabalhar com recursos e materiais que estamos a aproveitar para o nosso trabalho diário. 
E também já cedemos algumas coisas aos castelhanos, sobretudo no âmbito do ócio e do lazer, relativamente 
às quais se mostraram muito interessados.

Que recursos estão a ser partilhados entre o CRI da Guarda e a comunidade de Castela e Leão?
R.C. – Na última convocatória, os espanhóis cederam-nos os direitos de materiais de prevenção. Temos a possi-
bilidade de vir a traduzir e a editar todos os materiais editados pela Junta de Castela e Leão. Na Guarda, temos 
programas de prevenção familiar selectiva já implementados no terreno, de que constitui exemplo o Programa 
Dédalo, que também está a ser implementado na Região Centro, em Coimbra e Figueira da Foz. Temos uma 
cooperação muito interessante em matéria formativa e temos previsto um estudo comum do ponto de vista 
qualitativo entre profissionais, utilizando as mesmas metodologias de ambos os lados da fronteira, no âmbito do 
alcoolismo, uma questão muito interessante, cujos resultados estamos a aguardar com verdadeira expectativa. 

E no eixo da redução de riscos, o que existe?
R.C. - No eixo da redução de riscos, chegámos à conclusão que, pese embora num momento inicial nos pa-
recesse que existiam recursos a implementar naquela zona de ninguém, em zonas limítrofes, entre agregados 
populacionais, para pessoas portuguesas em situação de exclusão, quando fomos analisar melhor a situação, 
nomeadamente junto da Cruz Vermelha e do território em questão, descobrimos que, na verdade, não existiam 
essas pessoas e que, quem aí estava, era acompanhado a nível terapêutico. E tudo o que eram recursos assis-
tenciais que nos parecia muito importante implementar e a suposta necessidade de intervir, com o conhecimento 
mais profundo da realidade, afinal, não eram justificáveis, uma vez que as pessoas estavam a ser, de alguma 
forma, atendidas e as carências superadas. Mas ainda no âmbito da redução de danos também temos algumas 
expectativas, na medida em que existe um conjunto de materiais que a Consejeria da Família e Igualdade de 
Oportunidades que Castela e Leão tem, sobretudo no âmbito da redução de acidentes de tráfego, que estamos 
a tentar adaptar no PRI da Guarda, das freguesias urbanas.

Mais uma vez, o álcool…
R.C. – Justamente. Estamos a trabalhar em grande proximidade nesta matéria do álcool.

É de alguma forma constatável a mobilidade das populações consumidoras de drogas entre estes 
dois territórios?
R.C. – O que nós sabemos desde há muito tempo é que um dos grandes mercados abastecedores de subs-
tâncias ilícitas da zona da Guarda era Cidade Rodrigo, a primeira povoação espanhola com alguma dimensão 
depois da fronteira. Da nossa parte, temos dado resposta aos desafios, temos as pessoas que são possíveis em 
tratamento na estrutura do CRI da Guarda mas, digamos, a situação não tem piorado e está controlada.

Será possível harmonizar práticas, em termos técnicos, entre as duas regiões?
R.C. – Possível é, até porque as nossas formas de trabalhar não são assim tão distintas. É óbvio que existe sem-
pre uma barreira idiomática que nos obriga a um esforço de entendimento. Agora, tudo isto é positivo, até porque 
a zona transfronteiriça da Guarda se encontra em relativa involução, os agregados populacionais são pequenos, 
há desertificação e, obviamente, necessitamos de recursos, de receber a partilha de quem possui mais do que 
nós, o que acontece com os espanhóis. Julgo que todos ganharemos com esta integração de respostas e é para 
aí que as coisas apontarão futuramente. Seria a cereja em cima do bolo da cooperação.

Rui Correia

A dinâmica criada 
pelos programas In-
terreg tem produzido 
resultados muito inte-
ressantes, no caso da 
aproximação da região 
da Guarda à congénere 
de Castela e Leão.



20                    ACTUALIDADE               XXXVI Jornadas Nacionais Socidrogalcohol

     Tema: Pacientes, Utilizadores e Especialistas; O Utilizador de Drogas  
     Organizado na Defesa dos Seus Interesses 
     Entrevistado: José Carbonell, Gestor de Entidades Sociais, Presidente  
     da Associação de Pacientes Dependentes de Opiáceos – 
      APDO – Barcelona (conferencista) 

A que conclusões chegou após a realização desta mesa, que contou com a representação dos 
pacientes dependentes de opiáceos e das famílias, em conjunto com um médico?
J.C. – Do meu ponto de vista, a principal conclusão a retirar é que, num marco de reflexão, como este 
encontro promovido pela Socidrogalcohol, onde prevalece muito a assistência de médicos psiquiatras e 
da administração, deu-se voz às famílias e ao paciente.

Em que medida constituirá um indicador de que a vossa voz, a dos utilizadores, já é ouvida?
J.C. – Na verdade, apenas podemos falar em eventos específicos para os quais somos convidados, 
como sucedeu aqui. Mas, por norma, a voz do paciente não chega aos meios de comunicação e é difícil 
que a opinião pública traduza as nossas opiniões e reivindicações.

Como se encontra a “ponte” entre decisores políticos, técnicos e utilizadores?
J.C. – Acima de tudo, creio que falta um pouco de vontade política para fazer muitas coisas. A delegada 
do Plano Nacional Sobre Drogas espanhol apresentou-nos aqui um paradigma para um novo plano de ac-
ção que até é possível que esteja muito bem elaborado mas a verdade é que anterior está incumprido…

As vossas associações foram auscultadas aquando da concepção desse novo plano?
J.C. – Não. Associações específicas de pacientes não. Foram solicitadas opiniões em determinadas 
temáticas a associações de carácter técnico, como o Gruppigia, com o qual temos relações e através 
do qual tentamos veicular as nossas opiniões. Mas dou outro exemplo: o Plano Nacional de Drogas é a 
“entidade” responsável pelos tratamentos opiáceos em Espanha mas, na verdade, não existe uma unifi-
cação de critérios. Nós, pacientes, sabemos que se trata de forma diferente no Norte e no Sul. Existem 
descriminações e diferenças nos acessos a tratamentos consoante a comunidade autónoma. Além disso, 
podemos constatar que o mesmo Plano está a evitar alargar a oferta no tratamento com novos fármacos, 
como sucede com a acetilmorfina que, em estudos piloto, se demonstra serem plenamente efectivos. 
Mais: os programas com heroína, actualmente, só se desenvolvem no Sul de Espanha e com carácter pi-
loto. Estava previsto o arranque em Barcelona de um programa de dispensa de heroína oral, em cápsulas, 
e há um ano que continuamos à espera…

Quais são actualmente as vossas grandes reivindicações?
J.C. – A nossa maior reivindicação consiste em equipararmo-nos aos direitos e deveres de qualquer outro 
paciente de qualquer outra patologia. Não carregarmos um estigma acrescentado, nem que o tratamento 
da toxicodependência tenha que ser realizado por vias traseiras.

José Carbonell
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     Tema: A Abordagem da Violência de Género nos Centros  
     de Atendimento a Toxicodependências 
     Entrevistado: Joan Colom Farran (moderador) 

Que conclusões retira do tema em debate nesta mesa?
J.F. – Esta mesa debateu em torno da violência de género e o consumo de drogas. Desenvolvemos o 
tema em torno de três grandes âmbitos: por um lado, ver a relação - e demonstrou-se estarmos perante 
uma relação complexa e muitas vezes bidireccional; em segundo lugar, vimos qual é a resposta e a per-
cepção que têm os centros assistenciais de drogas relativamente à violência de género – que percepção 
têm e como alteraram em função da normativa existente, tanto a lei estatal como a catalã sobre violência 
de género; e, num terceiro momento, discutimos em torno de propostas operativas e práticas pragmá-
ticas a aplicar desde os centros de atendimento a toxicodependências a esta problemática, tendo em 
conta que estes centros constituem locais estratégicos extraordinários para se detectar correctamente, 
prevenir e atender esta problemática. E que são muitas vezes mais sensíveis à problemática da violência, 
algo que não sucede com as casas de abrigo para mulheres maltratadas em relação às drogas. Acrescen-
taria ainda um factor que aparece constantemente, o mito da causalidade, e a dificuldade de falar desde 
uma perspectiva de evidência, que por vezes se contrapõe com a ideológica.

Que tipo de estratégias mais urgentes e pragmáticas deveriam, em seu entender, ser imple-
mentadas no imediato nos centros de atendimento a dependentes?
J.F. – Que existam protocolos claros de detecção, controlo e seguimento, os quais nos poderão permitir 
detectar muito melhor quando existe um episódio de violência, quer da perspectiva do agressor, quer da 
vítima, que se recolham correctamente as histórias clínicas e se possa fazer o desenvolvimento integral e 
sequencial – por vezes em paralelo – de ambos processos, tendo em conta a complexidade. E tudo isto 
em colaboração com toda a rede social externa existente, que deve também alterar e adaptar um pouco 
o seu modelo para poder ser mais ajustada às nossas necessidades.

Como foi aqui afirmado, os técnicos afectos à área da violência de género dissociam muitas 
vezes o consumo abusivo de drogas, entre as quais o álcool, da violência. No entanto, sabemos 
que são evidentes factores de risco…
J.F. – Efectivamente! Foi precisamente isso que manifestámos. Muitos se opõem mas, por outro lado, em 
nenhum momento afirmamos que o consumo ou a adição a álcool ou qualquer outra droga justifica tais 
condutas ou é um princípio causador exclusivo para as mesmas. Há muita gente violenta que não conso-
me drogas. O que dizemos é que são factores que, muitas vezes, se potenciam. E que quando alguém 
consome drogas tem maior propensão para a violência e, por outro lado, quando recebe ou exerce violên-
cia, o álcool e outras drogas servem como elemento para se vitimizarem, perdoarem ou esquecerem.

Há formação disponível em Espanha nesta área da violência de género para os técnicos que 
intervêm em dependências?
J.F. – Na Catalunha, desenvolvemos um projecto formativo continuado – e digo continuado porque, na 
verdade, não tem nada a ver o projecto que implementámos no primeiro ano com o que estamos actu-
almente a desenvolver. Vamo-nos adaptando às realidades e às necessidades e discutindo os próprios 
processos operativos. É claramente um projecto formativo e todas as estruturas recebem formação se 
o quiserem.

Joan Colom Farran
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     Manuel Rodriguez Alvarez, Presidente do Comité Organizador 

Que balanço faz desta organização?
M.A. – É um balanço evidentemente positivo. Correu muito bem e estamos muito satisfeitos por, num contexto socioe-
conómico muito complicado, marcado por uma crise, termos conseguido ultrapassar os mil congressistas e acreditar as 
jornadas através de um organismo internacional.

Uma presença tão massiva e representativa de tantas áreas profissionais num evento organizado por uma 
sociedade científica é algo raro…
M.A. – É verdade. Temos aqui muitas áreas representadas. Aliás, a Socidrogalcohol nasceu no ano 1969, naquela altura 
mais centrada no tema do alcoolismo mas soubemos evoluir ao longo dos tempos e adaptarmo-nos à evolução das novas 
patologias, tanto ao nível de substâncias, de drogas, como ao nível de outro tipo de dependências. Daí que tenhamos 
mesas relativas a adições sociais. Relativamente aos profissionais, tradicionalmente, a Socidrogalcohol assumia uma 
preponderância muito vincada de médicos psiquiatras mas fomos sabendo introduzir psicólogos, trabalhadores sociais, 
educadores sociais… Trata-se de dar resposta em toda a diversidade profissional que abrangem todas as adições.

Quantos países estão representados nestas jornadas?
M.A. – Estas jornadas têm uma representação mais efectiva, como é habitual, de Espanha e Portugal mas contamos 
igualmente com outros países centro europeus e realço ainda a presença na conferência magistral por parte do Prof. Ivan 
Montoya, dos EUA.

Através de um desafio lançado nestas Jornadas, quando lançam uma petição a todos os profissionais presen-
tes que desenvolvam uma missão social, no sentido de solicitar ao Governo Espanhol a comparticipação do 
medicamento Suboxone para que todos os dependentes possam ser tratados de igual forma, a Socidrogalco-
hol acaba também por inaugurar um novo paradigma…
M.A. – Sim, efectivamente. Falávamos ontem com a Delegada do Plano Nacional de Drogas e trata-se efectivamente de 
uma reivindicação. As coisas não são simples mas trata-se obviamente de uma preocupação, do ponto de vista social, 
facilitar este tipo de tratamentos, que sabemos que são efectivos e aprestam grandes benefícios.

Que momentos destacaria neste programa?
M.A. – Destaco, além do atrás enumerado, a vertente social. Com efeito, pretendemos conferir a estas jornadas uma 
dimensão social de tal forma evidente, que o programa não se cingisse apenas à sua dimensão científica e profissional mas 
que tivesse igualmente repercussões ao nível da rua, de actividades e dos meios de comunicação. Na semana anterior, 
já preparando a realização do congresso, encetámos várias actividades de prevenção em colaboração com distintas enti-
dades; hoje mesmo, na rua, no centro da cidade de Salamanca, montámos tendas em que, juntamente com as entidades 
com as quais trabalhamos, estamos a difundir materiais de prevenção, sensibilizando as populações. E isso é algo que nos 
parece de extrema importância, não ficarmos apenas pelo académico e científico, que constituem âmbitos que estão aqui 
muito bem representados e tratados, mas também ter uma intervenção mais social e comunitária.

Existe efectivamente essa ponte entre a Socidrogalcohol e as equipas de profissionais e instituições que 
trabalham e intervêm em dependências?
M.A. – Creio que cada vez se vai consolidando mais. Esse é, aliás, um dos nossos objectivos e estamos muito satisfeitos 
por o estarmos a alcançar.

Como descreve a tarefa de organizar um encontro capaz de mobilizar mais de mil pessoas?
M.A. – Na verdade, é um desafio, uma aventura apaixonante. A mim, pessoalmente, dá-me uma enorme satisfação 
constatar como está a funcionar e, a par, traduziu-se numa enorme utilidade no sentido de aprender muito, trabalhar 
em equipa, somar esforços, contactar e conhecer muita gente, prestar atenção a muitos detalhes… Há que agradecer 
obviamente o esforço e trabalho da secretaria técnica da Gama Congressos… Na verdade, é uma experiência muito rica 
e interessante.

Quanto tempo foi necessário para preparar este trabalho?
M.A. – Dois anos. Ou seja, logo que acabaram as anteriores jornadas, em Cáceres. Há dois anos, tínhamos já reservadas 
e protocoladas as datas com o Palácio de Congressos de Salamanca, no que foi o primeiro passo; depois, começámos a 
elaborar um primeiro esboço do programa, que apresentámos na Corunha e, logo de seguida, pareceu-nos muito interes-
sante a mesma iniciativa que aí havíamos tomado, através da Web da Socidrogalcohol. Tivemos dois meses em que os 
distintos profissionais podiam enviar propostas para mesas e apresentações e isso serviu-nos como base para realizarmos 
o programa científico. Calculo que cerca de 60 por cento do mesmo nos chegou através da web. O resto foi perfilado 
através do Comité Científico.

Joan Colom Farran

Estas jornadas têm uma re-
presentação mais efectiva, 
como é habitual, de Espa-
nha e Portugal mas conta-
mos igualmente com outros 
países centro europeus e 
realço ainda a presença na 
conferência magistral por 
parte do Prof. Ivan Mon-
toya, dos EUA.



XXXVI Jornadas Nacionais Socidrogalcohol              ACTUALIDADE                    23

     Júlio Bobes, presidente da Junta Nacional da Socidrogalcohol 

O que representa para si presidir uma organização capaz de mobilizar mais de mil profissio-
nais em torno de um encontro científico?
J.B. – Acima de tudo, representa um desafio. Na verdade, confesso que não representa muito esforço, 
fundamentalmente porque contamos com um plano estratégico acordado pelos membros da Junta Direc-
tiva e também porque esta Junta é constituída por autênticos líderes no campo das dependências no nos-
so país, o que facilita a todos o desenvolvimento destes objectivos. Contar com esse plano estratégico e 
com outros líderes que representam o país e os diferentes regionalismos facilita muito o desenvolvimento 
e a consecução de sinergias.

Este ano, a Socidrogalcohol demonstrou também algum espírito social, baseado obviamente 
em evidências científicas, em que pedem aos demais profissionais aqui presentes que adiram 
a uma petição para que o Governo Espanhol comparticipe os tratamentos com Suboxone, au-
mentando assim as ferramentas disponíveis para quem pretenda tratar-se…
J.B. – Sim, efectivamente. E foram mais de 700 os profissionais aqui presentes que assinaram essa 
petição. Uma sociedade profissional como esta tem que zelar sempre para que os seus pacientes e 
a assistência que os clínicos prestam contem com as melhorias existentes. Como tal, estamos muito 
atentos para que todas as inovações possam ser rapidamente incorporadas no sistema de atendimento. 
Neste caso do Suboxone ou da associação buprenorfina naloxona, que conta com a aprovação da Agên-
cia Europeia do Medicamento, não conta no entanto com a comparticipação do Estado, ao contrário do 
que sucede com outros medicamentos, o que nos parece uma iniquidade e uma desigualdade. Portanto, 
tomámos uma atitude de reivindicação, sobretudo para evitar essa iniquidade. Não é possível tolerar que 
algum tipo de pacientes, seja por que condição for – neste caso por serem adictos ou por terem uma 
má imagem social ou estigma social – não recebam os melhores tratamentos que se possam prestar em 
qualquer parte do mundo.

Que resposta têm do Governo?
J.B. – Bom, o Governo está cheio de políticos e estes tratam de ponderar que força possuímos nós, que 
razão temos e de quanto dinheiro dispõem eles. E neste caso, está a avaliar-se. Pelo menos, estamos 
a conseguir que se proceda a uma nova valoração e que se vá produzir uma revisão daquilo que ante-
riormente se decidiu, que foi autorizar o medicamento mas sem suporte económico. Sabemos que o 
Ministério pretende rever esta decisão.

Isso significa que é possível criar o poder de lobbying através de uma sociedade científica, 
como é a Socidrogalcohol?
J.B. – Não sei… Oxalá possamos fazer não só lobbying mas também networking com as autoridades 
sanitárias. Nós estamos focalizados na formação continuada e no desenvolvimento profissional dos nos-
sos afiliados mas também pretendemos contribuir para que todo o país alcance melhores quotas de 
amadurecimento, que tenha um alto nível de qualidade nas prestações e, como tal, estamos dispostos a 
que a nossa missão, que consiste em defender que os dependentes e as dependências tenham uma equi-
paração a qualquer outro problema, seja concretizada. Por isso, informámos o Ministério que se estão 
a produzir quebras na coerência e na coesão do sistema sanitário público. E nós não podemos permitir 
essa diferenciação, neste caso em prejuízo dos adictos que não podem ser tratados da mesma forma 
que os reumáticos ou que os diabéticos.

Para além do trabalho de formação e de investigação que desenvolvem, vimos ao longo da 
semana que antecedeu e durante o próprio período das Jornadas, várias iniciativas de preven-
ção desenvolvidas nas ruas de Salamanca. Estaremos perante uma sociedade que, além de 
científica, também pretende ser prática e pragmática?
J.B. – Claro! Temos, obviamente, que alicerçar as nossas actuações e intervenções num planeamento 
realizado em bases científicas. O mesmo em relação à nossa formação e desenvolvimento profissional. 
Mas também nos interessa muito a prevenção, até por se tratar igualmente de um procedimento cientí-

Júlio Bobes
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fico: tem o seu rigor, regras e normas. O que procurámos fazer aqui foi que não resultasse apenas um 
congresso centrado no atendimento e tratamento mas igualmente na prevenção. E isso significa trabalhar 
com os jovens, para os jovens e sobre os jovens. Assim, antes da realização do congresso, promovemos 
diversas iniciativas dirigidas à população em geral, ao debate que existe no sistema social sobre a droga 
e, obviamente, contando com as pessoas que estão em risco e que, além disso, não apresentam os de-
sejáveis níveis de saúde. São pessoas que abusam de álcool e, sobretudo, de outras substâncias de risco 
ainda maior às quais temos que chegar, orientar-nos, posicionar-nos, informar e aí que cada um decida.

O que tem produzido nos últimos tempos a Socidrogalcohol no âmbito da investigação sobre 
programas de redução de riscos?
J.B. – Enquanto sociedade propriamente dita, diria que não faz parte da nossa competência uma vez que 
esse tipo de investigação se produz nos diferentes grupos que existem no país. Digamos que a Socidro-
galcohol não é uma rede de investigação. Espanha possui uma rede de investigação em dependências 
fundamentalmente centrada na neurobiologia das adições. Trata-se de um grupo de investigadores de 
muito alto prestígio, muito reconhecidos a nível internacional mas constituído por neurobiólogos, ou seja, 
por investigadores básicos. O que nós reclamamos desde a Socidrogalcohol é que não só tenhamos uma 
rede de excelência centrada na investigação básica mas igualmente na investigação clínica, em que o 
clínico e o básico negoceiem novas linhas de trabalho para alcançar rapidamente o aproveitamento da 
investigação básica para o clínico e que o clínico, por sua vez, formule as questões e os seus problemas 
ao básico.

Existem novidades acerca do tema das vacinas para a dependência de nicotina e de cocaí-
na?
J.B. – Infelizmente, as vacinas levam o seu ritmo, o seu processo longo e, neste momento, as vacinas 
que estão a ser bem trabalhadas para prosseguirem à fase 3, são as da cocaína e as duas de tabaco. As 
duas vão bem mas, talvez, muito lentamente. A população desejaria que tal acontecesse de um ano para 
o outro mas, infelizmente, estaremos a seis anos de termos as vacinas disponíveis.

Acredita em eficácia no caso da vacina para a cocaína?
J.B. – Até hoje, aprendemos muito. Se avaliarmos em termos de tamanho o efeito das vacinas que se 
criaram para a cocaína, teremos que constatar que é pequeno mas possui um grande valor heurístico, 
ou seja, do ponto de vista científico. Também de muito valor é a descoberta que alguns pacientes se 
auto vacinam. Descobrimos a partir do estudo de costing publicado no ano passado que cerca de 20 por 
cento dos doentes que recebem a vacina que previamente já possuíam as titulações imunológicas sem 
nunca terem recebido qualquer vacina. São, portanto, pessoas que se auto vacinam. Não sabemos ainda 
porquê mas trata-se efectivamente de um objectivo muito importante com que nos deparamos agora no 
estudo.

Para terminar, um balanço destas Jornadas…
J.B. – Obviamente, há que reconhecer que em termos quantitativos superámos o que havíamos alcança-
do anteriormente, o que se revela ainda mais positivo se tivermos em conta o contexto financeiro e eco-
nómico que atravessamos. Portanto, creio que o êxito também se medirá por aqui. No entanto, creio que 
o balanço se deve centrar em factores qualitativos, e aqui, podemos constatar a qualidade do simpósio, 
das pessoas que intervieram, no reconhecimento SEAFORMEC, a acreditação europeia que obtivemos 
para este congresso – são 9 créditos, sobre os quais assenta a carreira de desenvolvimento profissional 
contínuo em termos europeus. Portanto, demos passos muito importantes em termos qualitativos: guias 
clínicas, protocolos de actuação, recomendações, conselhos… factores que facilitam o trabalho do clí-
nico. O trabalho de qualidade, o trabalho vs excelência. Estamos pois a facilitar ao clínico os itinerários 
mais aconselhados perante os pacientes mais complexos.
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     Tema: Apresentação do Livro Guia Clínico de Intervenção 
     Psicológica em Adições 
     Entrevistado: Elisardo Becoña (co-autor) 

Como foi a tarefa de compilar um guia de intervenção clínica em psicologia quando vocês se 
deparam com utentes tão diversificados?
E.B. – A chave consistiu em dispor de um grupo de profissionais competentes e capacitados que, ao 

mesmo tempo, conhecem muito bem o campo das adições e ter um objectivo comum: partir das normas 

sobre como elaborar as guias, organizando a informação primeiro por partes, depois conjuntamente, 

seguindo-se um processo de discussão e de elaboração. Trata-se de um trabalho complexo mas que 

conseguimos realizar e, no final, a satisfação é enorme por parte de toda a equipa responsável.

Quais são as principais conclusões no que concerne à intervenção prática em psicologia?
E.B. – A primeira é que existem tratamentos psicológicos eficazes, que funcionam muito bem em de-

pendências. No âmbito dessas intervenções eficazes, existem aspectos importantes como a entrevista 

motivacional, que há que colocar sempre em prática; as técnicas cognitivo-condutuais funcionam muito 

bem, bem como as técnicas de tipo familiar e, como ocorre não só nas dependências como também 

noutros campos, existem tipos de abordagem como a psicodinâmica ou outras que não demonstram a 

sua eficácia, o que confirma o que aparece noutro tipo de guias. No entanto, diria que a conclusão mais 

importante diz respeito a um capítulo dedicado à patologia dual, um dos grandes problemas que actual-

mente enfrentamos nas dependências. Falamos sobre como se pode abordar esta questão.

E como se pode abordar a patologia dual?
E.B. – A patologia dual é muito mais complicada que o tratamento “normal” e, por um lado, pode abordar-

se apenas com intervenção psicológica, se assim for indicado, ou também com tratamento farmacoló-

gico e psicológico quando houver outro tipo de indicações. Como as intervenções são realizadas por 

equipas multidisciplinares, o ideal será, dependendo de cada caso, seleccionarmos o melhor tratamento 

e um caso será apenas psicológico, outro apenas farmacológico, outro combinado, ainda que as equipas 

devam desenvolver uma intervenção bio-psico-social, ou intervenção médico psiquiátrica, intervenção 

psicológica, intervenção de trabalho social.

Como estão as relações profissionais entre a psicologia e a psiquiatria?
E.B. – No campo das drogas está muito bem. São equipas bem integradas, cada um sabe o papel que 

tem, como pode aportar e, no fim, o importante é que cada um aporte uma parte do conhecimento ao 

outro com o que se potencie a utilidade terapêutica e a eficácia terapêutica.

Verifica-se na prática uma intervenção integrada?
E.B. – Em Espanha sim, existe uma intervenção integrada, através da qual se selecciona o melhor trata-

mento, como optimizá-lo ao máximo, e creio que estes são factores que potenciam a qualidade da rede 

assistencial em Espanha.

Que balanço faz destas jornadas?
E.B. – Muito positivo! A nível de pessoas, de temas, de intercâmbio de opiniões… Verificam-se muito 

avanços, muitos desenvolvimentos particularmente evidentes este ano. A par, constata-se a realização 

de mais mesas interdisciplinares onde, para o mesmo problema, se apresentaram distintas abordagens, 

quer farmacológicas, quer psicológicas. E destacaria alguns temas como o farmacológico, apresentado 

por Ivan Montoya, outros de prevenção… Verifiquei muitas inovações neste congresso.

Não se fala muito em redução de riscos por aqui…
E.B. – Fala-se… O que ocorre é que não coincidiu este congresso falar a fundo sobre redução de riscos. 

Em Espanha, trata-se de mais um tratamento que se encontra integrado nas diferentes abordagens que 

estão em funcionamento. Mas a redução de riscos constitui mais uma vertente da abordagem terapêutica 

que sempre se faz.

Considera que os programas de redução de riscos em baixo limiar de exigência satisfatoria-
mente disponíveis em Espanha e acessíveis para as populações mais desestruturadas e de 
rua?
E.B. – São acessíveis nalgumas comunidades autónomas. Existem, por exemplo, em Madrid, no País 

Basco, na Catalunha… A ideia é ir generalizando, nomeadamente através de equipas de rua. Aqui em 

Espanha temos uma perspectiva bastante aberta em relação ao que é o tratamento. Pouco a pouco vão-

se implementando mas há que avaliar primeiro viabilidade e custo económico mas a previsão aponta para 

que se implementem sistematicamente em todas as comunidades autónomas espanholas.

Elisardo Becoña
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     Tema: Apresentação do Livro A Lei do Paciente 
     Entrevistado: Juan Méjica García (co-autor) 

Que trata, em concreto, esta obra que realizou em co-autoria com Júlio Bobes Garcia?

J.M. – Esta obra percorre o estatuto do paciente, sob as perspectivas dos direitos e obrigações dos 

pacientes e dos profissionais sanitários, se bem que eu entenda que a lei espanhola emana da lei do 

paciente e que quem está indefeso é o médico.

Quer dizer que o paciente tem obrigações legais?

J.M. – Sim, é óbvio que tem obrigações legais, agora, outra coisa é falarmos do seu exercício, que cai 

para um segundo plano. Literalmente, quem tem que exercer os deveres são os médicos, cujos direitos 

passam também para segundo plano. Quero dizer com isto que a legislação espanhola é muito proteccio-

nista relativamente ao paciente e muito garantidora dos seus supostos direitos.

E o médico, estará consciente de que o paciente tem os seus direitos?

J.M. – O médico participa daquela medicina de beneficência, que não tem em conta a autonomia do 

paciente, revelando-se até em certa medida paternalista. Creio que se descuidou relativamente à neces-

sidade de adquirir um conhecimento próximo desta nova realidade, o que conduz a situações compro-

metidas.

Quão importante será, em seu entender, que os médicos e pacientes conheçam as suas obri-

gações e direitos?

J.M. – A obrigação, em primeiro lugar, da administração sanitária é protocolar os seus direitos e deveres 

de forma a que sejam facilmente conhecidos pelos pacientes e que se dê resposta cumprida por ambas 

partes. A relação clínico paciente é uma realidade e, como tal, deve contemporizar-se e coerente. Não 

podemos ter médicos no século XIX e pacientes no século XXI.

Quando falamos de pacientes de baixo limiar de exigência as regras são as mesmas ou deve-

mos adaptar exigências, deveres e direitos?

J.M. – De facto, assistimos a um processo de dialéctica de tensão entre pacientes, administrações e clí-

nicos. Não é apenas entre pacientes e médicos. Em diferentes níveis, existe uma dialéctica de “dá e tira”, 

que não se encontra ainda protocolado, normalizado nem conformado. Esses direitos e deveres devem 

ter um espaço próprio difundido para que cada um saiba perfeitamente o que lhe compete.

Juan Méjica García
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     Tema: Mesa Debate: Encontros com a História – O 
     Tratamento das Adições em Espanha 
     Entrevistado: Miguel Ángel Torres Hernández (conferencista) 

A mesa em que participou dissertou sobre a história das adições em Espanha. Que marcos destacaria 
nessa história?
M.T. – Desde a pré-história, podemos dizer que começa nos anos 50, com a Justiça e com escassas intervenções 
desde a Administração. A partir dos anos 50, inicia-se o interesse de alguns profissionais sobretudo do âmbito da 
psiquiatria e da área social. A partir dos anos 60 e 70 já começa a existir uma espécie de pequena organização 
assistencial. Naqueles tempos, as drogas predominantes eram, fundamentalmente, o álcool, as anfetaminas eram 
muito frequentes em Espanha, analgésicos e barbitúricos e alguns opiáceos de tipo sintético e, nalguns grupos 
muito específicos como o pessoal sanitário, havia adictos à morfina e à metadona. A partir dos anos 70, entre 72 
e 74, começa já a parecer uma rede assistencial, não como a de hoje, mas já com uma certa proximidade aos 
centros hospitalares, à rede de assistência de saúde mental, etc. A partir daí, surge um novo problema, a que se 
chamaria o surgimento das novas drogas. Falávamos de heroína, haxixe e cannabis, ao aparecimento doa alucinó-
genos tipo mescalina ou LSD, que também nos apresentaram novos problemas e a necessidade de desenvolver-
mos novas formas de actuação, para as quais, nós profissionais, tivemos que nos reciclar muito rapidamente. 

E como se reciclavam nessa altura os profissionais?
M.T. - Fazíamo-lo através do estudo de novos medicamentos, de reuniões científicas como as que organizava a 
Socidrogalcohol, quando havia dinheiro e meios investigando a partir dos hospitais e, empiricamente, procuran-
do novas substâncias e medicamentos, como ainda hoje se faz. Depois desses anos, o que se foi fazendo foi 
expandir muito mais o conhecimento e o interesse de todos os profissionais, por isso se cria uma associação 
de profissioinais como a Socidrogalcohol, de debate e estudo constante. A partir de 1984, o Governo começa a 
estabelecer todo um plano de atendimento às toxicodependências, inicialmente mais focalizado nas drogas ilegais, 
fundamentalmente a heroína, a epidemia que ia criando maiores problemas, até que se começaram a criar redes 
específicas de atendimento a toxicodependentes. Nessas redes, começa a aparecer a cocaína, novas anfetami-
nas, novas drogas de síntese, a associar-se drogas, como álcool e cocaína, o que originou novas reciclagens rápi-
das de atendimento e prestação de cuidados, contactos com a indústria farmacêutica para ensaiar mil alternativas 
psicoterapêuticas, farmacológicas, etc. Isto até aos tempos actuais, em que existe uma rede digna estabelecida, 
conhecimento científico, investigação, partilha de experiências, etc.

Curiosamente, não mencionou um período dessa história vulgarmente designado como “Guerra às 
Drogas”, que muitos advogam não ter ainda terminado, fruto da catalogação entre drogas legais e 
ilegais, entre outros factores…
M.T. – É verdade… No início dos anos 70 apareceram de facto muitas facções, que se expressavam de muitas 
formas, entre as quais os que diziam que as drogas matam, “drogas, loucura e morte”… O que os profissionais 
pensavam então era procurar o que poderiam fazer sobre as drogas nas diferentes pessoas. Apareceram muitas 
pessoas com vocações de Talibã, de fundamentalistas, o que degenerava por exemplo em que os farmacêuticos 
não vendessem seringas, contribuindo para o seu uso partilhado, para o surgimento da Sida a partir do ano 85, 
que surge como epidemia que gera a morte de muitos jovens “apenas” por partilharem materiais de consumo, por-
que não tinham grandes alternativas. É então que se começam a implementar estratégias de redução de riscos, a 
apresentar a necessidade de encontrar substitutivos para opiáceos, como a metadona, relativamente à qual nem 
toda a gente concordava. Até ao ano 90 não se cria uma lei de dispensa de metadona como deve ser… Mas com 
o tempo, as pessoas começariam a entender o que se devia fazer: livre de drogas? Bom, o que puder; Não livre 
de drogas mas com medicação? Pois, os que conseguirmos. Tratemos, pelo menos, de fazer com que essa gente 
não se danifique mais, não partilhe materiais de consumo, não consuma drogas sujas, se pudermos…

Numa altura mais recente da história, vocês profissionais, deparam-se com uma nova dificuldade, a 
de tratar pessoas com patologias duais…
M.T. – Eu diria que hoje a maioria dos toxicodependentes tem alguma patologia. Sabemo-lo porque se estuda 
e, em segundo lugar, porque quando se atende um paciente não se o faz porque consome drogas. Fazem-se 
controlos, anamneses o mais amplas possíveis, valorizam-se todos os sintomas que possam apresentar, tanto de 
ansiedade, como de depressão, como de problemas psicóticos, como de problemas de diversa índole e, claro, 
isso já te indica que há que tratar o problema da adição mais o seu problema mental. E esse problema mental 
trata-se procurando o medicamento mais eficaz, menos nocivo e que crie menos problemas. Neste momento, 
enveredamos muito pela abordagem dual de todos os pacientes.

É possível identificar causa e efeito nesses casos?
M.T. – Em muitos casos sim. Existem muitos pacientes com problemas depressivos ou transtornos bipolares que 
consomem porque os têm e, em muitas ocasiões, o contrário. Para um psicótico ou um esquizofrénico, por exem-
plo, com umas doses de álcool, de heroína ou de opiáceos, alivia os sintomas e sente-se muito melhor. E nesses 
casos, se lhe consegues pelo menos aliviar os sintomas com uma dose de opiáceos porque se trata de um adito 
a opiáceos, obviamente, reduzes a sintomatologia psicótica. Se, além disso, lhe acrescentas um neuroléptico de 
última geração, que funcionam muito bem e que representam muito poucas complicações, os eutimizantes, pois… 
encontras-te com possibilidades terapêuticas que antes não possuías.

E reduzes a impulsividade…
M.T. – Claro! Para diminuir a impulsividade, utilizamos os anti-epilépticos de última geração…

Topiramato…
M.T. – Topiramato… Mil coisas mais… Valproato… Todas essas substâncias que permitem estabilizar o estado de 
ânimo e, ao mesmo tempo, reduzir a impulsividade. E, claro, o consumo de drogas está sempre relacionado com 
uma certa impulsividade. Se a reduzes, de alguma maneira, estás a ajudá-lo a pensar antes de actuar.

Resume-se a uma questão de fomentar o equilíbrio entre os sistemas dopaminérgico e o serotoníni-
co?
M.T. – Se tal for possível, sim. Obter esse equilíbrio significa conseguir que o paciente consiga ser capaz de 
controlar, primeiro o desejo, segundo a acção da droga, terceiro o incremento de dopamina ou as alterações na 
serotonina. Esse é o caminho de que gostamos.

A partir de 1984, o 
Governo começa a esta-
belecer todo um plano de 
atendimento às toxicode-
pendências, inicialmente 
mais focalizado nas dro-
gas ilegais, fundamental-
mente a heroína, a epide-
mia que ia criando maio-
res problemas, até que se 
começaram a criar redes 
específicas de atendimen-
to a toxicodependentes.

Miguel Ángel Hernández
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A caminho da CLAT V à boleia de 
Luís Fernandes e Oriol Romaní
No âmbito das iniciativas A Caminho da CLAT V, Luís Fernandes e Oriol Romaní 
foram os promotores da conferência Globalização e Drogas, que decorreu nos passa-
dos dias 26 e 27 na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Univer-
sidade do Porto e no Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa. As suas ses-
sões contaram com mais de uma centena de participantes, que reuniram em torno de 
temáticas que ajudam a entender em premissas multidisciplinares e mais integradas 
o fenómeno drogas, desde a perspectiva mais redutora baseada no entretanto falhado 
controlo social até à era da globalização dos mercados em que a implementação de 
políticas sociais urge a criação de novos planos de abordagem com um especial ênfase 
para a ausência de preconceitos e moralismos face aos consumos e para a adopção de 
estratégias de intervenção mais pragmáticas e centradas no indivíduo.
Dependências acompanhou a acção desenvolvida em Lisboa e entrevistou Oriol 
Romaní, um antropólogo estudioso do fenómeno, já com muita obra publica-
da e actual presidente do Grup Igia, uma Organização Não Governamental, 
de âmbito estatal, integrada por profissionais do campo das toxicodependên-
cias que provêm de diversas disciplinas (Psicologia, Medicina, Direito, Antro-
pologia) criada em Barcelona em 1983. Esta associação, co-organizadora da 
CLAT, tem objectivos de reflexão e participação interdisciplinar em torno desse 
tema, propondo-se gerar, a partir dum contexto associativo de carácter igual-
mente interdisciplinar, espaços de encontro, instrumentos para a reflexão e o de-
bate em torno dos diversos aspectos relacionados com as toxicodependências. 
Esta vontade de participação e intercâmbio do GRUP IGIA alarga-se também à co-
laboração e cooperação com outras Organizações Não Governamentais e Governa-
mentais, quer do Estado Espanhol quer de outros países, principalmente da Europa 
e da América Latina. De acordo com as suas características, ideologia e objectivos, 
as acções do GRUP IGIA estruturam-se nos âmbitos de actuação formação, investi-
gação, intercâmbio e cooperação e publicações.

     Oriol Romani 

Falou, nesta conferência, sobre drogas e globalização… Que relação existe entre os dois 
temas?
Oriol Romani (OR) – Por um lado, podemos constatar a existência de uma relação ao nível do consumo, 
enquanto elemento central de um mercado e, por outro lado, podemos classificar o mercado como um 
elemento central do processo de globalização. Digamos que existe uma relação no que seria a criação 
de um mercado amplo e diversificado de drogas. Por outro lado, e ainda que possa parecer paradoxal, 
verifica-se que este modelo globalizante não está sujeito a qualquer tipo de regulação. Fala-se na legaliza-
ção ou descriminalização de algumas drogas mas, na verdade, o que existe é um total descontrolo relati-
vamente às formas de distribuição, etc. Nesse sentido, trata-se de um modelo para sistemas neoliberais, 
que pretende um maior desregulamento de estado, seja ao nível fiscal, laboral, entre outros. Há ainda um 
terceiro elemento nesta dialéctica, que indica que houve um esvaziamento das políticas sociais por parte 
dos estados a partir desta globalização e, nalguns casos, uma certa devolução das competências às 
cidades, embora sem a necessária transferência de recursos. O que originou a urgência de se inventarem 
novas formas de intervenção e políticas locais sobre drogas.

As dependências constituem um problema médico ou sociocultural?
OR – Desde logo, temos que clarificar que o consumo de drogas em si mesmo nada tem a ver com uma 
questão médica. Basicamente, o fenómeno drogas é um problema social que tem aspectos médicos 
como, aliás, me parece que ocorre relativamente a todos os outros processos de saúde e doenças. São, 
basicamente, processos sociais e culturais que contêm aspectos biológicos e psicológicos mas não 
podemos, em absoluto, cair na simplificação em que caímos ao considerar a saúde exclusivamente como 
um aspecto biomédico. Aliás, como disse um ilustre médico, a saúde é uma questão demasiado séria 
para que a entreguemos apenas às mãos dos médicos.

Em que medida constituirá o facto de se considerarem hoje todas as manifestações de toxico-
dependências doenças em si mesmas um certo tipo de hipocrisia utilizada por uma sociedade 
que não consegue combater um fenómeno nem, por vezes, encará-lo de frente ou até mesmo 
para desviar a sua tutela da justiça, como já aconteceu?

Oriol Romani
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OR – Bom, pelo menos há algo positivo no facto de, pelo menos, ter deixado de ser considerado delito ou 
crime para passar a ser entendido como doença… Evidentemente, trata-se de mais uma simplificação e, 
além disso, ao ser sempre considerada doença, implica por vezes uma dupla estigmatização: o delito ou 
crime e a doença. Como tal, digamos que se a um nível táctico pode ter aspectos interessantes em deter-
minadas ocasiões em que se considere mais útil considerar a doença em vez do delito, no que respeita à 
intervenção a médio e longo prazo, também não me parece que os ganhos sejam muito evidentes. Há que 
ter bem presente que o fenómeno da dependência de drogas é algo muito complexo, que pode conter 
aspectos médico biológicos, que tem claramente aspectos psicológicos e aspectos sociais e culturais 
que temos que considerar e questionar aprofundadamente.

Como antropólogo, como avalia o facto de, em pleno século XXI, continuarmos a rotular as 
mesmas substâncias, potenciadoras de efeitos semelhantes ainda que apresentadas estética, 
asséptica e comercialmente de forma diferente, como lícitas e ilícitas?
OR – Parece-me um atraso obstinado que julgo não ter mais algum sentido do que pretender conservar 
um sistema de controlo social duro, que é o sistema de controlo das drogas. Não tem nenhuma justifica-
ção científica, não tem qualquer justificação prática… Toda a gente sabe que esta divisão dificulta e é con-
traproducente em relação a uma intervenção social sobre os problemas reais das drogas. Portanto, não 
encontro mais nenhuma justificação senão a de defender certos interesses instalados do tipo burocrático, 
político, etc. Se pensarmos que um determinado tipo de consumo, como o de drogas, pode acarretar ou 
revelar determinados problemas, é claro que esta divisão entre legais e ilegais não ajuda a resolvê-los.

E em que medida poderá esse facto representar um risco acrescido em matéria de saúde 
pública, uma vez que para potenciar determinados efeitos essas substâncias têm que ser 
adquiridas em mercados negros, isentas de qualquer tipo de controlo de qualidade e invaria-
velmente adulteradas?
OR – Para mim é claro: estamos perante uma situação surrealista, uma situação enferma… não sei como 
classificá-la… talvez psicopática.

Mas deveria existir ou não regulação e legislação no campo das drogas?
OR – Creio que sim, que tem que existir algum tipo de regulação mas que seja fruto de um consenso 
social, até porque é indiscutível que existem certos tipos de consumos que, em determinadas circunstân-
cias, podem produzir riscos e danos.

E isso seria compatível com a liberalização?
OR – Confesso que também não encaro a liberalização, por si só e sem mais, como solução seja para 
o que for…

…Mas existem proveitos mencionados ao nível do controlo da qualidade das substâncias…
OR – Sim, mas aí estamos a falar de regulação, provavelmente sobre controlo de qualidade do produto, 
sobre certas condições de uso… A propósito, no Grup Igia, realizámos há uns anos um trabalho intitulado 
Conviver com as Drogas que apontava precisamente nesse sentido. Criámos grupos de trabalho que 
envolviam vizinhos, polícias, médicos, terapeutas, técnicos sociais, investigadores, etc., que foram dando 
as suas opiniões sobre como se poderiam regular legalmente todas as drogas…

…O que poderia igualmente auxiliar a combater a tal economia informal de que também 
fala…
OR – Exactamente. Creio que acabaria sempre por permanecer um pequeno sector da economia infor-
mal, como coexiste no tabaco, no álcool ou noutros produtos mas poderíamos, pelo menos, desactivar 
este sector tão forte como o narcotráfico que assim se converteu graças ao modelo proibicionista, um 
poder que ninguém controla e que controla muita gente, inclusivamente instituições. Não é que tenha 
grandes ilusões quanto a isto mas, pelo menos, conseguiríamos conter ou baixar os níveis de conflito e 
podermos pensar em regulações políticas e locais muito mais sensatas.

Na sua apresentação, fala de um fenómeno, que intitula como NIMBY (Not in my back yard = 
não no meu terraço, ou à minha porta), a que se socorre para descrever o sucedido em Es-
panha aquando da introdução das salas de consumo assistido. Em Portugal, verificou-se algo 
semelhante aquando da introdução do programa de troca de seringas nas prisões e talvez 
acontecesse o mesmo se se avançasse com as salas de consumo… Como se combate o tal 
NIMBY?
OR – Existem metodologias de intervenção participativas que o permitem. No Grup Igia, realizámos recen-
temente um estudo sobre o tema. Temos que sistematizar essas metodologias participativas, comunicar 
aos vizinhos, evitar o tom de certos discursos que em nada ajudam, relevar a necessidade de certos dis-
positivos ao nível social e, por que não, oferecer contrapartidas. No fundo, passa também por promover 
o empowerment de quem participa e a constituição de redes sociais a nível local.

Que contributos pode dar a Antropologia a esta área das drogas?
OR – Pela minha experiência e essencialmente pelo que têm sido as experiências de muitos colegas 
antropólogos, creio que a nossa contribuição passa, desde logo, por ajudar a entender o assunto, imple-
mentar metodologias de intervenção e para descentrar de algum modo uma visão que seja excessivamen-
te etnocêntrica, como a que havia em relação ao problema.

Está a referir-se àquela com que se caracteriza, muitas vezes, a visão da comunidade médica, 
sobretudo da saúde mental?
OR – Estou a referir-me à comunidade médica como a certos defensores de uma moral que cria confusão 
em vez de esclarecer. Trata-se de criticar, relativizar e (re)situar o problema para o podermos conhecer 
melhor e podermos intervir melhor.
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Descida do Tejo
Constância a Tancos
- 27 de Junho de 2009-
A Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo irá levar a efeito no dia 27 de Junho 
de 2009, no âmbito das comemorações do Dia Mundial de Luta Contra a Droga e 
o Tráfico Ilícito (26 de Junho) uma actividade de canoagem entre os funcionários.
Actividade – Descida em Kayak – Canoagem de Constância a Tancos com 
passagem pelo Castelo de Almourol. Neste local efectuamos a visita ao Castelo com 
informação temática.(Duração da prova 3 horas)
DATA: 27 de Junho de 2009
Partida em autocarro: 8h30 – Lisboa/Constância 17h00 – Tancos/Lisboa
Almoço: Restaurante Almourol
Preço por pessoa: 37,00 Euros
(14,00 Euros - Descida em Kayak + 16,00 Euros - Almoço + 7,00 Euros - Ida e 
Volta de autocarro)

Inscrições até 30 de Março

Acções de Formação
Decorreu na Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo nos dias 26 e 27 de 
Fevereiro uma Acção de Formação de 12 horas dirigida a Avaliadores e Avaliados, 
tendo sido formador o Dr. Luís Filipe Martinho Ferreira Evangelista, licenciado 
em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas (ISCSP) da Universidade Técnica de Lisboa; Especialização em Gestão 
de Recursos Humanos, pelo mesmo Instituto. Pós-graduação em Ciência Política e 
Relações internacionais na Universidade Católica Portuguesa / Instituto de Estudos 
Políticos.
Estiveram presentes 27 formandos.

Decorreu na Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo nos dias 3, 4 e 5 de Março 
uma Acção de Formação de 18 horas dirigida a Médicos, Psicólogos e Enfermeiros 
da DRLVT.
A formadora convidada foi a Dr.ª Luzia Delgado, Chefe de Serviço de Psiquiatria 
do Hospital de São Francisco Xavier; Em funções de Coordenação da Equipa 
de Tratamento do Restelo; Curso Curricular do Mestrado de Filosofia Ibérica 
Contemporânea da Universidade Católica Portuguesa. Investigadora convidada de 
estudos clínicos multicêntricos da área da Psicofarmacologia. 
Estiveram presentes 25 formandos.
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Escola de Inverno T3E: 
soluções de nova geração
A Escola de Inverno da associação europeia T3E Toxicomanie, Europe, Echange, 
Etudes decorreu este ano em Portugal. Um simbólico regresso que trouxe também de 
volta a “casa” o ex-director do Centro das Taipas e dinamizador da iniciativa, Luís 
Patrício. O encontro, que decorreu entre os dias 5 e 7 de Março e contou com a par-
ticipação de profissionais portugueses, espanhóis, franceses, dinamarqueses e belgas, 
insere-se no âmbito da formação de profissionais de diversos âmbitos com intervenção 
em dependências e versou temáticas como a impulsividade, tratamento com opiói-
des: das vantagens e inconvenientes à psicobiologia e redução de riscos no uso e abuso 
de bebidas com álcool. Um dos pontos altos do evento foi protagonizado por Juan 
Llopis, da Universidad Castellon de Barcelona, que apresentou um trabalho em que 
focaliza a impulsividade como uma patologia que ajuda a entender determinados 
comportamentos de abuso e dependência de substâncias como a cocaína, o álcool, 
substâncias sintéticas e até o tabaco, constatando evidentes benefícios resultantes 
da utilização de anticonvulsivantes de nova geração – os eutimizantes, entre os 
quais o Topiramato utilizado entre nós também como estabilizador do humor no 
tratamento destas patologias. O terceiro dia da Escola de Inverno foi preenchido com 
um dinâmico fórum “Ideias na mesa: concordâncias e divergências no tratamento 
da dependência de heroína”, um debate informal e muito diversificado em termos de 
conteúdos, que contagiou os profissionais presentes em mais uma acção de formação 
made by Luís Patrício. (Cofundador de T3E, membro do Conselho técnico e Cienti-
fico e correspondente em Portugal).

     Luís Patrício 

Que balanço faz da realização desta Escola de Inverno?
LP - A Escola de Inverno T3E correspondeu a um período de formação de 17 horas e meia, que contou 
com a participação de profissionais portugueses, do Norte do país aos Açores, e ainda especialistas 
vindos de Espanha, França, Bélgica e Dinamarca. Adaptámos o modelo da Escuela de Outoño da Socidro-
galcohol, em que os participantes se inscrevem por sessões e por temas com creditação de participação 
na respectiva sala, incrementando-se assim rigor na participação e assistência aos conteúdos. Estou 
convicto de que este método dignifica a vinda das pessoas que se mobilizam em torno de uma acção 
de formação. Foram preenchidas as fichas de avaliação da acção de formação e, se for possível, serão 
publicados os resultados. 
Pudemos beneficiar de um extraordinário leque de formadores portugueses e estrangeiros que alimen-
taram a reflexão e debate sobre impulsividade e uso de substâncias, casos clínicos, PHDA, tabaco e 
álcool, redução de riscos e comunidade terapêutica e ainda tratamento de manutenção opioide, hepatite 
c, tratamento prolongado, vantagens e inconvenientes. A perspectiva, no âmbito da T3E, continua a ser a 
do aumento da partilha e do conhecimento, algo que temos sedimentado ao longo dos anos. Na verdade, 
com a existência de T3E, centenas de profissionais europeus foram envolvidos em acções de formação 
e de interacção, num movimento que já tem as suas raízes solidificadas. Entre nós, a última grande 
manifestação do T3E decorreu em Coimbra, há uns anos atrás. Agora, realizámos a Escola de Inverno, 
a primeira neste modelo em Portugal, estando prevista para o segundo semestre mais uma iniciativa: a 
realização de uma Universidade de Inverno, com o T3E Reino Unido, Drugs – Health – Justice -  Perspec-
tives on Race-Equality. Esta acção irá abranger profissionais da Europa comunitária e extra comunitária, 
da Bacia Mediterrânica, Cabo Verde e América Latina. A ponte que temos conseguido estabelecer entre 
o T3E e a FIDEP, a Federação Ibero-Americana, (que realizou recentemente 2ª conferência de Madrid), 
permite aumentar sinergias que potenciam o incremento de conhecimentos entre os profissionais que, 
por sua vez, resulta no aumento de responsabilidades e da capacidade de intervenção. Um especial 
agradecimento aos laboratórios Janssen-Cilag, e Schering –Plough, ao Centro das Taipas/IDT-IP e Comité 
Local de profissionais, pelo fundamental apoio recebido e que permitiu esta realização. Obrigado à Revis-
ta Dependências pela divulgação e participação.

No primeiro dia desta Escola de Inverno, Juan Llopis apresentou um trabalho em torno do tema 
impulsividade, em que sugere a utilização de anticonvulsivantes no tratamento da impulsivida-
de e da dependência de substâncias como a cocaína e o tabaco, fornecendo novos âmbitos de 
utilização para fármacos como o Topiramato…
LP - A utilização de eutimizantes, isto é de alguns anticonvulsivantes clássicos – não berbitúricos - e os 
de nova geração,  tem vindo, de facto, a aumentar. A actividade de investigação em torno da activida-
de impulsiva e compulsiva relacionada com as dependências patológicas tem sido incrementada e os 
eutimizantes têm sido cada vez mais investigados e aplicados nesta área e nesta patologia um pouco 
mais difusa, em que a passagem ao acto impulsivo não reflectido assume grande expressão. Estamos a 
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pensar em dependências patológicas de substância, nomeadamente com psico-estimulantes e também 
em dependências patológicas sem substância, como o jogo ou as compras patológicas…

… Em que a impulsividade, como sugere Llopis, parece ser o cerne da questão…
LP - Uma das questões que se colocam é de facto, essa dificuldade no controlo dos impulsos. Nesse 
âmbito, os colegas espanhóis têm produzido trabalhos dignos de atenção, com os quais procuramos 
aprender relativamente à utilização dos designados anticonvulsivantes e eutimizantes, também utilizados 
por nós como estabilizadores do humor, como acontece com o Topiramato, quer em determinados tipos 
de patologia, como a afectiva, quer âmbito das perturbações do controlo do impulso. Coloca-se aqui a 
questão da dosagem. É importante verificar a prática dos colegas espanhóis, que fazem induções relati-
vamente rápidas e que corrigem os efeitos secundários como as parestesias, com hidratação, recurso a 
bebidas isotónicas, algo que muita gente ainda desconhece em Portugal. Esta pequena correcção revela-
se muito útil. Fazendo um paralelo com a questão da quantidade de medicamento ser ou não suficiente 
para as necessidades do doente, foi igualmente versado nesta Escola de Inverno o tema das associações 
medicamentosas no tratamento da dependência opiácea. Falámos sobre os opióides e, em particular, da 
nova associação buprenorfina naloxona, conhecida por Suboxone. Importa perceber que a dosagem de 
buprenorfina tem que saturar a maioria dos receptores opioides, de forma a garantir bem-estar e permitir 
ao doente aceitar fazer a abordagem para além do equilíbrio biológico. Assim poderá valorizar o ponto 
de vista psicológico e psicossocial. Contudo, infelizmente, ainda há doentes que estando em tratamento 
de manutenção recaem no consumo, porque não recebem a dose de medicamento adequada às suas 
necessidades. Obviamente que não existe uma medida padrão, mas existem médias, chamemos-lhe 
assim. Temos que fazer a terapêutica de acordo com a necessidade daquele doente, naquela fase da sua 
vida. Outro aspecto foi realçado: o mau uso de buprenorfina, porque aconteceu em determinadas zonas 
do nosso país, como nos Açores, na periferia de Lisboa e em Coimbra e também com especial incidência 
em França e na Finlândia. Os profissionais constatam a existência de pessoas a consumirem por via injec-
tável, solução de comprimidos de buprenorfina, esmagados, com os danos consequentes, como sejam 
os abcessos, e até amputações e todos os demais problemas que dessa prática advêm. Antes que haja, 
em Portugal uma disseminação desse tipo de comportamento, devemos na medida do possível, procurar 
prevenir e minimizar riscos, tentando fazer a transição para o Suboxone, muito menos sujeito a essas 
praticas, até pela associação do antagonista naloxona. A propósito, é curioso o facto de, já em 1998, 
este tema ter sido apresentado em Portugal por investigadores americanos. Não sendo um assunto novo 
para nós e havendo algum trabalho nesta área a nível europeu, vale a pena afirmar que temos aprendido 
com o que outros têm feito de forma desajustada. Nesta Escola, abordámos ainda questões ligadas 
ao álcool, substância legal e um tema que iremos continuar a aprofundar em próximas oportunidades. 
Também o tabaco com nicotina, estimulante legal, consumido associando a alcatrão e outros produtos, 
mereceu uma especial atenção tendo Francisco Pascual cativado os participantes. Procurámos ainda re-
flectir sobre as políticas de redução de riscos e, François Brossard, da Associação Francesa de Redução 
de Riscos, trouxe as suas perspectivas, que não têm necessariamente que coincidir com as nossas mas 
em relação às quais é possível fazer uma adaptação. 
Gostaria ainda de deixar aqui uma nota: quando as pessoas pensam em “drogado”, É melhor apagar essa 
expressão do vocabulário e pensar ou numa pessoa consumidora de substâncias que está a adoptar uma 
atitude de risco ou numa pessoa que está dependente, o que é bem diferente. Devemos lembrar-nos 
que habitualmente pensamos no que se encontra no nosso quintal mas esta questão não é do nosso 
quintal. Por cá, continuamos a reflectir sobre a dependência de heroína, mas constatando o aumento do 
consumo de cocaína associado ao álcool temos tentado ultrapassar este vazio discutindo com outros 
profissionais. Falando com os nossos pares da República Checa, notamos que as suas preocupações 
estão centradas no consumo de álcool, de anfetaminas e de benzodiazepinas. Em França, a preocupação 
também se centra no abuso de benzodiazepinas, Na América Latina é com alguns derivados da cocaína, 
o álcool, o tabaco e mais recentemente as substâncias sintéticas. Por tudo isto afirmo que não devemos 
encarar esta questão como se do nosso quintal se tratasse mas antes situar o Homem na sua condição, 
na sua sociedade e cultura e pensarmos que devemos promover mais a educação, que tenha a ver com 
conhecimento, com a prática adequada, seja educação cívica, ética e estética. Não basta possuir o 
conhecimento se não houver também civismo e esta população que consome substâncias de abuso com 
dano para a saúde, seguramente, não quis produzir esse dano nem ficar doente, quis consumir… 
Muitos de nós somos consumidores, temos a sorte de não criarmos dependências. Mas outros não a 
têm e criam uma relação de dependência patológica com determinado tipo de substâncias que acarretam 
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comportamentos de risco. O aumento de conhecimento sobre estas matérias, quer dos profissionais, 
quer do cidadão comum, significa um aumento da responsabilidade. Temos que ter isso em conta e há 
que dizer que existem substâncias com as quais não nos podemos dar pois não é possível haver mode-
ração no consumo. A par disso, devemos ter em conta que o mau uso e abuso de substâncias é uma 
atitude de risco, que pode provocar a dependência e todo o quadro que vem a seguir, sejam substâncias 
legais ou ilegais. Há que acabar com o conceito de substâncias diabolizadas e beatificadas, temos que 
falar na promoção da saúde.

Um dos temas em destaque foi subordinado às vantagens e inconvenientes da manutenção 
opióide. Discutiu-se uma vez mais sobre a catalogação dos tratamentos entre baixo e alto 
limiar e sobre a criação de guidelines… Considerando a prescrição de metadona em settings 
muitos particulares como aqueles em que operam as equipas de rua, em contextos em que o 
limiar de exigência tem que ser necessariamente quase nulo, em que os indivíduos não procu-
ram outras estruturas de saúde e sabendo-se que existem doses cujo risco, por exemplo, de 
overdose para os utentes é praticamente nulo, em que medida constituirá a classificação da 
prescrição e indução de metadona como acto exclusivamente médico algo pouco pragmático 
e benéfico para os utentes?
LP - A indução de metadona é um acto médico! A metadona é um opióide agonista total e a sua prescri-
ção é um acto médico. Se for necessário usar um opióide num doente, nós podemos usar um agonista 
total ou um parcial. É muito mais suave e seguro para o doente usar um agonista parcial do que um total. 
É mais fácil hoje para qualquer médico a utilização controlada de um agonista parcial como a associação 
buprenorfina e naloxona do que fazer a indução de metadona. Temos ainda que pensar que não existem 
programas de baixo nem de alto limiar mas antes doentes com alto ou baixo limiar de exigência. Come-
çámos pelos programas mas temos que alterar a concepção para o doente.

Mas, voltando à questão da indução, imaginemos uma equipa de rua que não tem um médico 
disponível todos os dias da semana, o que é muito vulgar, que se depara com um utente que 
demonstra vontade e disponibilidade para iniciar um programa de metadona, Ainda que com 
uma dose mínima que lhe permita pelo menos reduzir os consumos de heroína, esse utente 
não deve ser medicado se o tal médico não estiver presente na equipa?
LP - Não deve ser medicado! Sem avaliação feita pelo médico é grande o risco de fazer mais danos.

Ainda que tal implique que o utente tenha que estar uma semana à espera da marcação de 
uma consulta e continue a consumir heroína de rua e, eventualmente, se perca “o momento”?
LP - Essa é outra questão! Não vamos baixar o nível da intervenção em termos de exigência quando 
sabemos que a utilização de metadona acarreta determinado tipo de riscos. E esses riscos têm que ser 
avaliados por um médico. Eu não aceito pedir a alguém que não seja médico que assuma uma responsa-
bilidade que não tem. Se me disser que algum médico observou, consultou e medicou o doente e este, 
segundo prescrição daquele médico, irá fazer 10, 15, 20 ou 30 mg, o que seja, e que o medico, naquela 
situação entende que pode e deve entregar o medicamento a uma terceira pessoa que vai gerir, tudo 
bem. Agora, a prescrição de um medicamento opióide agonista total tem que ser feita por um médico. Até 
digo mais: médico e com competência porque nem todos os médicos possuem competência para o fa-
zer, outra questão que em Portugal merece uma reflexão. Eu sou médico mas só por isso não posso nem 
sei fazer prescrição de óculos, porque não possuo competência para esse efeito. Não se trata de criar 
da metadona um fantasma mas trata-se de assumir que existem situações de risco e efeitos secundários 
acerca dos quais não se pode pedir a qualquer pessoa que faça uma avaliação, pura e simplesmente 
porque não sabe.

Ainda que saibamos, numa mera perspectiva de redução de riscos, face a populações extre-
mamente desestruturadas, que se não lhes for dada metadona naquele momento, irá segura-
mente consumir heroína de rua…
LP - Continuamos na mesma… É como a questão da família quando nos diz que sabe que ele vai roubar 
se não lhe der dinheiro… Isso é a manutenção de um problema, não é nesses termos que se deve co-
locar a questão. Se o doente necessita de ajuda urgente o que tem fazer é ir a um serviço de urgência, 
eventualmente, e procurar alguém que lhe saiba prestar a ajuda de que necessita. Pôr na rua metadona 
sem controlo médico seria um risco para uma enorme catástrofe. Mas imaginemos que aparece um de-
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pendente de barbitúricos… Vamos dar-lhe um barbitúrico? Sabe-se que se um dependente de barbitúrico 
estiver a “ressacar” e não for ajudado no imediato pode entrar em convulsões, estado de mal epiléptico, 
coma e morte. E, portanto, vamos fornecer barbitúricos às equipas de rua para que o possam dar? 
Há pessoas que fazem da metadona um bicho-de-sete-cabeças e para outras é como se nada fosse… 
Isto exige uma responsabilidade muito grande. Inclusivamente, há situações em que o doente vai a um 
serviço e o médico, o enfermeiro ou outra pessoa que está delegada para entregar aquele medicamento 
àquela pessoa, e àquela hora pode ter que dizer: “Não te dou o medicamento!” Sempre que a entrega do 
medicamento possa piorar a sua situação. Se a pessoa estiver, por exemplo, embriagada com álcool ou 
sedada com opióides ou bezodiazepinas.

Notou-se a presença de alguns técnicos da área psicossocial, interessados em questões de 
foro mais clínico…
LP - Falando a título pessoal, devo salientar que nenhuma das actividades de formação, surgidas com 
minha iniciativa desde os anos oitenta, foi limitada a médicos, incluindo as 1ªas Jornadas de Pós Gradua-
ção em Psiquiatria. E as formações que fiz foram da ordem das centenas e destinadas a diversos grupos 
profissionais, ainda que alguns temas, pelo seu conteúdo, fossem reservados a médicos/enfermeiros.
Mesmo as formações que realizei nos últimos anos nos Açores foram para profissionais de diversas áre-
as. Ainda a título de exemplo, realizarei em Cabo Verde duas grandes acções de formação que contam 
com a participação de profissionais da saúde, do ensino, das forças da autoridade policial e jurídica. A 
questão está em saber direccionar o que é para um grupo específico ou o que é para toda a gente. Mas 
nunca houve da minha parte qualquer atitude sectária em relação a isso e a grande prova está no facto de 
grande parte dos profissionais que se deslocaram para frequentar organizações que fiz, quer em Portu-
gal, quer fora do país, não são médicos mas sim técnicos psicossociais. Ainda recentemente falava com 
três técnicos psicossociais que, através do T3E visitaram estruturas em Itália. Muitos outros estiveram 
em França, Espanha, Bélgica, Inglaterra... De modo que essa questão, para mim, nunca se colocou. Da 
mesma forma que, nas publicações que tenho feito, tenho procurado colaborações de profissionais de 
diversos âmbitos de formação.

O que significou este regresso “a casa”, ao Centro das Taipas?
LP - Inicialmente, tinha previsto que, tal como a Escuela de Otoño, em Espanha, a Escola de Inverno se 
realizaria em regime residencial. Assim foi aceite por T3E e assim foi anunciada para fora de Lisboa. Mas 
ocorreu-me algo importante, parte da nossa história. Por duas ocasiões, em Paris, reuniões de T3E e da 
Federação Europeia ERIT, foram trocadas de hotéis, para o célebre Centro Marmottan. Foi uma honra para 
todos. De facto honrar uma instituição referência é honrar quem lá trabalha. Desonrar gente sadia e hon-
rada que lá trabalha ou que lá trabalhou é desonrar a instituição de referência. Na hora da decisão, pensei 
na hipótese da Escola ser feita nas Taipas. Pelo que propus ao Dr. António Costa, director do Centro das 
Taipas, que a Escola decorresse aqui, e a sua aceitação deixou-me muito satisfeito.
Afectivamente, depois de ter trabalhado arduamente nesta casa durante 21 anos, com tantas responsa-
bilidades, depois de ter ajudado a fazer tantas actividades, depois de tantas pessoas me terem ajudado, 
sinto-me obviamente em casa. Tenho vindo cá fazer formação voluntariamente. Desde sempre fui estimu-
lado a criar e partilhar para todos, mas já me deparei com quem não fosse honrado. 
Pedi para sair e tenho uma licença para 10 anos. Tenho a possibilidade de pedir para voltar a trabalhar 
para o Ministério da Saúde. Quem sabe… se um dia se conjugam condições que me animem…

E que condições são essas? O que faltou antes?
LP - Neste momento, preciso de repousar, de me distanciar de determinado tipo de questões. Pretendo 
continuar a escrever e a fazer formação… vamos ver o que o futuro nos dará. Tenho mantido colaboração 
no âmbito da formação com instituições que me convidam em Portugal e fora do país. Entendo que todos 
temos a obrigação de partilhar. Ninguém é dono de nada e entendo que devo partilhar. Não me reformei 
e necessito de estar activo. Mantenho no consultório a actividade clínica com os doentes, colaboro com 
instituições… Obviamente, onde quer que seja, se não me sentir bem tratado, fico incomodado. Esta é 
uma questão que tem que ver com a dignidade das pessoas. Às vezes, temos que dizer para nós mesmos 
e para fora: basta. É a dignidade no tratamento e boa educação, que exigimos para os nossos doentes, 
que temos que exigir igualmente para nós próprios.
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     Rocha Almeida, médico da DRC do IDT 

Ainda antes da realização do grupo de trabalho, constituído por José Gonzalez e Rocha Almeida, cujas in-
tervenções versaram a manutenção opióide, Dependências falou com Rocha Almeida, médico da DRC do 
IDT, sobre a vertente que trouxe a debate: os inconvenientes inerentes às terapêuticas de manutenção.

O tema da sua exposição versará os inconvenientes das terapêuticas de manutenção opiácea. 
Que questões destacaria acerca desta temática?
Rocha Almeida (RA) - Não vou falar propriamente de contra-indicações até porque os tratamentos de 
substituição são extremamente importantes para a manutenção de um toxicodependente em tratamento. 
Mas não há dúvida que acabam sempre por se verificar alguns inconvenientes para o utente, e os que irei 
focalizar têm a ver com a duração, em períodos longos, do tratamento. Na minha apresentação, recorro 
a um caso clínico precisamente para ilustrar a dificuldade do utente em se deslocar e, no caso específico, 
em estabelecer-se noutro sítio, uma vez que se trata de alguém que viaja em trabalho, durante um mês 
para um país africano e não encontra possibilidades, actualmente, de se manter em metadona. É um caso 
de sucesso no que respeita ao tratamento de substituição mas revela igualmente o inconveniente da ma-
nutenção ao longo de vários anos aliada às impossibilidades que acarreta em relação a outros voos que 
as pessoas queiram fazer na sua vida pessoal. Coloca-se assim a questão sobre quando e como devemos 
acabar um tratamento de substituição, uma discussão que, certamente, poderemos desenvolver na sala 
e que considero pertinente fazer. De resto, podemos falar em efeitos secundários, que são fundamental-
mente iniciais, na fase de indução do programa, mas também no problema do mau uso. Posso dizer que 
trago dez inconvenientes mas que se resumem fundamentalmente a estes três: a durabilidade, os efeitos 
secundários e o mau uso, salientando ainda a questão do quando e como acabar o tratamento. Tendo 
em conta a importância que assumem estes tratamentos, devemos ter em conta estes inconvenientes 
mas, fundamentalmente, procurar constantemente formação. É necessária uma harmonização de práti-
cas médicas, ter em atenção estes efeitos da prescrição e do mau uso e é importante alertar não só os 
profissionais do nosso serviço mas essencialmente aqueles que o fazem fora do mesmo. Actualmente já 
existem produtos de substituição que são prescritos fora do IDT e, portanto, é necessária formação para 
harmonizar práticas. A par, também me parece fundamental outro aspecto, que tem a ver com a inves-
tigação e que passa pela avaliação destes programas, pela necessidade de sabermos mais acerca das 
vantagens e inconvenientes inerentes a estes programas. E, na verdade, existem muito poucos estudos à 
volta destes dois factores, vantagens e inconvenientes, mas também da avaliação e da possibilidade de 
existirem outros tratamentos que também possam ter eficácia na dependência de opiáceos.

Partindo do pressuposto de que o médico, quando prescreve uma terapêutica de substituição, 
terá em princípio como objectivo último a abstinência do utente como encara e gere a possi-
bilidade de a mesma poder constituir uma estratégia para reduzir riscos e minimizar danos, 
preferindo-se assim perpetuar o consumo de metadona, menos danoso para o indivíduo e pos-
sivelmente necessário para lhe conferir alguma qualidade de vida, que não teria sem recurso 
a qualquer substância psicoactiva?
RA – Nós temos a clara noção de que existem muitos utentes que têm efectivamente que manter-se em pro-
gramas de substituição durante muitos anos e, se calhar, durante toda a vida. Temos que começar a pensar 
dessa forma. Mas essa é uma estratégia que eu enquadraria mais no âmbito da redução de riscos e minimiza-
ção de danos. São utentes que, na verdade, necessitam do seu opiáceo para se reequilibrarem do ponto de 
vista neurobiológico, um factor extremamente importante, já que este equilíbrio entre o incitatório e o inibitório 
é decisivo para o bem-estar. E aí, os programas de substituição têm uma indicação e eficácia claras…

Até em termos de saúde pública…
RA – Exactamente! Até mesmo em termos de saúde pública… Mas quando falamos nesta questão temos 
que a colocar também em termos dos outros utentes, o que não estão nesse tipo de programas ditos de 
baixo limiar mas que também acabam por manter-se no programa durante muito tempo, perpetuando-o 
e criando também uma dependência em relação ao médico e ao serviço. E isto leva muitas vezes a que 
adoptem uma atitude passiva perante o seu problema de dependência, já que as mudanças acabam por 
não ocorrer como desejaríamos. É nesses aspectos que devemos também pensar os programas de subs-
tituição, até porque, enquanto ferramentas de redução de riscos, começam a estar bem pensados…

E enquanto instrumento de redução de riscos, entende que os programas de baixo limiar já 
estarão suficientemente alargados às populações que deles necessitam?
RA – Não me parece que exista já uma cobertura ideal mas, na verdade, o IDT está a fazer actualmente 
esse esforço no sentido de elaborar diagnósticos muito claros dos vários territórios, o que permitirá 
constatar se há necessidade de realizar intervenções no âmbito da redução de riscos e minimização de 
danos. Os primeiros concursos lançados já englobaram esse tipo de intervenção na área da redução de 
riscos mas entendo que teremos que continuar. Temos que estudar muito bem esses territórios e elaborar 
relatórios de forma a podermos ter respostas à volta das necessidades identificadas. E aí, se necessário, 
actuarmos nós próprios naquele território ou, se não tivermos essa capacidade e, lançar os concursos 
de maneira a que outras estruturas possam actuar.

Para além dos instrumentos já existentes ao nível da substituição opiácea, chocá-lo-ia, de algu-
ma forma, o recurso a um programa de manutenção com heroína para determinados utentes 
com indicação para essa terapêutica?
RA – Neste momento, já existem países a fazê-lo e que dispõem de estudos sobre as suas experiências. 
Não me choca avançar por aí mas, de qualquer forma, creio que devemos avaliar muito bem para verificar 
se será mesmo necessário fazê-lo. Não me parece bem que vamos atrás dos outros apenas porque o 
fazem. Temos que estudar e avaliar muito bem essa necessidade e, se chegarmos a essa conclusão, 
então devemos avançar. Mas temos também ainda um grande campo para avançar no que respeita aos 
programas de substituição, que poderão constituir uma preciosa ajuda, até porque os mesmos ainda não 
chegam a todos os dependentes de heroína. Como disse, não me choca mas temos que estudar e avaliar 
muito bem, ter uma fundamentação muito boa para podermos actuar a esse nível e não propriamente 
copiar porque isso não nos levará a lado nenhum.

Rocha Almeida

Na minha apresen-
tação, recorro a um 
caso clínico precisa-
mente para ilustrar a 
dificuldade do utente 
em se deslocar e, no 
caso específico, em 
estabelecer-se noutro 
sítio, uma vez que se 
trata de alguém que 
viaja em trabalho, 
durante um mês para 
um país africano e 
não encontra possibi-
lidades, actualmente, 
de se manter em me-
tadona. 
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     Juan Llopis, Universidad Castellon 

Foi possível entender, a partir da sua exposição, que uma das chaves para tratar a dependên-
cia de cocaína consiste em tratar a impulsividade…
Juan Llopis (JL) – Sim, uma das facetas mais importantes é tratar a perda do controlo do impulso. O 
cocainómano, basicamente, apresenta uma alteração de conduta que o leva a ser uma pessoa impulsiva 
e, em todo o processo de desabituação, é um elemento fundamental a tratar para evitar a recaída.

Também trouxe aqui um novo elemento, pelo menos para a maioria dos profissionais portugue-
ses no que concerne à prática clínica, que consiste numa experiência com Topiramato…
JL – Sim, trata-se de uma experiência que já vamos desenvolvendo há algum tempo, que consiste em 
utilizar Topiramato no tratamento da dependência de diferentes substâncias…

…Que anteriormente apenas se utilizava no tratamento da dependência de álcool…
JL – Sim, inicialmente e durante muito tempo estava reservada a sua utilização ao tratamento da de-
pendência de álcool e como anti-epiléptico. Mas actualmente já o estamos a utilizar sobretudo com 
cocaína, com psico-estimulantes, quiçá com o que melhor funciona. E também constatámos tratar-se 
de um fármaco muito eficaz na redução do desejo de fumar, de consumir tabaco. Será actualmente um 
dos poucos fármacos de que dispomos para auxiliar a uma desabituação de cannabis, para a qual não 
existem fármacos indicados.

E como se consegue o tal desejável equilíbrio de que falava na sua exposição entre o sistema 
dopaminérgico e o serotonérgico?
JL – Basicamente, existem fármacos cuja função consiste em reduzir a actividade de um sistema e au-
mentar a de outro e é assim que se procura o equilíbrio. O sistema serotonérgico regula o dopaminérgico 
e vice-versa. Quando se incrementa um o outro diminui. E o estado natural, normal, seria o equilíbrio, 
precisamente o que tentamos restaurar com os fármacos.

E que combinação de fármacos se pode utilizar para o efeito?
JL – Bom, o ideal depende obviamente de cada caso mas passaria por utilizar neurolépticos de nova 
geração, anticonvulsivantes, e, em alguns casos, se houver sintomas depressivos, algum anti-depressivo 
serotonérgico.

Referiu que no caso do tratamento de policonsumos como o de cocaína e de álcool, a dose de 
Topiramato prescrita e administrada diariamente nunca deverá ser inferior a 200 mg e também 
que, em induções relativamente rápidas, corrigem os efeitos secundários como as parestesias 
com hidratação, com recurso a bebidas isotónicas, algo que muita gente ainda desconhece em 
Portugal. Que resultados tem obtido a partir dessa experiência com Topiramato?
JL – Sim, é verdade. Nunca deve ser inferior para que se garanta o bem-estar do utente. Já temos uma 
experiência alargada e sabemos que essa é a dose eficaz em clínica, não em laboratório. Pela nossa 
prática clínica é possível verificar que temos a maioria dos nossos utentes em redor das 200 mg.

Poderá, em seu entender, falar-se no Topiramato como uma substância de substituição para a 
cocaína como se fala em metadona ou buprenorfina para a heroína?
JL – Não. O Topiramato não reproduz os efeitos da cocaína. O que faz é evitar a busca da substância. Não 
como medicamentos substitutivos mas, diria que, numa linha parecida com a da substituição, estariam 
os psico-estimulantes para tratamento do desvio da atenção ou até um novo anti-depressivo, o buprepion, 
que estamos já a utilizar em cocainómanos mas ainda não temos uma experiência suficientemente escla-
recedora para podermos dizer se funciona ou não. Mas parece que sim…

Há uma nova esperança no tratamento da dependência da cocaína?
JL – Todos os anos se fala no tema das vacinas para a cocaína (risos). A verdade é que hoje temos mais 
armas terapêuticas para os cocainómanos do que há dois anos atrás. Aí não tínhamos nada. De qualquer 
forma, creio que a terapêutica é tentar evitar o álcool, reduzir a impulsividade e extinguir as condutas 
associadas ao consumo.

Juan Llopis

A verdade é que hoje 
temos mais armas 
terapêuticas para os 
cocainómanos do que 
há dois anos atrás. 
Aí não tínhamos 
nada.
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     EIXO: Prevenção 
     ENTIDADE PROMOTORA: Federação Regional Associações Pais Viseu 
     PROJECTO: Entre Teias 

Síntese da intervenção 
O Projecto “Entre Teias” pretende a implementação de um programa de acção no âmbito da prevenção 
selectiva dirigido a crianças, jovens e respectivas famílias, através do treino de competências pesso-
ais, sociais e parentais de forma a evitar e/ou retardar o inicio dos consumos de substâncias psicoac-
tivas, incrementar factores de protecção, prevenir comportamentos de risco, diminuir o abandono e 
insucesso escolares e aumentar as competências parentais e sociais. Ao nível da prevenção indicada, 
pretende-se uma resposta construída em estreita articulação com as instituições do território, com 
o objectivo de reforçar os factores de protecção, desenvolver competências sociais e reduzir e/ou 
retardar os primeiros consumos ou diminuir a sua frequência.  

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
Entre 1 de Abril de 2009 e 31 de Março de 2011, e durante 24 meses, o projecto “Entre Teias” irá 
desenvolver irá desenvolver as seguintes acções: Acções de Formação e sensibilização a grupos-alvo 
estratégicos, Programa de desenvolvimento de competências pessoais, sociais e escolares “D’Arte 
Ritmo”; Práticas artísticas no Secundário – Cultura Urbana; Documentário Cinevídeo; Programa de 
Desenvolvimento de Competências pessoais, sociais e escolares – EmARANHARTE; orientação Voca-
cional; Programa de Desenvolvimento de Competências Pré Profissionais e Profissionais; Tecelões de 
Histórias; Formação para Pais; gabinete Multidisciplinar. 

Resultados a atingir 
Formar um grupo-alvo estratégico constituído por técnicos, auxiliares de acção educativa e professores 
e técnicos afectos ao projecto. Desenvolver competências pessoais, sociais e escolares Promover 
comportamentos saudáveis, respeito por si próprio e pelos outros, e sentimentos de identidade pes-
soal e colectiva envolvendo 50% da população alvo final. Promover a construção de projectos de vida 
pessoais e profissionais, valorizando a formação e educação. Criação de um gabinete de atendimento 
dirigido a todo o grupo-alvo identificado 
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     EIXO: Redução Riscos e Minimização Danos 
     ENTIDADE PROMOTORA: APDES -Agência Piaget Para O Desenvolvimento 
     PROJECTO: Check !n Viseu 

Síntese da intervenção: 
O Projecto Check !n Viseu irá desenvolver a sua intervenção em três contextos: festivo, virtual e acadé-
mico, junto de indivíduos, na sua maioria adolescentes e jovens adultos e que, na generalidade, não são 
abrangidos pelos serviços convencionais. O principal objectivo deste projecto é sensibilizar os jovens 
para uma adequada gestão dos prazeres e riscos associada à frequência dos espaços nocturnos e de 
lazer, procurando criar espaços de reflexão sobre a festa, a sexualidade e o consumo de substâncias 
psicoactivas de modo a potenciar comportamentos de menor risco. 
Nos contextos festivos a intervenção irá desenvolver-se nos espaços recreativos existentes na zona 
histórica da cidade e na zona do Instituto Politécnico. Para além dos jovens que frequentam estes contex-
tos e/ou possam aceder ao site do check !n que existe desde 2006, o projecto irá desenvolver acções 
no âmbito da formação de Pares, de organizadores de eventos recreativos e junto do staff dos bares e 
discotecas. 

Acções a desenvolverem/ Prazo/Duração: 
O Ponto de Contacto e de Informação prevê o desenvolvimento das seguintes acções durante os 24 
meses de execução do Projecto: distribuição de preservativos, lubrificantes, kit sniff, borrifadores e 
tampões auditivos; apoio psicossocial (aconselhamento, intervenções em situação de crise, encaminha-
mento, apoio psicológico; distribuição de material informativo, divulgação de informação e de serviços, 
acções de informação, sensibilização e formação. 

Resultados a atingir: 
Sensibilizar a comunidade para os consumos recreativos de substâncias psicoactivas. Reduzir os riscos e 
danos associados ao consumo de substâncias psicoactivas em 20% dos jovens contactados. Reduzir os 
riscos e danos associados à frequência de contextos festivos em 20% dos jovens contactados. 

     EIXO: Reinserção 
     ENTIDADE PROMOTORA: Balsa Nova – Associação Social, Cultural,  
     Desportiva E Recreativa      
     PROJECTO: Humaniz’arte      

Síntese da intervenção: 
No Bairro Social da Balsa, situado na freguesia de Coração de Jesus, foram identificados cerca de 35 indivíduos 
socialmente excluídos, com problemas de toxicodependência, na sua maioria acompanhados pelo CRI de Viseu, 
com dificuldades de acesso ao mercado de trabalho e com deficit de competências pessoais, sociais e profissio-
nais. Propõe-se a criação de um Projecto de Reinserção Social que, através da dinamização de planos individuais 
de suporte de acordo com as potencialidades, interesses e necessidades individuais, contemple os seguintes 
objectivos: implementar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos indivíduos; aumentar as 
suas habilitações literárias; promover a formação profissional e a integração no mercado de trabalho; melhorar 
o acesso dos indivíduos às estruturas comunitárias. O projecto a desenvolver neste eixo de intervenção deverá 
garantir o cumprimento das orientações do IDT.IP, articular com as outras estruturas da comunidade, no âmbito 
da saúde, da educação e de apoio social e integrar um plano de avaliação de processo e resultados. 

Acções a desenvolver/ Prazo/Duração: 
A Entidade, vai desenvolver durante os vinte e quatro meses de duração do Projecto as seguintes Acções: 
• Programa de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais: “Humaniz’Arte” – Projecto Teatral 
• Programa de Desenvolvimento de Competências de Comunicação e Linguísticas 
• Gabinete Multidisciplinar 
• Documentário Cinevídeo 
• Formação de Famílias 
• Acções de Formação/Sensibilização a grupos alvo estratégico. 

Resultados a atingirem: 
Implementar o desenvolvimento de competências pessoais e sociais da População alvo. 
Mediar para a cidadania. 
Promover a Formação Profissional e a integração no mercado de trabalho. 
Prevenção da desinserção. 



40                    PIF               Nov’Ellos

     Entidade Promotora: Associação Existências, Coimbra 
     Projecto: Nov’Ellos 
     Paulo Anjos e Maria Lobo 

Caracterização do projecto
“O projecto enquadra-se no âmbito do PIF. O nosso projecto é um bocado alargado, mas a nossa intervenção pri-
mordial é junto de ambientes recreativos. A nossa forma de intervenção caracteriza-se mais por fazer a intervenção 
de certa forma, antes dos consumos começarem (à noite). Por norma deslocamo-nos mais a cafés e bares, e não 
intervimos tanto em discotecas, onde as pessoas já estão de certa forma alteradas e, onde o contacto é mais difícil. 
Nós fazemos uma abordagem sobretudo através de meios de informação, com folhetos que oferecemos às pessoas, 
abordamos as pessoas e, através desse folheto, promovemos um contacto junto das pessoas. Habitualmente contac-
tamos qualquer pessoa, exceptuando pessoas muito mais velhas que já não se enquadram no projecto, mas mesmo 
assim vamos mantendo um contacto de carácter informativo com todos os frequentadores.” 

Actividades que vão para além do contexto recreativo
“Incidimos mais na noite, mas também contemplamos no Nov’Ellos intervenções em escolas, que aplicamos a título 
experimental o ano passado. Agora no terceiro período vamos fazer uma formação que é baseada num trabalho que é 
o “Tu Decides!” do autor Amador Calafat, que é um programa criado por um espanhol notável nesta área de consumo 
de substâncias psicoactivas. A partir daí, nós podemos promover a discussão, porque é que tomam certas posições, 
se se prende pela própria pressão do grupo, tentamos incutir-lhes para que passem a dizer não, ou seja, um conjunto 
de questões relacionadas com isso. Temos desenvolvido contacto, no âmbito do nosso projecto que é a intervenção 
com os pais, quase desde o início do projecto, designadamente com uma associação de pais de uma escola específi-
ca dum agrupamento de escolas, mas está a ser difícil coordenar no aspecto de lhes ser dada formação. Tem havido 
alguma receptividade, mas tem sido difícil. De qualquer forma nós vamos fazê-lo. Já fizemos outras acções pontuais 
de formação, sobretudo com adolescentes e jovens, pois quando nos contactam também desenvolvemos essa acti-
vidade. Nós promovemos também a realização de festas, e actualmente estamos a realizar com alguma assiduidade 
num bar, que nós chamamos Juice Events, onde se pretende fazer a promoção ao consumo de sumos.”
 
População-alvo
“Destina-se à população jovem e adultos na noite, na escola o nosso objectivo era intervir até ao 12º ano, mas como 
tivemos dificuldades em intervir nas escolas secundárias, temos intervido no 2º e 3º ciclos, até ao nono ano. Também 
contemplamos a questão do staff, ainda que não tenhamos feito nenhuma formação, nada estruturado, sabemos que 
o staff é muito importante na facilitação de acesso aos espaços, e no contacto para o esclarecimento de questões, 
que às vezes também nos colocam.”

Receptividade e interacção
“A receptividade foi mais ou menos boa desde o início, claro que houve um espaço ou outro que não nos facilitou a 
entrada, que não se mostrou interessado, portanto de uma forma geral, praticamente todos os espaços que contacta-
mos nos facilitaram a entrada e não nos colocaram qualquer questão. Nós temos com a maior parte dos espaços um 
acordo escrito, outros que optaram em não o fazer, mas em todo o caso facilitaram-nos a entrada. Os frequentadores 
dos espaços acho que cada vez mais nos recebem melhor, porque já nos começam a conhecer. Nós deslocamo-
nos mais ou menos três vezes por semana aos espaços, já nos começam a conhecer, a colocar mais questões, já 
começam a interagir doutra forma connosco. 
Na escola, ao nível de professores eles também precisam cada vez mais de abordar estes assuntos, e eles não têm 
qualquer tipo de formações neste sentido, tanto neste como ao nível da sexualidade onde vamos intervir brevemen-
te. Eles não têm formação específica e cada vez mais sentem mais necessidade e dificuldade de lidar com estas 
situações.” 

Dificuldades e barreiras encontradas
“As principais dificuldades estão relacionadas com algumas estruturas, não estarem com receptividade, relativamente 
a isto, não é ao nível dos espaços nocturnos, com esses não temos tido problemas, mas temos tido algumas dificul-
dades nesse sentido. Por outro lado estávamos à espera de termos mais voluntários a trabalhar connosco. Tivemos 
estagiários de Serviço Social, mas actualmente o projecto envolve 4 pessoas.”

Avaliação da intervenção
“Ao longo da nossa intervenção ao nível do projecto, de início olhavam-nos com alguma desconfiança relativamente 
a isto, quase como se nós impuséssemos o não consumo de qualquer coisa, neste momento através do contacto 
frequente que vamos tendo com eles e da informação que lhes vamos disponibilizando, nós nunca fazemos uma abor-
dagem de não consumo, ou seja, fazemos uma abordagem de consumo consciente sobre os efeitos das substâncias, 
as partes negativas e os cuidados a ter. E, as pessoas têm-se apercebido, que se no início nos achavam a «brigada 
anti-droga ou anti-álcool», agora já não acham nada disso, nem era essa ideia a pretendida e por isso tem havido uma 
maior receptividade. Quanto à intervenção integral há um ponto ou outro que não está cumprido completamente. A 
intervenção com o staff não tem sido feita adequadamente, provavelmente por incapacidade nossa de o fazer. E 
isto vai constar da avaliação do projecto, nós ainda temos alguns meses e ainda podemos fazer alguma abordagem 
nesse sentido, obviamente que temos uma lacuna nesse aspecto. No geral, nós temos cumprido todos os objectivos 
a que nos propusemos, existe um ponto ou outro, nomeadamente esse do staff e provavelmente a articulação com 
as associações académicas, que não decorreram da forma que estávamos à espera, também há aí um pormenor 
que tem que ser trabalhado, mas o modelo lógico serve para isso mesmo, para se fazer a avaliação dos projectos, 
reconhecendo o que na nossa óptica correu bem e menos bem.”

Nov’Ellos prevê continuidade
“Após o termo do PIF se vai haver continuidade, se se vai perder ou se vai ser um recomeço? Eu acho que vai haver 
um pouco de tudo, tendo em conta esta indecisão do IDT e instâncias superiores não saberem se vai haver ou não 
continuidade, vai-se perder alguma coisa neste processo todo. Acho também que pelo menos da nossa parte e de 
outras instituições, acredito também que ninguém vai largar por si só a intervenção, mesmo que o projecto não seja 
financiado, muito provavelmente ele vai continuar, nem que seja duma forma mais esporádica e menos assertiva, 
vamos continuar. Só que no futuro ele provavelmente também se vai transformar. Quando o IDT fizer a avaliação de 
todo este programa, eles vão optar de uma forma ou de outra por fazerem intervenções nesta área. Agora como? 
Ainda ninguém sabe. O projecto Nov’Ellos vai continuar de uma forma esporádica. Nós estamos sempre prontos para 
continuar com projectos e começar com projectos novos. O financiamento é uma parte fundamental, para uma inter-
venção com um acompanhamento mais técnico com maior empenhamento e uma maior assiduidade.”

No geral, nós temos cum-
prido todos os objectivos 
a que nos propusemos, 
existe um ponto ou outro, 
nomeadamente o do staff 
e provavelmente a articu-
lação com as associações 
académicas, que não 
decorreram da forma que 
estávamos à espera, tam-
bém há aí um pormenor 
que tem que ser trabalha-
do, mas o modelo lógico 
serve para isso mesmo, 
para se fazer a avaliação 
dos projectos, reconhecen-
do o que na nossa óptica 
correu bem e menos bem.
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     Entidade Promotora: CEIFAC, Coimbra 
     Projecto: Famílias Tranquilas 
     Luciana Sotero, Margarida Vilaça, Maria João Vieira e Anabela Rigueiro 

Projecto Famílias Tranquilas
“O projecto baseou-se em dados empíricos actuais acerca da prevenção do consumo de substâncias psi-
coactivas e na existência de situações de vulnerabilidade familiar no concelho de Coimbra. Actualmente, 
sabemos que as situações de vulnerabilidade, tais como a violência familiar, negligência, maus-tratos e 
exclusão social constituem-se como factores de risco para o uso/abuso de substâncias psicoactivas. 
Desta forma, reconhece-se o sistema familiar como central na prevenção do consumo de substâncias psi-
coactivas. Inicialmente, as famílias são sujeitas a uma avaliação, sendo posteriormente definido um plano 
de intervenção com dois tipos de resposta possíveis: 1 – Intervenção Familiar Sistémica (com objectivos 
terapêuticos); 2 – Programa para o Fortalecimento de Famílias (PFF), (com objectivos psicoeducativos).”

Os 4 objectivos do projecto
“O Famílias Tranquilas tem quatro objectivos gerais, donde derivam objectivos específicos e as acções 
que permitem alcançar esses propósitos: identificar famílias em situação de vulnerabilidade face ao 
consumo de substâncias psicoactivas; promover factores de protecção individuais, parentais e familiares 
através da aplicação do PFF; promover processos familiares adaptativos que permitam gerir situações 
de potencial risco através das Intervenções Familiares Sistémicas, e contribuir para a adopção de boas 
práticas na área da prevenção do consumo de substâncias psicoactivas.”
Um conjunto de esforços reunidos para o sucesso do PIF
“O PFF implica uma série de recursos, nomeadamente uma equipa de dinamizadores com preparação 
específica para a sua aplicação, três salas para que  os vários grupos possam funcionar em simultâneo, 
um espaço onde as famílias possam jantar, o que requer técnicos devidamente credenciados e acarreta 
elevados encargos financeiros. O programa é financiado pelo IDT e tem o apoio do ISEC através da 
cedência gratuita das salas e da Câmara Municipal de Coimbra que comparticipa nas despesas de fun-
cionamento do CEIFAC.”

Receptividade e participação da população-alvo
“O Famílias Tranquilas tem tido uma boa receptividade por parte da população alvo, nomeadamente ao 
nível do PFF temos verificado que após os primeiros contactos com o programa e a equipa de dinamiza-
dores, as famílias percepcionam-nos não como peritos, mas como aliados num processo de colaboração 
e aprendizagem mútua! Os grupos têm sido reconhecidos pelas famílias como um espaço de valorização 
e de qualificação, em que todos têm voz, onde se pontuam e amplificam possíveis soluções! Em termos 
da rede institucional, bem como da comunidade em geral, temos vindo a assistir a um interesse cres-
cente pela temática da formação parental e familiar, o que se traduz num aumento do número de casos 
sinalizados para este tipo de intervenção e também das solicitações a nível técnico que nos têm sido 
dirigidas, em particular ao nível da partilha de experiências com este tipo de intervenção baseada em 
evidência científica.”

Evolução do Projecto e Resultados
“A implementação do projecto tem decorrido tal como previsto, tendo iniciado e/ou terminado até à data 
43 famílias/casais ou indivíduos um processo de intervenção terapêutico e 24 famílias frequentaram o 
PFF. Ao nível do acompanhamento, aquilo que está previsto é serem realizadas as Booster Sessions, que 
são sessões de seguimento realizadas 6 a 12 meses após o términos do programa. Ao nível das inter-
venções terapêuticas temos as três sessões de Follow-up depois de terminar o processo terapêutico aos 
3, 6 e 12 meses. Os resultados vão surgindo, mas o nosso objectivo central ao nível das intervenções 
terapêuticas é promover processos familiares mais adaptativos para que as famílias possam ultrapassar 
as várias situações que acarretem potenciais riscos  que estejam evidenciados. Em contacto com outras 
entidades e serviços que também vão acompanhando estas famílias, estes notam que em termos de 
organização familiar existe uma melhoria muito grande na maior parte das famílias. Nós próprios temos 
observado mudanças muito significativas, temos tido vários feedbacks positivos. Avaliação Externa
“No respeitante ao plano de avaliação do projecto está a ser realizada uma avaliação externa, por parte 
da equipa do PIF e pela Professora Doutora Karol Kumpfer. A avaliação interna está a cargo da equipa 
técnica do CEIFAC e contempla um protocolo de avaliação comum ao PFF e às intervenções terapêuticas 
e ainda um protocolo de avaliação específico a cada uma destas intervenções. A avaliação, quer dos 
resultados, quer dos processos, conta com a supervisão técnica e científica da Professora Doutora Ana 
Paula Relvas, ao nível das intervenções terapêuticas, e da Professora Doutora Karol Kumpfer, ao nível do 
PFF. Esta supervisão tem potenciado o rigor e a qualidade das intervenções desenvolvidas.”

Expectativas altas face aos resultados finais
“Na fase final do processo estamos muito expectantes face à análise dos resultados, uma vez que temos 
vindo a presenciar mudanças significativas das famílias ao nível da parentalidade positiva, da comunica-
ção e funcionamento familiar, bem como em termos do aumento dos comportamentos pró-sociais das 
crianças e da diminuição dos comportamentos negativos. Por esta razão, acreditamos que este trabalho 
tem superado as expectativas iniciais, o que irá contribuir certamente para a sua sustentabilidade. Aliás, 
o reconhecimento do PFF como um dos melhores programas de prevenção a nível mundial e o interesse 
crescente a nível nacional de que tem sido alvo, traduzem a importância da continuidade deste trabalho 
preventivo com famílias vulneráveis.”

O CEIFAC tornará possível a continuidade do PIF
“Temos tido uma disponibilidade total e feito um acompanhamento diário de todas as actividades, 
embora não havendo interferência a nível técnico, estamos sempre na retaguarda para apoiar e ajudar 
em qualquer dificuldade que surja. O PFF está a entusiasmar-nos de tal maneira que achamos que não faz 
sentido terminar, toda a gente já reconhece a sua qualidade e por isso vamos ter que reunir bastantes 
esforços para ultrapassar as dificuldades financeiras. É esta a nossa postura e estamos perfeitamente 
convictos que o programa não irá terminar em Junho.”
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     Entidade Promotora: Associação Novo Olhar, Leiria, Marinha Grande 
     Projecto: Safe Club 
     Ana Patrícia Quintanilha Nobre 

Projecto Safe Club
“O Safe Club é um projecto de prevenção selectiva e indicada, destinado à prevenção do consumo de drogas em 
contextos recreativos. Especialmente chamando à atenção para os excessos e policonsumos que hoje são uma 
realidade junto das camadas mais jovens de consumidores recreativos.
Trata-se de um projecto dinâmico, focalizado, em adaptação constante aos contextos recreativos. Actua assim, 
de uma forma directa na percepção do risco associado ao consumo.”

Objectivos
“O projecto Safe Club pretende reduzir os riscos associados ao consumo de substâncias psicoactivas ou deles 
decorrentes, sem esquecer a dissuasão dos consumos, nomeadamente nos grupos etários mais jovens. Com a 
informação objectiva com que lidamos com o público, realizamos prevenção primária por excelência, sendo que 
em determinados contextos recreativos efectuamos a chamada «educação para o consumo».”

Actividades
“As actividades promovidas pelo Safe Club são as seguintes: Intervenção em espaços confinados (bares, 
discotecas) e em espaços abertos (festas); Realização e produção e distribuição de um documentário acerca 
do consumo de substâncias sintéticas; Criação de música e distribuição com mensagem preventiva; Criação e 
implementação do kit Safe Club; Criação de Ciberespaços; Formação de Staff´s, colaboradores dos espaços 
recreativos e outros agentes, e caso seja necessário, encaminhamento de utentes para instituições da área da 
saúde.”

Segmento-alvo da intervenção
“A intervenção do Safe Club desenvolve-se junto das camadas jovens que consomem ou podem vir a consumir 
substâncias psicoactivas enquanto se divertem, seja em espaços confinados (bares/discotecas e casas 
particulares) ou em espaços abertos (festas, semanas académicas, festivais, etc.). As outras intervenções como 
a formação de staff’s têm os mesmos destinatários (os jovens).”
 
Sinal mais para o Safe Club
“A evolução do projecto tem sido francamente positiva. A receptividade dos proprietários e gerentes dos espaços 
recreativos tem-nos surpreendido. De um modo geral, o projecto é visto como necessário e oportuno nos seus 
eventos. O mesmo se pode dizer dos públicos alvo. Temos sido reconhecidos pela pertinência e objectividade 
da informação transmitida pelos técnicos e pelos nossos materiais de apoio, desmistificando equívocos e tabus 
muito presentes nas mentes dos nossos participantes, especialmente daqueles cujos consumos advêm de há 
longo tempo. Ao mesmo tempo que temos vindo a desenvolver o projecto, recolhemos informações e sugestões 
da forma como podemos eficazmente chegar aos jovens. Graças a esse feedback introduzimos novas formas 
de abordagem como sejam por exemplo, jogos de participação adaptados ao terreno, dinamizando as nossas 
intervenções e alcançando o público mais “passivo” e “introvertido”. Podemos afirmar sem sermos imodestos 
que temos já algum público fiel e o Safe Club é um projecto respeitado por toda a comunidade directa ou 
indirectamente envolvida.”

Instrumentos de avaliação
“O projecto prevê uma avaliação de processo e de resultados. Dada a particularidade das nossas acções, os 
indicadores dessa avaliação foram definidos com a colaboração da Equipa PIF. No que diz respeito à avaliação 
de processo, optamos na grande maioria das acções por efectuar uma abordagem quantitativa, utilizando 
como instrumentos questionários de aquisição de conhecimentos, registo de actividades e os indicadores dos 
relatórios de acções.
A planificação da avaliação foi feita com base nas linhas orientadoras para a avaliação das acções de prevenção 
da toxicodependência do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.”

Contacto com outros projectos
“Sim. Embora não com a intensidade e profundidade com que gostaríamos. Temos trocado alguma informação 
com outros projectos e tivemos também já a oportunidade de observar alguns dos nossos colegas a trabalhar 
no terreno. Efectuamos também, dada a dimensão de alguns eventos, intervenção em conjunto com o projecto 
Recreative Safe Vibe. Também temos tido a preocupação de informalmente observar o comportamento dos 
frequentadores dos espaços recreativo em relação aos consumos. Essa ferramenta, observação directa, tem-
nos permitido fazer ajustes na nossa forma de actuar mais a contento do nosso público-alvo.”

Modelo Lógico do PIF
“Concordamos com a estruturação e exigência que o modelo obriga. Pois achamos que há necessidade, que de 
uma forma séria e científica, a prevenção que se vai fazendo por cá, seja planificada com rigor para posterior 
avaliação. Em qualquer projecto que se pretenda eficaz, existe a necessidade de apresentar as diferentes fases 
de metodologias e planeamento. O modelo lógico com a sua representação gráfica, permite visualizar de uma 
forma rápida os diferentes elementos, conceitos e as fases de um projecto.”

A avaliação é indispensável
“A avaliação é sempre necessária. Contudo a mesma tem de ser equilibrada e enquadrada nos contextos reais. 
Receamos que os excessivos quantitativismos, muito em voga actualmente, penalizem o trabalho de intervenção 
directa onde a discussão e a objectividade não podem ser avaliados.”

Futuro sem continuidade, conjunto de esforços perdidos
“Apesar de ser um trabalho experimental pensamos ser um desperdício de estratégia e económico não dar 
continuidade ao projecto. Achamos que ao fim dos dois anos de intervenção se deve proceder a uma rigorosa 
análise e certamente ir-se-ão encontrar pontos fracos a melhorar, pontos fortes a preservar e a exploração de 
novos caminhos e estratégias.”
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     Entidade Promotora: AMATO Lusitano, Castelo Branco 
     Projecto: Geração + 
     Rute Felgueiras, Nuno Fernandes e Miguel Coelho 

Caracterização do Projecto
“Geração+ é um projecto apoiado pelo IDT, para intervenção focalizada e de proximidade, em contextos recreati-
vos, nos bares e discotecas nocturnos, com o objectivo de promover hábitos saudáveis de diversão. Desenvolve 
intervenções preventivas, com indivíduos com padrões de consumo em contextos recreativos, para que reduzam 
o uso indevido, o abuso e problemas associados ao consumo de substâncias. Conta com uma equipa técnica 
especializada e composta por psicólogos e um enfermeiro. O projecto teve início em Setembro de 2007 e tem a 
duração de 24 meses.”

Objectivos do Geração+
“Contribuir para o aumento, aplicação e integração de informação/conhecimentos, competências relativos ao con-
sumo de drogas e outros factores de risco nos locais de diversão nocturna em Castelo Branco com maior risco, 
encaminhando situações de maior risco para organismos especializados; Ceder informação rigorosa e esclareci-
mentos sobre factores de risco e o uso e abuso de substâncias e dos seus efeitos a curto e longo prazo; Prestar um 
atendimento/aconselhamento personalizado; Realizar o despiste de situações de risco e o respectivo encaminha-
mento para as entidades competentes; Elaborar o estudo especializado na temática e focalizado nos alunos do 3º 
ciclo, secundário e Politécnico em Castelo Branco; Identificar os padrões de consumo de substâncias psicoactivas; 
Esclarecer e Informar os jovens de forma anónima - Criação de um espaço livre para os jovens esclarecerem as suas 
dúvidas de forma anónima (via Internet – site da entidade promotora).”

Intervenção nocturna e diurna
“À noite realizámos testes de alcoolemia; Distribuímos gratuitamente preservativos; Realizámos testes de gravidez e 
encaminha para consultas de planeamento familiar; Informamos e distribuímos folhetos sobre a SIDA, realiza o teste 
VIH com a colaboração do Centro de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH de Castelo Branco; Distribuímos 
folhetos de informação sobre uso e abuso de substâncias psicoactivas seus efeitos e consequências a curto e longo 
prazo; Aconselhamos e encaminhamos, mediante a situação relatada. Todas as Quintas, Sextas e Sábados – das 00 
horas às 7 horas, em bares e discotecas de Castelo Branco. De dia desenvolvemos várias actividades como: infor-
mação, apoio, aconselhamento e encaminhamento, a jovens e familiares; Consultório Online – acesso anónimo dos 
jovens a um consultório virtual para esclarecimento das suas questões com um Psicólogo; Linha Geração+, com 
contacto telefónico com um psicólogo para aconselhamento e encaminhamento; Encontros Temáticos – Intervenção 
focalizada nas Escolas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, Escolas do 3º ciclo e Secundário, com entrega 
de material de divulgação e acções de esclarecimento sobre consumos; Elaboração de Estudo especializado na 
temática, aplicação de questionários aos mesmos alunos.”

Actividades
“Neste primeiro ano de intervenção, estabelecemos diálogos com os frequentadores, disponibilizando os serviços, 
deslocámo-nos pelos bares e discotecas, participámos em festivais (por exemplo o Festival da Serra da Estrela e 
o Boom Festival), festas académicas, escolares e locais, realizámos Tertúlias em Bares, sobre comportamentos 
de risco (sexualidade, consumo de substâncias na noite); desenvolvemos acções de sensibilização nas escolas; 
realizámos consultas de aconselhamento/apoio psicológico, consultas para os resultados do VIH; reuniões com as-
sociações de estudantes e federação associativa. Realizámos um estudo sobre consumo de substâncias; desenvol-
vemos e distribuímos os flyers informativos sobre onze substâncias; desenvolvemos e distribuímos um documento 
informativo sobre abuso de substâncias para os responsáveis e trabalhadores dos estabelecimentos; construímos 
um Blog e um endereço Hi5 (onde disponibilizamos informação que nos permite contactar com os frequentadores 
que conhecemos na noite); caracterizámos a população-alvo e os níveis de alcoolemia detectados; demos resposta 
às várias solicitações, de entrevistas (para trabalhos escolares de grupo), pedidos de intervenção em festas (pelos 
alunos do Instituto Politécnico e Escolas Secundárias).”

Primeiras conclusões
“Ao longo deste ano de trabalho concluímos que é possível estabelecer fortes relações de confiança com os fre-
quentadores de espaços recreativos. Percebemos quais os conhecimentos destes indivíduos sobre substâncias 
psicoactivas, comportamentos de risco, doenças sexualmente transmissíveis e VIH, e informámo-los. Através das 
relações estabelecidas na noite, surgiram os contactos diurnos para, apoio psicológico, pedidos de informação/
aconselhamento sobre VIH e consumo de substâncias, pedidos de colaboração em trabalhos escolares, pedidos de 
intervenção em festas organizadas pelas Associações de Estudantes do Instituto Politécnico e Escolas Secundárias, 
pedidos de intervenção com jovens em risco (Lar de jovens) e alunos PIEF, intervenção no Boom Festival. Após 1 
ano de intervenção na noite de Castelo Branco, conseguimos dar a conhecer a equipa Geração+ e estabelecer 
relações de proximidade com os frequentadores e trabalhadores de bares e discotecas. Fomos moldando a nossa 
intervenção de acordo com os pedidos e os eventos não previstos inicialmente. Caracterizámos os frequentadores 
e os seus consumos através de contactos regulares nos espaços recreativos. Trabalhámos com este grupo a 
minimização de riscos e redução de danos através da relação de proximidade estabelecida e distribuição de flyers 
informativos. Avaliámos a nossa intervenção (Inquérito de Satisfação) e concluímos que os resultados são de todo 
positivos. Verifica-se uma predominância das opções “satisfeito” e “muito satisfeito” na totalidade das afirmações 
sobre o trabalho desempenhado, o que nos permite deduzir que a equipa se encontra na realização de um bom 
trabalho, com uma metodologia adequada e com resultados bastante positivos, chegando à sua população-alvo de 
forma esclarecedora e cumprindo os objectivos estabelecidos.” 

Modelo Lógico
“O nosso Projecto está estruturado com base no Modelo Lógico, por isso, está a ser desenvolvido através de uma 
visão sistémica e sistemática de todos os elementos que o compõem, estabelecendo premissas e prioridades no 
que diz respeito a problemas e necessidades identificados, bem como quanto à própria intervenção. Está estabele-
cida a monitorização das actividades e resultados, que poderão ser de curto, médio ou longo prazo. Concordamos 
com este Modelo, na medida em que fornece a base para o planeamento, implementação e avaliação do Projecto, 
promovendo a sistematização e a definição mais realista possível da nossa intervenção. Contudo, ainda não sabe-
mos se o projecto terá ou não continuidade.”

Após 1 ano de inter-
venção na noite de 
Castelo Branco, conse-
guimos dar a conhecer 
a equipa Geração+ e 
estabelecer relações de 
proximidade com os fre-
quentadores e trabalha-
dores de bares e discote-
cas. Fomos moldando 
a nossa intervenção de 
acordo com os pedidos e 
os eventos não previstos 
inicialmente. Caracte-
rizámos os frequentado-
res e os seus consumos 
através de contactos 
regulares nos espaços 
recreativos.



44                    PIF               RSV - Recreative Safe Vibe

     Entidade Promotora: Cercina – Cooperativa de Ensino  
     e Reabilitação de Crianças, Nazaré 
     Projecto: RSV – Recreative Safe Vibe 
     Vânia Ferreira, Joaquim Pequicho e Susana Henriques 

Caracterização do PIF
“O projecto foi esboçado com base numa metodologia de investigação/acção em que precisamente por isso, 
numa primeira fase, aquilo que pretendemos fazer foi o diagnóstico, porque não tínhamos dados concretos sobre 
a população e os frequentadores dos espaços recreativos nocturnos, âmbito do Recreative Safe Vibe – RSV para 
a zona geográfica em que estamos a intervir: Leiria, Nazaré, Caldas da Rainha e Peniche. Portanto decidimos 
começar por um diagnóstico, recrutando um grupo de voluntários, que com mais ou menos flutuações nos tem 
acompanhado no projecto, trabalhamos com eles, com alguma formação. Para eles poderem fazer esta aproxi-
mação, o primeiro passo foi ir para o terreno e recolher informação através de inquérito por questionário e atra-
vés de observação em relação aos ambientes, aos frequentadores, aos tipos de comportamento, aos padrões 
de consumo, entre outros. Na posse dos dados relativos a este diagnóstico, na segunda fase trabalhamos com o 
staff dos espaços recreativos destas zonas geográficas previamente identificados, que estão como parceiros do 
projecto e que são em Leiria: o Beat Club, na Nazaré: o Nafta e o Blá Blá, nas Caldas da Rainha (Foz do Arelho): 
a Grinil e em Peniche: a Casa do Cais. Fizemos formação aos gerentes e ao staff dos espaços que foi sobretudo 
orientada para a redução de riscos e de minimização de danos, ou seja, não é o papel deles nem nosso enquanto 
projecto, apelar ao não consumo ou fazer um discurso moralista até porque não resulta, mas no sentido de perce-
berem os efeitos das várias substâncias, terem em atenção os consumos e desmistificar também algumas ideias 
pré-concebidas que existem em relação a várias dessas substâncias. Numa terceira fase, que é a que estamos a 
iniciar agora, vamos para um outro tipo de abordagem, nós fizemos formação específica com os nossos volun-
tários, com um grupo restrito deles, para fazer agora uma intervenção inter-pares entre o grupo de voluntários 
e o grupo de frequentadores que estamos a seleccionar, que foram cedendo os contactos. A população-alvo é 
esse mesmo grupo de frequentadores, ou seja, para estas acções mais generalizadas têm sido genericamente 
as pessoas que no momento em que vamos fazer a intervenção estão nesses espaços, neste momento há um 
grupo restrito de frequentadores seleccionados durante as intervenções nos vários espaços. São os próprios 
frequentadores que cedem os contactos aos nossos voluntários, por isso é que arranjamos esse grupo.”

Acções de intervenção na noite
“Fazemos acções em que vamos ao encontro doutros públicos onde se calhar vamos encontrar misturados 
públicos já habituais no nosso espaço de intervenção, vamos encontrá-los noutros espaços de diversão, e aí 
entram as semanas académicas, festas temáticas e recepções ao caloiro, porque são espaços privilegiados 
para o contacto com os jovens, em que sabemos que temos que estar presentes ou somos mesmo convidados 
a estar presentes. Acabamos por alargar o projecto daquilo que estava definido inicialmente, mas não prejudica 
o que estava previamente definido, pelo contrário, reforça e não deixa de ser feita a intervenção em espaços re-
creativos nocturnos, isto tem a ver com alguns dos nossos voluntários serem estudantes universitários também, 
que temos cerca de vinte com maior regularidade, mas já passaram muitos mais voluntários. A equipa actual 
é mais sólida. São aqueles que nos garantem uma maior regularidade e continuidade das acções, na relação 
com todos os elementos dos bares desde o staff à gerência e com os próprios jovens frequentadores. E é essa 
continuidade que queremos privilegiar.” 

Dificuldades
“As maiores dificuldades que temos nos locais é que a partir de uma determinada hora, o consumo de álcool, o 
barulho e o facto da noite já ser muito prolongada, há alguma dificuldade em estabelecermos uma ligação com 
os frequentadores, porque já é aquela altura em que ninguém está para ouvir ninguém. Por isso é que actuamos 
desde o início da noite até às quatro, quatro e meia, nos espaços em que nós temos intervenção, porque é a hora 
ideal para conseguirmos chegar às pessoas e conversar com elas.”

Avaliação: acção, investigação e reflexão dos dados
“A avaliação é fundamental, senão não sabemos se resulta, porque em qualquer área de intervenção social não 
há receitas. Se não era fácil, alguém já tinha descoberto uma fórmula e depois era só replicá-la e aplicá-la e aqui 
não há. Por vezes a intervenção varia duma noite para a outra mesmo no mesmo espaço, porque as pessoas são 
diferentes, têm disposição diferente, a música varia… há muitos factores susceptíveis de variação e a avaliação 
é fundamental precisamente para nos ajudar a controlar essas variáveis e perceber quais são as estratégias 
mais adequadas e que funcionam melhor e aquelas que não são tão ajustadas, tão eficazes no terreno e isto é 
elementar, porque ainda não tem havido muita intervenção nestes contextos, eles são ainda pouco conhecidos, 
ao nível de resultados empíricos e sistemáticos, cientificamente, há pouco conhecimento. Portanto, não é apenas 
um trabalho só teórico, ou académico, mas se for feita apenas a intervenção ficaremos sem dados para perceber 
até que ponto funcionou ou não. A avaliação e sobretudo neste acompanhamento fazendo acção mas ao mesmo 
tempo investigação e reflexão sobre os dados que vão sendo produzidos, parece-me essencial.”

Preparar para continuar
“As pessoas têm vindo ao nosso encontro, não só porque ao longo do tempo o projecto foi ganhando visibilidade, 
pelas intervenções que têm sido feitas, mas também porque nós temos feito um esforço nesse sentido, ou seja, 
o projecto está a ser associado visivelmente a cada um dos espaços, porque estamos a colocar uma placa 
com a imagem do projecto em cada um dos espaços parceiros, e isso ajuda a marcar presença do projecto e 
é a associação do projecto e aquele espaço e depois será o que marcará a continuidade da intervenção e da 
presença do projecto nos espaços. Parece-me que tanto junto dos frequentadores como do staff dos espaços, 
daí termos seleccionado apenas alguns espaços para dar-lhes formação e termos estado com uma regularidade 
maior, a visibilidade é cada vez maior. E fizemos tudo isto no sentido de gerar uma dinâmica interna, que fosse 
dos próprios espaços, mesmo quando o projecto terminasse. Ou seja, nós queremos acreditar que os próprios 
gerentes dos espaços darão continuidade a este projecto no final da intervenção do PIF. E até pelos indicadores 
formais que temos, parece haver essa receptividade. Esse é um aspecto que nos dá segurança. Este projecto 
tem uma entidade promotora por trás, a Cercina, que nestes últimos dois anos fez um grande investimento e 
esse investimento não pode ser interrompido tem que haver continuidade.” 
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     Entidade Promotora: Centro Municipal de Cultura e  
     Desenvolvimento de Idanha-a-Nova 
     Projecto: Idanha + Futuro 
     Alcinda Matos e Rita Alves 

Objectivos do projecto
“Os objectivos subjacentes a este projecto são vários. Um dos grandes objectivos é promover a vinculação 
escolar, reduzindo os níveis de absentismo e abandono escolar, valorizando a escola como espaço de diálogo 
e reflexão acerca das dúvidas, problemas e interesses dos alunos e desenvolver o potencial de análise e crítica 
construtiva. Facilitar a integração social e autonomia através do desenvolvimento de competências sociais e 
aptidões pessoais é outro dos nossos objectivos. Neste sentido, trabalhamos competências de resolução de 
conflitos, gestão da tensão e da agressividade, o auto-controlo e as tomadas de decisão, a assertividade e a 
auto-estima. Especificamente na área das substâncias psicoactivas, propomo-nos transmitir informação sobre 
os seus efeitos e as suas consequências nocivas e clarificar as ideias pré-concebidas e crenças relacionadas 
com o consumo, pretendendo com isto a redução da vulnerabilidade dos jovens ao consumo de SPA. Em 
complementaridade, apostamos na promoção de formas saudáveis de ocupação de tempos livres. Pelo facto 
dos professores serem figuras presentes no dia-a-dia dos jovens é também nosso objectivo torná-los agentes 
de prevenção.”

Actividades promovidas
“O projecto tem actividades/acções para todos os alunos da escola, do 5º ano ao 12º ano e tem algumas 
apenas para os alunos das turmas que constituem a nossa população-alvo, os cursos de educação e formação 
(CEF). Assim, para todos os alunos, temos o Gabinete do Estudante, aberto das 9 às 17 horas no qual garan-
timos apoio psicológico, social, orientação vocacional e apoio ao estudo com desenvolvimento de métodos e 
hábitos de estudo. Para além destes serviços, temos disponível uma técnica UNIVA, que se desloca à escola 
sempre que assim for necessário. No gabinete, as sessões são na sua maioria, individuais e agendadas pre-
viamente, para que não haja sobreposição. Sempre que se revele importante, marcamos uma reunião com 
os encarregados de educação e estamos sempre disponíveis para os receber, de forma a garantir um maior 
envolvimento das famílias na escola, que aqui se envolvem pouco. Especificamente, com os alunos das turmas 
CEF temos diferentes actividades ao longo de todo o ano lectivo. Semanalmente, realizamos os chamados 
Pontos de Encontro e Tertúlias. Ocupamos parte de uma das suas aulas, (previamente combinado com o 
professor da respectiva aula) nas quais procuramos transmitir informações sobre SPA e desenvolver com eles 
competências pessoais e sociais. Para além dos temas das SPA, trabalhamos outros temas importantes no 
meio em que trabalhamos, como por exemplo a violência e as doenças sexualmente transmissíveis. Para tra-
balhar estes temas em sala de aula, fazemos jogos pedagógicos, debates, apresentamos filmes, distribuímos 
material de esclarecimento e exploramos esse material em conjunto. Quinzenalmente, cada turma grava um 
programa de rádio na única rádio existente no concelho. O tema do programa é escolhido pelos alunos da 
turma, a recolha de informação, a escolha de músicas são da sua responsabilidade, sob a nossa orientação. 
Uma vez em cada ano lectivo realizamos um Atelier de Expressão Dramática, dando a possibilidade aos alunos 
de poderem contactar com o mundo do teatro e com exercícios que aliam a expressão teatral ao treino de 
competências e à gestão das relações com os pares. O atelier é desenvolvido por dois formadores da área 
do teatro, com a nossa colaboração. No final do 2º período de cada ano lectivo, realizamos um Atelier de Ex-
pressão Plástica, integrado numa semana só de actividades promovida pela escola (o Festival da Primavera) e 
aberto a todos os alunos não só da escola, como a todo o agrupamento. Ao longo do passado ano lectivo, pro-
pusemos às turmas CEF que criassem um logótipo para o projecto, o qual seria impresso em t-shirts e outros 
materiais do projecto. No espaço exterior da escola e mesmo fora dela, aproveitando as riquezas naturais do 
concelho, realizamos actividades lúdico-desportivas, algumas somente para a nossa população-alvo e outras, 
quando possível, para toda a escola, como foi o caso do Tour Agarra a Vida que veio animar um dos primeiros 
dias do presente ano lectivo. Este ano lectivo está a decorrer uma Formação para Professores.”

Evolução do projecto
“Temos sido, desde o primeiro momento, bem aceites na escola, tanto pelos professores como pelos elemen-
tos do Conselho Executivo e pelos funcionários também. Quanto aos alunos, a sua grande maioria frequenta o 
Gabinete do Estudante, pelas mais variadas razões, muitos em acompanhamento individual, outros que já não 
são acompanhados ou nunca foram, mas que nos visitam, que vêm conversar um bocadinho, jogar, desenhar, 
quando não estamos com sessões individuais. Gostam de aqui estar, de livre vontade. Claro que sabemos que 
ainda há alguns que não têm esta visão mas sentimos que já foi feito um grande trabalho para desmistificar o 
papel das psicólogas e da existência do gabinete na escola. Quando chegámos à escola, apercebemo-nos que 
entre os alunos se vivia muito a ideia de que os “psicólogos são para malucos” e isso era expressado por mui-
tos dos jovens, alguns referiam até experiências anteriores pouco gratificantes com profissionais do ramo da 
psicologia, o que dificultou mais a tarefa de estabelecer uma relação de confiança mútua. No entanto, com o 
tempo foram percebendo que podiam confiar e que os podíamos ajudar e, com as actividades que permitiram 
apresentar o projecto à escola, parece que nos tornámos parte integrante da mesma e o projecto é encarado 
como uma mais-valia para todos.”

Adesão «imprevisível» mas com «envolvimento»
“O nosso público-alvo tem características muito particulares e esse facto juntamente com as características 
que definem a fase em que estão os nossos alunos, a adolescência, nem sempre é fácil envolvê-los nas 
actividades propostas, especialmente em sala de aula. A adesão às actividades é sempre muito imprevisível, 
por vezes pensamos que vão gostar do que lhes propomos em sala de aula e no decorrer da sessão per-
cebemos que não e o contrário também acontece, o que nos surpreende frequentemente. No entanto, em 
geral, temos conseguido o envolvimento da nossa população-alvo nas nossas actividades e o que queremos 
transmitir, parece-nos que está a ser cumprido, o que nos leva a pensar que o trabalho realizado terá os seus 
frutos, mas claro que será preciso tempo e, muita informação ainda tem de ser digerida para os resultados 
se manifestarem.”

Continuidade precisa-se!
“Não temos dúvidas que deverá haver continuidade. O balanço global é positivo e a menos de 4 meses do 
final dos dois anos consideramos que estamos no bom caminho e o que foi feito até agora tem e terá bons 
resultados, mas não suficientes. Falta muito ainda, mas abrimos alguns caminhos, tirámos conclusões muito 
úteis, mas que sem continuidade, será certamente um trabalho que se irá perder.” 
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     Entidade Promotora: Grupo Aprender em Festa, Gouveia 
     Projecto: Uma Aventura no Mundo da Família 
     João Santos, Sandra Tavares e Alexandra Cabral 

Uma Aventura no Mundo da Família
“O Projecto Uma Aventura no Mundo da Família é uma intervenção no âmbito da Educação Parental de tipo 
preventivo e interventivo, centrada na família e implementada na comunidade. Pretende validar a eficácia da 
intervenção utilizando uma metodologia experimental, dado que as figuras parentais foram aleatoriamente 
distribuídas pelos grupos de intervenção. Na condição experimental é implementado o programa parental 
Incredible Years Basic Program de Webster Stratton. Numa intervenção alternativa, controlo com intervenção, os 
pais participam num programa de educação parental não baseado em evidência, o Programa Mais-Família, Mais-
Criança da autoria da Professora Doutora Maria Filomena Gaspar (UPCE-UC), também Coordenadora Científica do 
Projecto. A investigação contempla ainda um grupo de pais que não estão a ser alvo de qualquer intervenção, 
constituindo assim um grupo de controlo clássico. Acrescentamos ainda que o Projecto na sua prática implementa 
uma metodologia de avaliação rigorosa e consistente que nos permitirá apresentar no final resultados igualmente 
rigorosos e consistentes.”

Educação Parental: o objectivo
“O principal objectivo é investigar a eficácia da intervenção de Educação Parental para famílias vulneráveis. 
Prevêem-se reflexos na promoção das competências pessoais, parentais, sociais e no bem-estar das famílias, 
contribuindo assim para a prevenção ou redução dos problemas de comportamento nas crianças e, deste modo, 
a prevenção da violência, consumo de substâncias lícitas e ilícitas e abandono escolar futuros. Outro grande 
objectivo é a formação especializada de Técnicos em programas de Educação Parental que possam aplicar os 
modelos de intervenção ao longo do Projecto, mas sobretudo que possam disseminar práticas no âmbito dos 
serviços e entidades a que pertencem após términos do PIF.”

Expectativas
“Espera-se que as crianças filhas dos pais que participaram no grupo experimental tenham uma redução dos 
problemas de comportamento e um aumento do bem-estar significativamente superior às dos grupos de controlo; 
que os pais do grupo experimental, que participaram em mais de 6 sessões do programa, tenham resultados na 
parentalidade significativamente superiores aos dos grupos de controlo e uma redução expressiva na utilização da 
punição física; que a satisfação dos pais com os programas seja a mesma nos dois tipos de intervenção parental; 
que a depressão e o stress parental apresentem uma redução significativa em ambos os grupos de intervenção, 
quando comparados ao de controlo sem intervenção; que a competência parental auto-avaliada aumente nos grupos 
com intervenção dos programa; espera-se também que no follow-up após um ano os resultados se mantenham 
para as crianças e pais do grupo experimental. Por fim, falta referir a criação de uma bolsa de formadores com 
reconhecidas competências para liderar grupos de formação parental nos 2 modelos/programas.”

Actividades promovidas
“Sessões de Formação para pais em dois Programas de Educação Parental.”

População-alvo da intervenção
“O Projecto destina-se a pais dos Concelhos de Gouveia, Seia e Celorico da Beira no Distrito da Guarda, que 
tenham filhos com idades compreendidas entre os 2 e os 7 anos e apresentem uma ou várias das seguintes 
vulnerabilidades: deficiente gestão familiar; menores em risco; negligência; violência doméstica; problemas de 
saúde; défice de competências pessoais e parentais; comportamentos de risco; dificuldades de integração; 
má gestão de recursos; problemas psicológicos, distúrbios da personalidade e problemas psicoafectivos; 
consumo de álcool e drogas; isolamento social e geográfico; más condições habitacionais; pobreza, exclusão 
social e desemprego. As famílias participantes foram sinalizadas por um total de 204 Entidades e Serviços que 
colaboraram com a equipa do Projecto. Após esta fase, procedeu-se à sensibilização das famílias. Na maioria 
das situações a Educação Parental surge como resposta enquadrada nas medidas de intervenção, promoção e 
protecção das CPCJ’s e das Equipas Locais do RSI.”

Receptividade e motivação
“A adesão tem sido boa, uma grande maioria dos pais aceitam participar no Projecto, ainda que inicialmente sintam 
alguma dificuldade em compreender o que se vai ocorrer nas sessões. A nossa tarefa é motivá-los, usando uma 
abordagem assertiva e compreensiva face às suas dúvidas. A experiência diz-nos que motivar os pais a participar 
nas 3 primeiras sessões é a tarefa mais difícil, pois a partir desse momento compreendem os conteúdos das 
sessões, os objectivos dos programas e os benefícios daí provenientes para o relacionamento com os filhos. 
Dos 146 pais que aceitaram intervenção do Projecto na 1ª coorte, 46 participaram no Grupo Experimental, 25 
no Grupo de Controlo com intervenção e 11 no grupo de controlo sem intervenção. Na 2ª coorte dos 100 pais 
que aderiram 44 participam no Grupo Experimental, 25 no Grupo de Controlo com intervenção e 26 no Grupo de 
Controlo sem intervenção. Os restantes, não participam por motivos muito variados como mudança de localidade, 
cessação do RSI ou do processo na CPCJ, motivos profissionais, de saúde, entre outros. Em termos de grupos, 
na 1ª coorte ocorreram 9 grupos de pais e na 2ª, que ainda está a decorrer, contabilizam-se 8 grupos, perfazendo 
assim 17 grupos de Educação Parental.” 

Perpetuar a Educação Parental
“Entendemos o PIF como uma experiência que se pretende tenha resultados em termos de validação de boas 
práticas. No que respeita ao nosso Projecto referimo-nos a resultados de parentalidade positiva, bem-estar das 
famílias e promoção de competências nos pais e nos filhos. Assim, concebemos o PIF como um ponto de partida 
e não um ponto de chegada, sentimos que a obtenção de resultados não se esgota na missão do Projecto. 
Torna-se necessária uma intervenção contínua, sistemática e longitudinal para que se possam operar mudanças. 
Não consideramos ser um trabalho perdido, mas a única garantia de que dispomos em termos de continuidade 
da intervenção no concelho de Gouveia é o trabalho a desenvolver no âmbito do Centro Comunitário do Grupo 
Aprender em Festa em articulação com outros serviços da comunidade. Não podendo garantir a permanência 
da intervenção nos Concelhos de Seia e Celorico da Beira, temos a expectativa de que as entidades e serviços 
envolvidos possam reconhecer e potenciar as competências em Educação Parental que os técnicos reúnem e 
dar continuidade ao acompanhamento das famílias, adoptando os princípios do Projecto como uma boa prática. 
Lançamos também um desafio ao IDT, que equacione a criação de equipas que possam desenvolver esta 
intervenção nos Concelhos abrangidos e a possa alargar a outros, reconhecendo o Grupo Aprender em Festa 
como entidade de referência na formação, mediação e supervisão em Educação Parental. Assumido é o nosso 
interesse em perpetuar a implementação dos paradigmas da Educação Parental.”
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Acção sobre três grupos comunitários
“A principal actividade do projecto consistiu na criação e dinamização de 3 grupos comunitários, em três 
freguesias distintas, que funcionam como espaço de socialização, mútua-aprendizagem e de suporte/re-
ferência afectiva para a população-alvo. Através de metodologias activas e participativas, promove-se a 
partilha de problemas/experiências, adiciona-se informação/conhecimentos, ajudam-se as mães/avós a 
ver a criança de uma forma positiva e a responder às suas necessidades e expectativas adequadamente, 
para que o cuidar da criança aconteça de modo culturalmente apropriado e seja gratificante para ambos. 
Simultaneamente, é desenvolvido um trabalho directo com as crianças sempre que acompanham as mães/
avós ao grupo, tendo como objectivo estimular o seu desenvolvimento, promover a sua socialização, pos-
sibilitar a detecção precoce de problemas (e respectivo encaminhamento), criar oportunidades/momen-
tos de relação mães-filhos/avós-netos, utilizando o técnico responsável pela animação como modelo de 
boa interacção. Através do diálogo e escuta activa, jogos dinâmicos, role-playing, visualização de filmes, 
procura-se criar oportunidades para o desenvolvimento prático das competências pessoais e sociais, tais 
como auto-estima, auto-confiança, auto-conceito, sentimento de pertença, tomada de decisão, resolução 
de problemas / conflitos, sentido crítico, exercício de uma cidadania activa, capacidade de “sonhar” e ter 
expectativas ajustadas. Os pais, e não só as mães, são também destinatários da nossa acção embora, 
de um modo geral, o façamos de forma indirecta, por mediação das mães e das crianças. A temática da 
toxicodependência é transversal a todas as sessões de grupo, sendo esta trabalhada de forma informal, 
sempre que surge a oportunidade. Contudo, são realizadas sessões onde a temática é abordada formalmen-
te, de modo a ajudar os participantes a reflectir no papel desempenhado pelas drogas na vida das pessoas. 
Partindo de experiências conhecidas/vividas no âmbito do tabaco, álcool e outras substâncias, adiciona-se 
informação específica relacionada com o uso e abuso das drogas e respectivos riscos associados. Pontu-
almente, são realizadas sessões temáticas abertas a outros elementos da família e à comunidade, dando 
a possibilidade aos participantes de se implicar na preparação e/ou como “prelectoras”, partindo das suas 
vivências e aprendizagens no grupo. Sempre que os problemas se justifiquem, é proporcionado um espaço 
de atendimento psicológico individual e familiar. Em caso de gravidez, presta-se apoio emocional à grávida, 
no período pré e pós-natal, incluindo visitas domiciliárias e, se necessário, acompanhamento às consultas 
de vigilância e apoio durante o internamento. Para além do trabalho desenvolvido com as famílias, este 
projecto tem uma vertente de trabalho com profissionais de instituições e serviços locais onde, através da 
realização de workshops pretende-se sensibilizar para o atendimento destas famílias, para a importância de 
um trabalho em rede, orientado por princípios comuns e, para a necessidade das educadoras desenvolve-
rem um trabalho centrado em relações afectivas estimulantes, nutrientes e individualizadas, com as crianças 
que frequentam os espaços educativos. Semanalmente, a equipa técnica reúne para partilha de problemas / 
preocupações / práticas, reformulação da intervenção (sempre que se justifique), reflexão sobre o trabalho 
em curso e planificação das actividades. A equipa técnica conta, ainda, com a colaboração de um avaliador 
externo, do Instituto das Comunidades Educativas (ICE) para acompanhamento metodológico e orientação 
estratégica da reflexão e da intervenção.”

População-alvo da intervenção
“A nossa intervenção destina-se a 30 famílias multiproblemáticas, que foram sinalizadas pelas Técnicas de 
Serviço Social da instituição e de outras IPSS’s e serviços locais, tendo como critério a gravidade das suas 
problemáticas, nomeadamente: isolamento, exclusão social, desemprego de longa duração / emprego 
precário, subsídio-dependência, problemas graves de saúde física e mental, violência, maus-tratos, con-
sumo de drogas lícitas e ilícitas, habitação degradada, migração/mobilidade geográfica/desenraizamento 
sócio-cultural, analfabetismo e baixa escolaridade, desvalorização da escola e insucesso escolar dos filhos, 
marginalidade. O projecto tem ainda outra vertente de intervenção, direccionada aos profissionais dos vários 
serviços que, localmente, intervêm com as famílias, sendo este o nosso público-alvo estratégico.”

Primeiros resultados
“A evolução tem sido muito positiva, se inicialmente, houve alguma dificuldade em mobilizar/motivar as pes-
soas a participarem nos grupos, nestes últimos tempos a adesão tem sido cada vez maior e voluntária.”

Participação e adesão satisfatórias
“Numa fase inicial as famílias sentiam-se na obrigação de participarem nas actividades do projecto. No 
entanto, esta situação alterou-se na medida em que, actualmente, as mães/avós frequentam os grupos 
de livre e espontânea vontade. Relativamente aos resultados obtidos com o grupo-alvo, até ao momento 
foram atingidos os seguintes: aumento de conhecimentos a nível das competências parentais; melhoria 
do auto-conceito e auto-imagem; maior auto-estima; maior capacidade de resolução de problemas; maior 
capacidade de expressão de sentimentos; construção de relações de confiança e redes de vizinhança entre 
pares; maior espírito de partilha e de cooperação; participação mais activa e adequada no grupo; menor 
isolamento social; aumento dos conhecimentos acerca das substâncias psicoactivas (SPA) e riscos asso-
ciados; maior autonomia para recorrer aos serviços; maior sensibilidade para o comportamento dos filhos/
netos. No que se refere ao trabalho com os profissionais, os resultados são medidos a dois níveis: por um 
lado com a equipa técnica, por outro com os profissionais dos vários serviços / instituições locais. Quanto 
à equipa técnica, tem-se verificado uma participação mais activa nas reuniões internas de equipa e reuniões 
de acompanhamento com o avaliador externo e maior atitude reflexiva / questionamento e espírito crítico. 
Relativamente aos outros profissionais, verifica-se uma maior articulação inter-serviços e inter-profissionais, 
um maior envolvimento do número de profissionais de saúde e uma maior sensibilização / conscientização 
dos profissionais para a importância de um trabalho/intervenção transdisciplinar. De referir que foi criado 
um grupo de reflexão informal entre profissionais de diferentes serviços / áreas, em regime pós laboral, na 
sequência de um workshop realizado no âmbito do projecto.”
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     Modelo Terapêutico 
- Bases
A Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo  é um 
organismo de prestação de serviços da Marinha e começou a ser desenhada 
como uma comunidade terapêutica para militares da Marinha com problemas de 
adicção em 1988, tendo iniciado a primeira terapia de grupo em 1993, tendo 
por base, pela primeira vez no país, o Modelo Minnesota que associa a filosofia 
de tratamento dos Alcoólicos Anónimos ao modelo médico da doença.
Esta Unidade está vocacionada para o tratamento de situação de abuso ou de-
pendência de álcool e outras drogas de pessoas com vínculo laboral, tendendo 
a envolver a organização laboral como rede de suporte, paralelamente à rede 
familiar. Em 1990 foi estabelecido um protocolo com o Instituto da Droga e da 
Toxicodependência, de forma a permitir que a capacidade sobrante da Unidade 
possa ser utilizada por doentes que não estejam no âmbito do serviço da saúde 
militar.
- Aspectos diferenciadores (adaptações)
O tratamento dos problemas adictivos, na perspectiva da filosofia deste pro-
grama não pressupõe apenas a abstinência de drogas psico-activas de abuso, 
mas também a realização de um conjunto de mudanças que permitam um es-
tilo de vida equilibrado e saudável. Os tratamentos têm como base a fase de 
internamento, que decorre em grupo fechado, i.e. todos os elementos entram 
no grupo simultaneamente, tem uma duração de 28 dias, aquela característica 
permite desenvolver um programa bastante estruturado, com fases de evolução 
pré-definidas, em que o primeiro dos objectivos é o reconhecimento da situação 
de doença e das suas características: nas suas vertentes biológica, psicológica, 
social e espiritual, enquanto na segunda fase se procura edificar a capacidade 
para estruturar as mudanças necessárias para desenvolver um projecto de vida 
sem o uso de substâncias de abuso. Esta rigidez estrutural, associada à envol-
vência profissional traduz-se numa pressão acrescida para as mudanças cogniti-
vas e emocionais necessárias ao processo de reestruturação necessário.
Metodologias, técnicas
O programa residencial de tratamento é maioritariamente desenvolvido como 
uma terapia de grupo, com diferentes componentes:
- Aconselhamento em Adicção, sobre os primeiros passos de AA/NA: Adicto-
grama e história da adicção; História de vida e sua partilha; Identificação de 
situações de risco; Iniciação à avaliação semanal da recuperação
- Psicoterapia de base cognitiva: Estratégias para reduzir “craving”; Criar sis-
temas de controlo interno mais eficazes; Estratégias de acção e resolução de 
problemas imediatos; Controlar reacções emocionais e comportamentos auto-
destrutivos; Modificar pensamentos e crenças desadaptativos
- Psicopedagogia da Adicção: Conceito de doença; Sintomas de abstinência a 
longo prazo (ALP); Processo de recuperação; Processo de recaída
- Aconselhamento Espiritual: Direccionar a emocionalidade para o reconheci-
mento de um Poder Superior; Desenvolvimento da empatia, amor incondicional 
e compaixão 
- Iniciação da frequência dos grupos AA/NA
A terapia tem em conta uma avaliação semanal, seguinte a matriz dimensional 
proposta pela ASAM, procurando desenhar um Plano Individual de Tratamento.
- Prevenção da recaída
A Prevenção da Recaída inicia-se logo após o programa residencial, com terapia 
de grupo, após algumas modificações, actualmente o modelo que desenvolve-
mos, passa por uma sessão de avaliação semanal dos factores de recaída com 
o mesmo grupo, durante quatro semanas, a que se seguem sessões semanais, 
num grupo aberto, durante pelo menos mais cinco meses, podendo manter-se 

indefinidamente nesse grupo terapêutico, onde se vai procedendo a um “follow-
up” imediato.
- Reinserção
Atendendo às características dos utentes, as medidas de reinserção são exclu-
sivamente as acções sobre a envolvente familiar e profissional, que decorrem 
no início e no final do programa residencial.
     População alvo/utentes 
- Capacidade
A Unidade dispõe de uma capacidade de 10 pacientes, em regime residencial, 
podendo realizar entre 8 e 10 ciclos por ano; paralelamente desenvolve mais de 
500 sessões de grupo, bem como o número de acompanhamentos individuais 
necessários para complementar o trabalho desenvolvido em internamento.
- Patologias
A equipa, inclui médicos psiquiatras, enfermeiros, psicólogos e conselheiros de 
adicção, estando apta a diagnosticar e acompanhar pacientes com problemas 
de álcool, drogas, ou jogo patológico, com diferentes co-morbilidades, quer 
do Eixo I, quer do Eixo II. Desenvolve ainda um programa ambulatório para os 
problemas de dependência de nicotina.
- Indicações, sinalização para C.T.
Tem indicação para admissão nesta unidade, os pacientes com capacidade in-
telectual para desenvolverem as tarefas previstas nas diferentes componentes 
terapêuticas, capazes de lidar de forma equilibrada com as pressões do trata-
mento, com um envolvimento familiar e profissional razoavelmente estruturado, 
capazes de encetarem um projecto de vida em abstinência de drogas de abuso. 
Algumas situações, em que não é possível promover as mudanças necessárias, 
são encaminhadas para comunidades terapêutica de maior duração, ou com 
outro modelo.
     Avaliação e follow-up de casos 
- O que fazem
A avaliação inicial, tem uma componente médica, com vista a diagnosticar pro-
blemas orgânicos associados. Uma componente psicológica, através de entre-
vista clínica e a utilização de diferentes escalas psicopatológicas, bem como 
instrumentos específicos, como sejam o ASI, o PPC-2 e a escala SOCRATES.
É igualmente feita uma avaliação psiquiátrica, através de entrevista e utiliza-
ção de instrumentos, como o MINI. Estas avaliações, pretendem diagnosticar 
a existência de co-morbilidades psiquiátricas, problemas de personalidade, ou 
traços muito significativos, de forma a adequar o seu tratamento. Igualmente 
existem entrevistas familiares, para diagnóstico da matriz familiar. Sempre que 
a organização laboral disponha de uma rede para lidar com os problemas de 
adicção existem entrevistas com esses elementos, ou com as chefias dos pa-
cientes. O “follow-up” é feito através de entrevistas personalizadas, utilizando 
igualmente instrumentos específicos (ASI) e ainda instrumentos de diagnóstico 
biológico (análises de urina e da função hepática), realizadas ao fim de 6 e 12 
meses. Na sequência de uma evolução menos favorável, geralmente ocorre 
uma intensificação das sessões terapêuticas em ambulatório, podendo existir 
um segundo ciclo de tratamento em regime residencial, ou a referência para 
outra instituição.

Comunidade Terapêutico Utita
Unidade de Tratamento Intensivo 
de Toxicodependentes e Alcoolismo
Base Naval de Lisboa-Alfeite
Tel: 212750952
Fax: 212728188
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     Considerações gerais 
O processo terapêutico de um toxicodependente implica, geralmente, a pas-
sagem por duas fases distintas:
I. A paragem dos consumos tóxicos (sem ou com farmacoterapia de suporte 
– sintomática, antagonista ou agonista)
II. O reaprender a viver, reconstruindo a capacidade de encontrar o interesse 
e prazer na vida.
Destas duas fases, a segunda é reconhecidamente a mais demorada e a mais 
difícil. Reaprender a viver exige para muitos toxicodependentes um apoio es-
pecial que nem sempre é possível encontrar no local de vida habitual, quer 
pelo isolamento a que conduziu a sua vida, quer pelas relações doentias que 
mantém, quer pelas solicitações demasiado próximas e frequentes que não 
permitem criar, nem uma distância em relação ao tóxico, nem outros pólos 
de atracção saudáveis. Assim, pode ser necessário e benéfico complementar 
o tratamento iniciado em regime ambulatório com o internamento prolongado 
em Comunidade Terapêutica.

     Objectivos terapêuticos 
“Ares do Pinhal” pretende facultar à pessoa toxicodependente uma experiência 
de vida com condições favoráveis para a reestruturação da sua personali-
dade e uma distanciação em relação ao tóxico permitindo assim reencontrar 
a sua vida e criar ou recriar os seus projectos aprendendo a gerir vivências 
conflituais consigo próprio e/ou com os outros; aprendendo a autonomizar-se  
responsavelmente em relação à família de origem; aprendendo a ser capaz 
de estar só mas em interacção com os outros; aprendendo a reatar e criar 
ligações estruturantes aprendendo a organizar-se em relação à concretização 
de projectos. Pretende-se que “Ares do Pinhal” seja um lugar, um espaço, um 
tempo onde se faça a descoberta de si próprio, física e psiquicamente, nas 
suas possibilidades e limitações; a descoberta do controlo de si próprio e a 
procura do seu aperfeiçoamento; a descoberta da relação com os outros, que 
nos limitam e nos completam; que nos podem ouvir e a quem se pode ouvir; 
a quem podemos dar e de quem se pode receber; de quem se pode gostar e 
que podem gostar de nós; com quem se pode partilhar o passado, o presente 
e o futuro; a descoberta do interesse e satisfação do trabalho, quer pelo 
domínio, transformação e utilização da realidade, prova da sua capacidade e 
possibilidade de autonomia, quer pela possibilidade de criar e exprimir.
Assim, a perspectiva deste projecto situa-se mais numa atitude de ajuda e 
incentivo à transformação interior do que numa perspectiva de correcção e 
controlo do comportamento externo.

     Meios terapeuticos 
Para a concretização destes objectivos utilizam-se, essencialmente, quatro 
instrumentos: A vida comunitária como forma de encontrar o prazer de comu-
nicar, de partilhar de ajudar e de se sentir reconhecido; A abordagem psico-
terapêutica como forma de reencontro consigo próprio, da descoberta do seu 

mundo intrapsiquico e da sua vida de relação; O lazer, como forma de permitir 
a diferenciação, a escolha, e também o gratuito e o divertimento; O trabalho, 
como forma de criar ou recuperar a confiança nas próprias capacidades;

     As actividades nas comunidades terapêuticas 
Reunião Comunitária - Efectua-se diariamente, com todos os residentes, 
monitor e coordenador ou psicólogo. É um tempo de proposta, de protesto, 
de consciencialização /resolução de conflitos e de programação de activi-
dades intra e extra-comunitárias.
Reunião Vivencial - Dirigida por um(a) coordenador(a), psicólogo(a) clínico(a) 
e com a participação dos monitores, esta reunião é o espaço comum de 
abordagem psicológica e psicoterapêutica de dinâmica interna de cada um e 
do grupo, feita através da análise da evolução e transformação, onde cada 
residente fala de si próprio e da comunidade, procura fazer a análise das 
transformações e progressos alcançados, debate as dificuldades encontradas 
e trabalha a relação consigo próprio e com os outros.
Reuniões Temáticas - Dinâmicas de grupo, sexualidade, SIDA e outras DST, 
avaliação de projectos, etc..
Reuniões clínicas - Reuniões semanais da equipa técnica para discussão e 
avaliação de casos, com a supervisão do Director Técnico (Psicólogo Clínico) 
de cada uma das comunidades.
Atendimento Individual - Atendimento individual periódico dos utentes, em 
todas as fases, pelos psicólogos ou por médico psiquiatra.
O Trabalho - As actividades inerentes à manutenção e funcionamento da casa 
(limpezas, cozinha, lenha, lavandaria, etc.), jardinagem, costura, horticultura, 
pecuária, carpintaria, construção civil, etc., são assumidas pelos residentes, 
de forma programada e com responsabilização gradual e progressiva.
Estas actividades, constituem a colaboração e partilha do residente na res-
olução de necessidades existentes na Comunidade Terapêutica.
Podem também ser organizadas actividades em benefício social da zona onde 
se localiza a Comunidade Terapêutica.
O Lazer - Jogos de grupo, sessões de vídeo, elaboração regular do Jornal de 
Parede, jogos dramáticos e teatro (procurando estimular a expressão verbal 
e corporal), passeios organizados, prática desportiva em grupo, colaboração 
nas festas das aldeias e participação em outros festejos (1ª e 2ª fases), in-
ternet, etc. 

     Relações familiares 
A relação com a família é trabalhada e estimulada quando existam condições 
para tal.
Telefonemas - Em cada fase há dias e horários específicos para as comuni-
cações telefónicas entre os residentes e os familiares. Famílias e residentes 
são aconselhados a utilizar o telefone apenas quando necessário.
Correspondência escrita - O sigilo das cartas é respeitado. Recomen-
damos vivamente que os familiares e os residentes troquem regularmente 
correspondência escrita (muitas cartas), dado que lendo e relendo se pode 
enriquecer a comunicação.
Visitas - Todas as visitas às Comunidades Terapêuticas de “Ares do Pinhal”, 
devem ser programadas, com pelo menos três dias de antecedência.

Ares do Pinhal – Associação de Recuperação  
de Toxicodependentes, IPSS
Comunidades Terapêuticas Ares do Pinhal
Sede: Rua Ares do Pinhal, n.º 61 - Aldeia de Eiras 
6120-151- Amêndoa
Telefone: 241 591100 Fax: 241 591101  
E-mail: ares.do.pinhal@gmail.com
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A Comunidade Terapêutica do Centro de Fátima é uma valência da Comunidade Vida e 
Paz, desde 1997. O Programa Terapêutico adoptado assenta num projecto integrado, 
humanizado, espiritual, orientado para os “Sem-Abrigo”. Procura responder às neces-
sidades de uma população extremamente carenciada a vários níveis que manifesta 
problemáticas múltiplas, desde logo a sua condição de “Sem-Abrigo”, o alcoolismo e a 
toxicodependência, bem como outras patologias associadas, por isso impõe-se uma 
intervenção global, capaz de actuar nas várias dimensões da pessoa: física, psíquica, 
social e espiritual, com o objectivo de recuperar, dignificar e reinserir esta população.  

     Modelo Terapêutico 
Enquadra-se num paradigma emergente que reconhece e valida o campo social, bem 
como a auto-reflexão, a pluralidade, a subjectividade, a aceitação de heterogeneidade 
das margens ou periferias enquanto sustentáculos de uma nova forma de conheci-
mento científico. O modelo de intervenção pretende reestruturar o individuo no seu 
todo, reúne várias estratégias terapêuticas, assim como diferentes saberes/conhe-
cimentos, permitindo uma visão holístico do indivíduo/grupo, decorrente do diagnós-
tico da doença, de forma a traçar um plano individual de tratamento ajustado com o 
objectivo de promover o funcionamento saudável do indivíduo, proporcionando um 
serviço cada vez mais ajustado às suas necessidades.  complexidade das problemá-
ticas apresentadas e o modelo de intervenção bio-psico-social e espiritual justificam 
um processo de tratamento evolutivo que combina diferentes fases -Unidade Primária 
e Unidade Secundária -tem uma duração variável de 6 a 12 meses, de forma a atingir 
objectivos terapêuticos, promovendo uma responsabilização crescente. 1ª fase – Uni-
dade Primária (duração variável entre 2 a 3 meses) A intervenção terapêutica desta 
fase de tratamento visa proporcionar ao utente a tomada de consciência da sua inca-
pacidade de controlar o uso/abuso de substâncias psicoactivas, o reconhecimento 
da necessidade de ajuda para lidar com o seu problema, a aceitação da sua doença, 
a responsabilização para realizar mudanças fundamentais no seu comportamento e 
estilo de vida e a aproximação familiar. 2ª fase – Unidade Secundária (duração variável 
entre 3 a 9 meses) É constituída por 4 sub-fases, sendo que a última é a reinserção. 
A intervenção terapêutica desta Unidade tem como principais objectivos o reforço do 
auto-conhecimento, o desenvolvimento de recursos pessoais e relacionais, da auto-
nomia, da responsabilização, da independência, das competências profissionais, e o 
reforço dos vínculos familiares e sociais. Paralelamente o modelo inclui a fomação ofi-
cinal para possibilitar a aquisição de conhecimentos e competências que promovam a 
auto-estima, a autonomia, a responsabilidade, a instrução individual e a aprendizagem 
de conceitos essenciais, quer técnicos, quer humanos e relacionais, de forma a tornar 
menos difícil o processo de reinserção de cada utente no mercado de trabalho e na 
sociedade. Actualmente encontram-se em funcionamento 4 oficinas (Artesanato; Elec-
trotecnia; Informática e Marcenaria). O processo evolutivo através das fases desenrola-
se gradualmente, tendo em conta o PIT (Plano Individual de Tratamento) os objectivos 
propostos de forma a atingir a reinserção sócio-profissional. 

     Bases 
A Comunidade Terapêutica desenvolve um projecto de reabilitação bio-psico-social e 
espiritual na área da toxicodependência e alcoolismo sustentado nos Modelos Minne-
sota e Hierárquico. Este modelo terapêutico foi concebido inicialmente para o interna-
mento de utentes com o diagnóstico da toxicodependência. Foi adaptado para res-
ponder também a utentes com diagnóstico do alcoolismo, prevendo a possibilidade 
de internamento de casos de duplo diagnóstico. 

     Metodologias 
O projecto de reabilitação pressupõe a necessidade de uma intervenção individual e 
grupal. Com a participação activa de cada utente é estruturado, pela equipa técnica, 
um plano individual de tratamento, que surge como resposta ao diagnóstico individual, 
que integra os múltiplos aspectos comprometidos da vida do indivíduo e que interfe-
rem entre si, tendo para base também os objectivos terapêuticos, possibilitando uma 
estruturação e uma organização interna. A intervenção terapêutica individual e grupal 
tem por base diversos instrumentos, tais como: psicoterapia individual e de grupo, 
psicodrama, reuniões de grupo, grupos de auto-ajuda AA/NA, workshop’s, dinâmicas 
de grupo, palestras, sessões de aconselhamento individual e de grupo, elaboração 
de trabalhos escritos, sessões familiares, formação oficinal, sessões de orientação 
profissional, actividades ocupacionais, lúdicas, desportivas, culturais e recreativas. 

     Equipa Multidisciplinar 
A equipa técnica é composta por Médico Psiquiatra, Médico de Clinica Geral, Psicó-
logos com especialização diferenciada, Técnicos Superiores de Serviço Social, Tera-
peutas, Auxiliar de Acção médica. Paralelamente existem outros técnicos que prestam 
serviços de apoio tais como: Monitores de Aconselhamento, Formadores, Monitores 
de Oficina, Ecónoma,Cozinheira e Administrativos. 

     Prevenção da Recaída 
O modelo terapêutico prevê que desde a admissão do utente a prevenção da reca-
ída seja um dos aspectos a integrar na intervenção individual e grupal ao longo do 
processo de tratamento, através da realização de trabalhos escritos (sinais de aviso; 
alerta para a recaída; olhar para a recaída; e outros), de palestras temáticas (voltar 
de uma recaída; comportamentos de facilitação; e outros), de dinâmicas de grupo 
para reforçar estratégias de Copping, a capacidade de tomar decisões e resolução 
de problemas e outros, de grupos específicos, de terapias individuais e de grupo 
(vivênciar experiências de crise reais, ocorridas durante os contactos com o exterior 
nas últimas fases de tratamento, assim como a projecção de situações futuras de 
risco, levando os utentes a identificar pensamentos, comportamentos e sentimentos), 
de psicodrama, psicoterapia individual, de realização de mini-grupos, de reuniões de 
partilha com ex-utentes e reuniões com grupos de auto-ajuda AA/NA. 

     Reinserção 
O processo de tratamento inclui a reinserção sócio-profissional, que se realiza de 
acordo com cada indivíduo, tendo por base o seu projecto de vida e plano de pós-
tratamento. Pode efectuar-se nas valências da Comunidade (Apartamento de Reinser-
ção, Comunidade de Inserção), em habitação própria ou arrendamento de habitação. 
O Apartamento de Reinserção tem capacidade para 7 pessoas. Nesta valência os 
utentes recebem acompanhamento bio-psico-social, podem permanecer durante 6 
meses e têm a possibilidade de realizarem uma re-integração progressiva, uma vez 
que desenvolvem uma maior autonomização e uma gestão da sua vida de forma mais 
independente e adequada, tendo em conta que se encontram a trabalhar e ao nível 
das restantes áreas das suas vidas (social, familiar) continuam a fortalecer compe-
tências de forma a manterem um equilibrio saudável. Na fase que antecede a saída 
do Apartamento de Reinserção é estruturado um plano com o utente, que contempla 
todas as necessidades e realidades actuais do utente de forma a que este possa dar 
continuidade à sua re-integração na sociedade com sucesso. Este plano prevê a pos-
sibilidade de acompanhamento técnico em regime de ambulatório na Comunidade ou 
encaminhando para outro tipo de suporte. Quando a reinserção não se verifica numa 
das valências da Comunidade, é feito o encaminhamento do utente e do seu processo 
evolutivo de tratamento quer para a resposta de origem, quer para outras respostas 
de acompanhamento. 

     População-alvo 
Os destinatários da intervenção da Comunidade Terapêutica são pessoas em condi-
ção bio-psico-social de Sem-Abrigo toxicodependentes e/ou alcoólicos, com alta co-
morbilidade, com idade superior a 18 anos do género masculino. 
Como critérios de exclusão consideram-se os indivíduos com doença psiquiátrica não 
controlada, doença infecto contagiosa em fase aguda (tuberculose) ou terminal. 

     Capacidade 
N.º de camas: 70 camas licenciadas e convencionadas pelo IDT, das quais 7 protoco-
ladas com o Ministério da Justiça. O utentes são provenientes das Equipas de Rua, do 
Espaço Aberto ao Diálogo, dos Centros de Respostas Integrados e das Unidades de 
Alcoologia do IDT, de outra instituição ou por auto-proposta. O processo de admissão 
é iniciado pela equipa de intervenção directa da Comunidade Vida e Paz, que efectua a 
avaliação, selecção e encaminhamento para processo de desabituação, se ainda não 
tiver sido efectuada e posteriromente para a Comunidade Terapêutica. São admitidos 
utentes com patologias ao nível: a) das dependências -toxicodependência e alcoolis-
mo; b) da saúde física -infecto-contagiosas, desde que não se encontrem em fase 
aguda ou terminal; c) da saúde mental -desde que se encontre controlada. 

     Follow-up 
Após a alta clínica é assegurado um acompanhamento individual, regular no exterior, 
a partir das respostas da Comunidade ou de outras, assim como um acompanha-
mento em grupo (mensal), quer na comunidade terapêutica, quer nas valências de 
reinserção. Inclui-se ainda no programa terapêutico a realização de um encontro, anu-
almente, para ex-utentes, assim como diversos contactos e atendimentos telefónicos 
de utentes e familiares. 

Comunidade Terapêutica Vida e Paz – Centro de Fátima
Morada: Rua das Pedreiras – Moimento – 2495-650 Fátima
Telef. 249 530 130 Fax: 249 530 139
E-mail: geral@fatima.cvidaepaz.pt
www.cvidaepaz.pt 
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     Modelo Terapêutico 
Desde Outubro de 1991 a Clínica do Outeiro tem vindo a trabalhar na área da 
prevenção secundária e terciária da dependência de substâncias. 
A sua abordagem integradora da problemática da dependência é reconhecida 
nacionalmente e internacionalmente e a eficácia que lhe é atribuída resulta de 
uma metodologia que procura promover uma reintegração na sociedade do 
indivíduo dependente de substâncias fornecendo-lhe meios, competências e 
sistemas de suporte que o capacitem a progredir na sua vida sem recorrer ao 
consumo de drogas. 
A metodologia da Clínica do Outeiro baseia-se num modelo de comunidade 
terapêutica que resultou da adaptação para a realidade portuguesa do Por-
tage Program for Drug Dependencies Inc. . Este programa valoriza particular-
mente o conceito de auto-ajuda, pressão positiva de iguais e influência de um 
meio de tipo familiar. 
A aprendizagem de um novo estilo de vida não pode ser encarado como tarefa 
fácil. Requer, por parte do indivíduo, um esforço de integração na “família do 
Outeiro” o que implica aceitar um conjunto de desafios e o desenvolvimento 
de uma capacidade de autoavaliação de problemática(s) e dificuldade(s) pes-
soais. 
É, sem dúvida, um processo de mudança marcado pela exigência mas que se 
revela adequado e reforçador para aqueles indivíduos que revelam grandes 
dificuldades em se integrarem e ajustarem ao seu contexto natural de vida. 

     Fases, sua duração e Procedimentos de Tratamento 
Unidade de Desabituação: Desintoxicação (em média 10 dias); Desabitu-
ação física de substâncias psico-activas 

Comunidade Terapêutica (Internamento): Fase Residencial (em média 8/ 
10 meses); Inserção em contexto seguro e protegido com o objectivo de 
minimizar comportamentos de risco -abstinência de substâncias psico-activas; 
aprendizagem de regras e valores -gestão de comportamental -promoção do 
auto-conhecimento; identificação de dificuldades pessoais -treino de com-
petências pessoais -tomada de decisão 

Unidade de Re-Inserção Social: Re-Inserção Social (em média2/4meses) 
-estruturação de projecto de vida e sua implementação -articulação com os 
contextos naturais (familiar , profissional/escolar, social) -gestão dos tempos 
livres -seminários sobre recaída e situações de risco: clarificação dos con-
ceitos de paragem estratégica/abstinência/recaída; a recaída como processo 
– as diferentes fases e respectivos indicadores 

Ambulatório: Apoio Pós-Residencial (entre 12 e 18 meses); avaliar a con-
tinuidade no processo de implementação dos objectivos de vida -despistagem 
de dificuldades na gestão do quotidiano; abordagem de dificuldades intra e 
interpessoais 

     População Alvo/utentes  
Capacidade: Comunidade Terapêutica – 81 camas 
Unidade de Desabituação (Licença de Funcionamento nº 84) – 25 camas 
Número de camas convencionadas com o IDT: Comunidade Terapêutica – 58 
camas; Unidade de Desabituação – 15 camas 

     Indicações 
Programa para Adultos (Outubro de 1991) 
O programa da Clínica do Outeiro para adultos dependentes de substâncias 
constitui uma abordagem globalizante desta doença pelo que pode ser encar-
ada como uma abordagem integrativa no tratamento e reinserção de toxicode-
pentes. Em regime de internamento e num contexto de comunidade terapêu-
tica é facultado a indivíduos adultos dependentes de substâncias, de ambos 

os sexos, um espaço protegido e livre de drogas onde poderão ultrapassar 
a sua dependência e reconstruir um projecto de vida válido e adequado. Este 
processo inicia-se com um compromisso voluntário de mudança e vai ser for-
temente influenciado pelo desejo individual de reabilitação. 
Objectivos do programa para adultos: Criar e disponibilizar um contexto 
no qual os adultos toxicodependentes possam desenvolver um quadro de va-
lores de referência em que genuinamente acreditem possibilitando um real 
compromisso com os mesmos; Auxiliar/ajudar esta população adulta a ter 
uma adequada compreensão dos seus problemas de modo a reforçar o seu 
auto-conceito; Possibilitar a aprendizagem de técnicas e/ou estratégias de 
resolução de problemas que promovam uma real aceitação da realidade indi-
vidual e a não necessidade de evasão através do consumo de drogas. 
Programa para Adolescentes (Dezembro de 1998) 
O programa da Clínica do Outeiro para adolescentes dependentes de substân-
cias constitui.-se com base na adaptação terapêutica da metodologia ante-
riormente utilizada atendendo às características e necessidades específicas 
desta faixa etária (13/18 anos) relativamente quer ao tratamento quer a sua 
reinserção. Decorre em regime de internamento, valorizando-se o contexto 
seguro e protegido de comunidade terapêutica, e promove-se junto de adoles-
centes dependentes de substâncias, de ambos os sexos, um treino de capaci-
tação que passa pelo desenvolvimento de competências psico-sociais 
Objectivos do programa para adolescentes: Criar e disponibilizar um 
contexto no qual os adolescentes toxicodependentes possam desenvolver 
um quadro de valores de referência em que genuinamente acreditem pos-
sibilitando um real compromisso com os mesmos; Reorientar os adolescentes 
para um projecto de vida que possibilite a continuidade do seu crescimento 
pessoal; Facultar a aprendizagem de competências de vida que promovam 
uma real aceitação da realidade individual e uma relação de confiança com os 
elementos afectivamente significativos. 
Programa para Doentes com Duplo Diagnóstico (Maio de 2000) 
A Clínica do Outeiro desenvolveu um programa específico para doentes com 
duplo diagnóstico. Esta abordagem baseia-se numa adaptação do modelo de 
comunidade terapêutica desenvolvido para tratar indivíduos com patologia 
psiquiátrica e que são dependentes de substâncias. Em regime de interna-
mento, este programa dá ênfase a actividades grupais e procura promover 
uma maior adaptação e resposta às necessidades desenvolvimentais destes 
doentes tendo sempre como objectivo a maximização de aprendizagens com 
carácter social. Este modelo de intervenção modificado define uma aborda-
gem terapêutica menos exigente uma vez que tem de atender a todo um con-
junto de sintomatologia do foro psiquiátrico observável neste grupo, déficites 
cognitivos e atencionais, ritmo de funcionamento lentificado e fraco controlo 
de impulsos. 
Objectivos: Supressão do consumo de álcool e de outras drogas; Levar o 
doente a reconhecer e aceitar a sua doença mental; Promover o desenvolvi-
mento de competências interpessoais bem como uma melhor compreensão 
da sua problemática pessoal; Desenvolvimento do auto-conhecimento com 
vista a uma preparação, tão adequada quanto possível, para que o doente 
possa viver autonomamente no seu meio social de pertença. 

     Avaliação e follow-up de casos 
Avaliação: efectuada por equipe multidisciplinar (psiquiatria, psicologia) com 
recurso a entrevista clínica e avaliação psicológica. 
Follow-up de casos: formalmente efectuada no decurso do apoio ambulatório 
pós residencial (duração média estimada de 12 meses). 

Comunidade Terapêutica Quinta Bianchi
Clínica do Outeiro
Quinta Bianchi -Lugar de Vilar - Bagunte
4480 Vila do Conde (PORTO)  
Tel: 229 544 953 
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A Comunidade Terapêutica “Lua Nova”, foi criada em 1998, em Coimbra, 
sendo uma das valências da Associação Nacional de Apoio a Jovens, fundada 
desde 1991.
È uma instituição licenciada pelo Ministério da Saúde e pelo IDT, sendo tam-
bém membro da EURO-TC (European Communities Treatment).
Desde a sua génese, a Comunidade Terapêutica tem vindo a encetar esforços 
no sentido de adequar e aproximar as suas práticas às constantes mudanças 
psicossociais da mãe toxicodependente bem como a todo o contexto envol-
vente.

     Objectivos 

• possibilitar a mudança na relação materno-infantil;
• prevenção precoce de disfunções familiares que poderiam futuramente re-
sultar em futuras patologias;
• abstinência do consumo de drogas e afastamento destas mulheres do seu 
ambiente habitual, intensamente relacionado com condutas aditivas;
• proporcionar a aquisição de hábitos de organização, de autonomia e de 
responsabilidade;
• facilitar que estas mulheres se tornem mulheres competentes – quer emo-
cionalmente, quer instrumentalmente - aproveitando o momento de gravidez 
como tempo de  esperança e possibilidade de mudança para a sua vida fu-
tura;
• desenvolver a nível da família alargada (e sempre que possível no casal) um 
trabalho terapêutico adequado a cada situação.

     Modelo Terapêutico 

O Modelo Terapêutico utilizado destina-se a melhorar o insight das utentes 
e a vertente familiar, baseando-se em Terapias estruturadas ecleticamente, 
de desenho actual, não vinculadas a escolas rigidas, quer psicanalíticas quer 
comportamentais.
Este modelo compreende a Psicoterpia Individual, a Intervenção Familiar e de 
Casal, concebendo ainda diversas Actividades Ocupacionais.
O periodo de internamento pressupõe um investimento relacional e pedagógi-
co entre Técnicos, Residentes e crianças no Processo Terapêutico, Psico-
terapêutico e Sócio-terapêutico, intervindo-se nas competências biológicas, 
cognitivas, grupais, sociais e culturais, de acordo com a matriz teórica de 
Maxwell Jones.
A Comunidade Terapêutica Lua Nova assenta num modelo psicoterapêutico 
e de aprendizagem social estruturado em três fases. Estas fases reflectem 
o desenvolvimento no processo terapêutico das utentes no âmbito pessoal 
e social.
A concepção de comunidade terapêutica como método de tratamento dá-se 
colocando em plano de igualdade Equipa Técnica e residentes da comunidade, 
em vez de fundar-se sob um sistema hierárquico. Desta forma, cada persona-
gem vai em busca do seu papel, vivendo e discutindo as suas contradições 
num campo seguro e democrático. A utilização deste princípio possibilita o 
despertar da responsabilidade individual, grupal e objectiva estimular a partici-
pação de todas as actividades focadas, como meio de afastarmos o processo 
de alienação da realidade pessoal do interno.

     População Alvo/utentes 

Mulheres toxicodependeentes grávidas e/ou com filhos até 10 anos de 
idade.

Critérios de Admissão
A admissão de utentes é da responsabilidade da Equipa Técnica da Comuni-
dade, sendo a avaliação de cada candidata feita através de pelo menos duas 
entrevistas individuais, testes de avaliação psicológica (quando necessário), 
avaliação médica e psiquiátrica e de acordo com alguns critérios: 

- Motivação (pedido expresso pela própria); 
- Desabituação física feita previamente;
- Exames médicos e análises recentes;
- Tentativas falhadas em ambulatório:
- Indicação prévia de outras instituições (C.A.T., Centros de Acolhimento, entre 
outros) no âmbito da toxicodependência;
- Envolvimento da família ou de uma rede social de suporte;
- Pedido de admissão escrito da candidata com a sua história pessoal;
- Gravidez;
- Mulheres com filhos até aos 10 anos de idade.
Critérios de Exclusão
- Processos judiciais pendentes com acusação grave;
- Ausência de motivação pessoal;
- Existência de residentes na C.T. com laços familiares ou afectivos, no mesmo 
período de tratamento;
- Distúrbios graves de personalidade;
- Tuberculose.
Critérios de Expulsão:
a) Posse e/ou consumo de tóxicos ilicitos e/ou alcool;
b) Violência verbal desproporcionada;
c) Violência física;
d) Não adesão ao Programa Terapêutico em tempo útil.
Número total de camas: 14 camas
Número de camas convencionadas: 14 camas

     Follow-Up 

A Comunidade Terapêutica “Lua Nova” realiza periodicamente contactos com 
as instituições de seguimento das ex-utentes.

Comunidade Terapêutica “Lua Nova”
Coimbra
Telf: 239 821150
Fax: 239 826953
Telm: 96 6283308
E-mail: anajovem@gmail.com
Site: www.anajovem.pt
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     Modelo Terapêutico 
A Associação Vale de Acór é uma Instituição Particular de Solidariedade So-
cial, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1994 no âmbito da recuperação 
de toxicodependentes. A nossa MISSÃO é lutar eficazmente contra a toxicode-
pendência propondo como alternativa à droga, a redescoberta da Vida como 
oportunidade ao Homem para ser feliz. Utilizamos o método terapêutico de-
nominado Projecto Homem, que se diferencia fundamentalmente por levar ao 
reencontro da pessoa consigo mesma, com os seus problemas e as suas 
potencialidades, recuperando o respeito por si próprio e aprendendo a viver 
em sociedade, com a dignidade inerente ao facto de ser homem. O Projecto 
Homem é um método terapêutico educativo inovador. Nasce de um programa 
criado pelo CEIS (Centro Italiano di Solidarieta) em Itália e inspirado na meto-
dologia do Daytop Village, nos EUA (onde surgiu a primeira comunidade tera-
pêutica baseada nos princípios da auto - ajuda). Hoje está largamente utilizado 
em vários países. Na Europa destacam-se a Itália e Espanha, com elevados 
resultados de sucesso na recuperação de toxicodependentes.
 
     Aspectos Diferenciadores     
Acolhemos e reinserimos os “novos pobres” da nossa sociedade, ou seja, pes-
soas sem comunidade que são colocadas face à impotência ou falência de si 
mesmas e, por isso mesmo, incapazes de activar os seus recursos pessoais 
para reagir de um modo construtivo: 

Toxicodependentes e alcoólicos sem suporte social;•	
Toxicodependentes com problemas psiquiátricos;•	
Toxicodependentes reclusos e ex – reclusos. •	

Aqui oferecemos-lhes um espaço de pertença, de atenção personalizada e 
tratamento especializado, independentemente de poderem pagar os custos 
previstos. 

     Equipa de Intervenção Directa     
A Equipa de Intervenção Directa da Associação Vale de Acór / Projecto Ho-
mem, funciona em articulação com o Sector de Primeiras Entrevistas. 
Vai ao encontro dos toxicodependentes que por si próprios já não têm capa-
cidade de pedir ajuda, procurando estabelecer a sua ligação com a rede de 
apoio existente, desenvolvendo paralelamente um processo de motivação e 
encaminhamento para o rastreio de saúde e o tratamento. 

     Primeiras Entrevistas     
O sector de Primeiras Entrevistas realiza com o toxicodependente um trabalho 
de motivação, com vista à entrada na Comunidade Terapêutica. Paralelamente 
vai tratando de todo o processo de entrada, nomeadamente os requisitos 
médicos e a articulação com a rede de apoio existente. 
As entrevistas são realizadas nos seguintes locais de atendimento: Igreja de 
S. Tiago, Rua do Castelo em Almada, Calçada do Duque, nº 22, em Lisboa e 
Casalinho da Ajuda, em Lisboa. 
 
     A Comunidade Terapêutica     
A Comunidade Terapêutica (CT) é a primeira fase do programa. Funciona na 

Quinta de S. Lourenço, no Monte da Caparica, em regime de internamento e 
tem uma duração média de 12 meses. 
É uma comunidade hierárquica, mista, com uma média mensal de 55 utentes. 
Aqui é trabalhada a vida de relação dos utentes, a sua história pessoal e os 
seus sentimentos, actuando na motivação para uma mudança de vida, através 
do Acompanhamento Individual, Grupos de Auto-Ajuda, Seminários Formativos, 
Grupos de Prevenção de Recaída, Grupos de Expressão de Sentimentos: Tera-
pia pela Arte; Dramatizações; Bonding, etc. 
A intervenção terapêutica-educativa realizada desenvolve-se gradualmente 
com os seguintes objectivos: ruptura do toxicodependente com a droga e 
trabalho da motivação para uma mudança de vida; Regularização da situação 
médico-sanitária; Envolvimento da família como parte fundamental e insubsti-
tuível no processo de recuperação; Realização, com a ajuda do grupo, de um 
trabalho de auto-conhecimento que leva o utente a recuperar a sua imagem 
real e positiva assim como respeito por si próprio; Compreensão e controle 
dos sentimentos e emoções; desenvolvimento da capacidade de decisão; Vi-
vência e escolha de um novo estilo de vida, orientado por valores; Reforço das 
relações familiares. 
 
     Reinserção Social     
Após a intervenção efectuada na Comunidade Terapêutica é realizada a tran-
sição para a Reinserção Social, que funciona numa casa em Almada. Esta 
fase é composta por um período residencial (1 a 3 meses) e um período de 
ambulatório mais longo. Consiste na continuação do processo de crescimento 
pessoal no sentido de uma protecção institucional cada vez mais reduzida e 
de uma crescente autonomia e progressivo contacto com o exterior. O Apar-
tamento de Reinserção tem 16 camas protocoladas pelo Centro Regional de 
Segurança Social. 

     Sector das Famílias      
O Projecto Homem, na sua proposta de intervenção terapêutica apresenta a 
família como um pilar fundamental no processo de recuperação do toxicode-
pendente. A convivência com um toxicodependente é factor de desgaste e 
gerador de crise familiar. Pouco adianta tratar a dependência se aquando da 
integração familiar os modos de relacionamento se mantêm. Deste modo, a 
família é chamada a acompanhar e a integrar o processo de recuperação dos 
seus familiares.

     População Alvo / Utentes     
A Comunidade Terapêutica está licenciada pelo IDT (Instituto da Droga e da 
Toxicodependência) e tem 77 camas convencionadas. 
As mensalidades cobradas são as que estão estipuladas no Despacho nº 
18683/2008, Diário da Republica 2ª Série nº 134 de 14 de Julho de 2008.
Saliente-se no entanto que nenhum utente deixa de entrar na Comunidade 
Terapeutica por apresentar impossibilidades financeiras. 
A Segurança Social dispõe de verbas para apoiar estes casos. 

     Condições de Acesso     
• Admitidos toxicodependentes com doença mental grave concomitante 
• Admitidos alcoólicos 
• Admitidos toxicodependentes em regime de substituição opiácea desde que 
o utente se comprometa a fazer gradualmente a sua redução. 
• Admitidos utentes de ambos os sexos. 
• Limite mínimo de idade – 18 anos. 
• Máximo – não existe. 
• Admitidos casais, com ou sem filhos, devendo posteriormente um deles 
fazer o percurso noutro centro do Projecto Homem. O mesmo com irmãos. 
• É facultado e fomentado o contacto com os filhos, os quais, no entanto não 
vivem no centro. 

A Comunidade Terapêutica do Vale de Acór tem uma média de 55 utentes em 
tratamento e, desde 1994, já acolheu mais de 2.000 pessoas. 
Passam para a Fase da Reinserção Social uma média de 23 pessoas por ano, 
estando praticamente todas inseridas profissionalmente, trabalhando nas mais 
diversas actividades (fotografia, construção civil, marcenaria, artes gráficas, 
associativismo comunitário, restauração, etc.).

Vale de Acór
Igreja de S. Tiago, Rua do Castelo, 2800-047 Almada
Tel: 212721220  Fax: 212721221
Website: www.a-valedeacor.pt
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O Centro de tratamento “ Sol por hoje “ sofreu variadíssimas alterações, con-
tinuando a ser dirigido pelos mesmos fundadores e directores Maria do Car-
mo Dias Loureiro e Paulo Teixeira. Salientamos que saímos das nossas 1ªs 
instalações do Alto das Torres em Gaia e adquirimos as instalações do antigo 
“Crato” sitas em Grijó, Vila Nova de Gaia. Neste momento temos 2 clínicas 
de desintoxicação. Uma privada em Vila nova de Gaia, “ Clínica Lua “ e outra 
nas instalações da extinta clínica “ Dr. Manuel Pinto Coelho “ em Gondomar 
com o actual nome de “ Vila Vitoria Lda. “ onde fazemos todo o tipo de desin-
toxicações heroína, agonistas, álcool, fármacos, cocaína, aceitando também 
utentes em programa de metadona dando continuidade ao mesmo.

     Modelo terapêutico     
Como já anunciamos varias vezes e é do conhecimento geral Sol Por Hoje é 
uma comunidade terapêutica vocacionada para o tratamento e a reinserção 
de toxicodependentes. O tratamento é baseado no Modelo Minnesota com 
base na filosofia dos 12 passos de alcoólicos e narcóticos anónimos e con-
siste num tratamento psicoterapêutico de origem humanista, cujo objectivo 
é a abstinência total do consumo de substâncias psicoactivas; Contudo é de 
salientar que tendo consciência da elevada taxa de sucesso deste modelo 
também tomamos consciência fruto da nossa experiencia e da evolução dos 
tempos da sua rigidez. Assim “ Sol por Hoje” neste momento e desde algum 
tempo foca e trabalha com aspectos diferenciadores do modelo Minnesota e 
criou novas adaptações de forma a quebrar a rigidez do mesmo. As novas 
adaptações criadas em “ Sol Por Hoje “ são
- Nova morada : Rua da Boavista, nº681 4415-552 Grijó Vila Nova de Gaia.
- Novo numero de camas : 20 licenciadas pelo IDT e 12 convencionadas
- Novas aquisições : 2 clínicas de desintoxicação
- Novos aspectos diferenciadores ao modelo Minnesota:
Ao adaptar-se aos novos tempos, métodos, ideias, e principalmente focando 
cada vez mais o aspecto da personalização e individualidade a equipe de Sol 
Por Hoje pretende satisfazer as necessidades de cada elemento que entra 
nesta comunidade sendo assim de uma maior flexibilidade, que o modelo Min-
nesota não permite ao ser instituído na sua totalidade levando em conta todas 
as vertentes do mesmo. O Principal ponto que alteramos consoante cada 
caso é o conceito de abstinência total. Existem pois indivíduos que após o tra-
tamento não conseguem permanecer logo de seguida ou por muito tempo em 
abstinência total. Assim não rejeitamos a ideia e aderimos ao facto de certas 
pessoas necessitarem de um suporte auxiliar pós tratamento seja ele de fár-
macos ou outros. Esses utentes são considerados por nós pessoas paralelas 
aqueles que têm a capacidade e estrutura para seguirem a sua recuperação 
com uma total abstinência por nós instituída ao longo do tratamento. A pre-
tensão da equipe é que a redução de danos seja contemplada e adequada a 
esses utentes de forma a conseguirem viver uma existência mais responsável, 

sólida e não pertencerem á “margem da sociedade” sendo um grupo de ris-
cos. A grande modificação em suma foi acrescentar á psicoterapia humanista 
do modelo Minnesota o conceito de psicoterapia psicossocial baseada no 
conceito de Erikson.

     Breve explicação     
O indivíduo gere ao longo da sua vida vários conflitos e crises que têm de ser 
resolvidos. E por isso vai para tratamento, aí nós aplicamos todo o programa 
humanista e terapeutico,através da partilha, identificação, análise dos senti-
mentos e emoções instituição de regras e de responsabilidades etc…
Neste caso a resolução dos conflitos é positiva. O paciente adquiriu um ganho 
psicológico-emocinal e social, uma virtude, um valor, uma característica da 
personalidade que lhe confere um equilíbrio mental e a capacidade de um bom 
relacionamento social. Se a resolução dos conflitos for negativa, o paciente 
continuará a sentir-se com ansiedade e logo surgirá o sentimento de fracasso 
a seguir ao seu tratamento e antes que se torne uma recaída nós iremos con-
solidar a sua saída com a tal ajuda não só terapêutica mas também com um 
acompanhamento de fármacos ou outros. Tendo consciência terapeuticamen-
te e parecer clínico de que ele pode necessitar ainda desse trajecto até che-
gar á verdadeira integração e aceitação de si mesmo. Pretendemos minimizar 
os danos e riscos para que a pessoa adquira na mesma uma vivencia que lhe 
refaça o equilíbrio e o compense reconstituindo-lhe assim o seu auto-conceito, 
logo sairá caso necessário com o tal acompanhamento prescrito. Parece-me 
também pertinente salientar que esta alternativa foca a redução de danos e se 
enquadra naturalmente na prevenção da recaída. A partir de uma determinada 
altura no decorrer do tratamento, insistimos na colaboração da família cujo 
objectivo é fortalecer os laços e/ou informar do percurso do seu familiar e 
das decisões da equipe técnica relativamente ao mesmo. A família deve ter 
um papel participativo no tratamento. 

     Novo leque de População alvo     
Dependentes de drogas ilícitas; Dependentes de fármacos; Dependentes de ál-
cool (elaboramos um método terapêutico e programa funcional específicos,)
Pessoas com comportamentos aditivos (programa especifico para Jogadores 
e Distúrbios alimentares); Dependentes de drogas com programas de metado-
na; Duplos diagnósticos (com programas de tratamento específicos par cada 
patologia desde o método terapêutico, programa funcional, objectivos, metas 
a atingir e tempo de internamento); Depressões; Depressões bipolares; Distúr-
bios afectivo-bipolar; Esquizofrenia; Demências (demências pré-senil), etc…
Em cada um destes casos “ Sol por Hoje “ não faz selecção, aceitando utentes 
do sexo feminino e masculino e inclusive casais. Quanto á idade trabalhamos 
com um vasto leque de pacientes desde a adolescência á idade avançada.

     Novidades     
Dispomos de uma adaptação e tradução do nosso método terapêutico em 
4 línguas e de técnicos que as dominam perfeitamente, visto termos tido al-
guns utentes oriundos desses países e terem connosco concluído tratamento 
(França, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Roménia); Introdução de Tai Chi mo-
dalidade que exercita o corpo, equilibra a mente, alcança a estabilidade. Esta 
nova experiencia para os utentes vem diversificar toda a gama das actividades 
lúdicas e desportivas já existentes desde o inicio da nossa comunidade é dada 
por um professor com formação e credenciado. 

     Follow-up     
A nossa Equipe é movida a fim de estabelecer contactos periódicos com os 
utentes e suas respectivas famílias; A nossa equipe desloca-se quinzenalmen-
te a “Sol por Hoje” aos Sábados para realizar Altercares nem que seja com 
um paciente. Dispomos de uma linha telefónica 24H sobre24 para apoio e 
também de 3 números de telemóveis ao dispor dos ex-residentes e familiares. 
Em 3 situações anuais são realizados convívios e encontros com ex-residentes 
e familiares dos mesmos nas instalações a fim de avaliar os utentes ajudar as 
famílias e relembrar que este tratamento é um trabalho de equipe e continuo 
não esquecendo.

“Todos Iguais, Todos Diferentes”
“Cada caso é um caso”

CT  “Sol por Hoje”
Rua da Boavista, nº681 
4415-552 Grijó Vila Nova de Gaia.
Tel 227162365
Fax 227162367
E-mail: solporhoje@solporhoje.com
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A Comunidade Terapêutica “Crescer em Loures”  é uma Unidade de Saúde 
Especializada destinada ao tratamento, em regime Residencial, de adolescen-
tes e jovens adultos, com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos, 
do sexo masculino, consumidores e dependentes de substâncias aditivas.  É 
constituída por um núcleo, localizado na Quinta das Laranjeiras – Pai Joanes, 
Concelho de Loures, com autorização de funcionamento e com protocolo de 
cooperação celebrado com o I.D.T. - Instituto da Droga e da Toxicodependên-
cia. Está licenciada pelo Ministério da Saúde para vinte e sete camas, vinte 
delas convencionadas.
Iniciou funções em 30 de Junho de 2006 e encontra-se em funcionamento 24 
horas por dia, em serviço permanente, durante todo o ano. 
A Equipa Técnica residente é composta por 1 Técnica de Reabilitação e Inser-
ção Social, 1 Psicólogo Clínico, 1 Técnica de Serviço Social e 5 Monitores
Estes técnicos são profissionais em regime de permanência, na Comunidade 
Terapêutica, com total dependência hierárquica e funcional da Associação Luís 
Pereira da Mota.
São ainda integrantes da Equipa Técnica, em regime de prestação de serviços 
1 Director Técnico – Psicólogo Clínico e 1 Psiquiatra
A Comunidade Terapêutica tem como objectivo principal o tratamento de toxi-
codependentes admitidos com base nos critérios definidos em conjunto com 
o I.D.T. e como objectivo secundário a reinserção dos residentes.
A estrutura da CT assenta num modelo com características democráticas e 
hierárquicas organizado em quatro fases, sendo que estas fases reflectem o 
desenvolvimento no processo terapêutico no âmbito pessoal e social.
O tratamento na CT é encarado como uma medida transitória com o objectivo 
de repor as condições psicossociais essenciais à reinserção do residente e 
não como um acolhimento de longa duração. A CT tem um âmbito de inter-
venção nacional.
O Grupo será sempre entendido enquanto “Grupo de Trabalho”; por grupo de 
trabalho deve entender-se que os residentes que o integram estão juntos na 
CT por terem o mesmo objectivo: o objectivo de crescimento orientado para 
a mudança e para a transformação. 

     Tipologia do Programa 
O Programa tem a duração média de um ano e é dividido em quatro fases 
de tratamento. Esta gestão por fases, oferece ao residente a possibilidade 
de evoluir por “tempos”, uma vez que pode definir vários objectivos, mais 
ou menos específicos (que são trabalhados em cada fase). Assim que esses 
objectivos são atingidos, poderá estabelecer outros, ou seja, à medida que 
a mudança vai surgindo, o residente é confrontado com novos desafios, o 
que favorece o processo de crescimento. Ou seja, o programa pressupõe 
que o percurso do residente seja gradual, proporcionando uma ascensão pro-
gressiva dos residentes às fases estabelecidas. Este processo representa a 
capacidade de maturação e de mudança do residente face a si próprio e ao 
exterior. É como que uma conquista de direitos e responsabilidades na dinâ-
mica da Comunidade. É neste contexto que o residente “circula” e se move 
dentro das suas possibilidades e limitações, demonstrando a respeitabilidade 
pelos princípios e normas comunitárias, assim como manifestar dignidade e 
confiança perante os outros residentes e Equipa.

A primeira fase, tem uma duração média de 2 meses, e os seus principais 
objectivos são a adaptação à Comunidade Terapêutica (regras, horários, ac-
tividades, funcionamento das reuniões de grupo e atelier´s); a relação com o 
grupo.
A segunda fase do Programa Terapêutico tem uma duração média de quatro 
meses, e tem como principais objectivos a estabilização; autonomização; re-
estruturação da personalidade.
A penúltima fase do Programa Terapêutico representa a preparação para um 
maior contacto com o exterior. Tem uma duração média de três meses e os 
seus principais objectivos são delinear o seu Projecto de Vida; lidar com os 
imprevistos fora da Comunidade; definir e fortalecer relações de suporte com 
vista à sua Reinserção; inicio da preparação da saída da comunidade; assumir 
responsabilidades na organização e funcionamento da CT, principalmente jun-
to dos residentes mais novos na casa.
A quarta fase tem a duração média de três meses e o seu principal objectivo 
é a reinserção Sócio - Profissiona e a preparação da Alta Clínica

     Actividades Diárias 
Diariamente o grupo de residentes é responsável pela limpeza e manutenção 
de toda a casa. Sendo as principais responsabilidades: Cozinha, Lavandaria, 
Animais, Horta, Despensa, Exteriores, Biblioteca, Reciclagem, Correio, Viatu-
ra, Escalas, Higiene, Jornal, entre outras. Onde se exige algum rigor com o 
cumprimento de horários e regras específicas de cada responsabilidade.

     Actividades desportivas 
Existem espaços diários definidos para a execução de alguma actividade des-
portiva. Esta é desempenhada no espaço da Comunidade Terapêutica ou em 
espaços exteriores. 

     Actividades de lazer 
Todas as semanas são estipulados dois residentes responsáveis pelo lazer 
da semana. Estes dois residentes devem preencher um plano com todas as 
actividades que pretendem dinamizar, durante o período de lazer da noite.

     Saídas de Fim-de-semana 
Todas as semanas o grupo de residentes tem uma saída de grupo. Duas vezes 
por mês, essas saídas são escolhidas e organizadas pelo grupo de residentes, 
uma vez por mês organizada pela equipa técnica e/ou pela Associação Luís 
Pereira da Mota e uma ida ao café, próximo da C.T.

     Atelier´s 
O espaço de atelier é desenvolvido por dois colaboradores de outra valência 
da ALPM. É anualmente escolhido um tema para o atelier, (a decorrer o atelier 
de realização/produção de um filme) que tem lugar duas vezes por semana. 

     Jornal de Parede 
É elaborado semanalmente pelo grupo de residentes um jornal de parede com 
um tema previamente definido, para exposição na sala de convívio.

     Follow-up 
Ainda durante a 3ª fase na Comunidade Terapêutica, todos os residentes desta 
fase, retomam o contacto com o Terapeuta de origem da Equipa de Tratamen-
to, sendo marcadas consultas mensais. 
Após a Saída da C.T., é constituído um Grupo Pós Alta, com todos os re-
sidentes que tiveram alta programada da C.T. “Crescer em Loures”, tendo 
periodicidade mensal.

Comunidade Terapêutica “ Crescer em Loures”
Quinta das Laranjeiras – Pai Joanes
2670 – 504 Loures
Tel: 219844164 / 962427684/962427677/961010511 
Fax: 21 9844380 
Email: ctl.alpm@gmail.com
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     Adição 

A adição é uma doença biopsicossocial crónica, progressiva e fatal. 

A adição leva a pessoa a usar droga/álcool para obter gratificação imediata. 

Mas há um preço a pagar, sofrimento, desconforto e perda de liberdade de 

escolha. 

A adição é acompanhada de obsessão, compulsão e perda de controlo em 

todas as áreas da vida, podendo levar à morte, caso não seja interrompido o 

ciclo aditivo. 

Quando não usa, o adicto pensa obsessivamente e sente-se muito ansioso em 

voltar a usar assumindo atitudes impulsivas que interferem com a sua vida nor-

mal, comportamentos compulsivos sem preocupação pelas consequências. 

A adição activa provoca sofrimento à pessoa dependente e à sua família, 

criando disfunção familiar.

             

     Plano terapêutico 

Clínica Beco com Saída é uma Unidade de Desabituação e Comunidade Te-

rapêutica com excelente qualidade de instalações e serviços. Atendimento 

personalizado num ambiente altamente estruturado e seguro para um melhor 

acompanhamento no tratamento de alcoolismo, toxicodependência e distúr-

bios comportamentais.

Modelo Minnesota “doze passos”. Modelo terapêutico biopsicossocial 

cognitivo comportamental, com uma forte componente humanista.  O utente/

residente tem a oportunidade de ser ajudado a fazer um trabalho de auto e 

hetero-conhecimento. Aceitar a sua doença e acreditar que é possível com 

dedicação e entrega a um programa de recuperação melhorar a sua vida, 

tornando-se um membro aceitável, produtivo e responsável da sociedade, 

para uma melhor reinserção social.

     Equipa Terapêutica 
Psiquiatra; 1- Médico; 1- Psicólogo; 2- Conselheiros; 1- Enfermeiro; 3- Monito-

res; 1- Administrativo; 1- Governanta

     Internamentos 
Unidade de Desabituação:

 Privado   03 (Três) Camas

 Tratamentos Convencionados 00

 Total   03 (Três) Camas

Comunidade Terapêutica:

 Privado   04 (Quatro) Camas

 Tratamentos Convencionados 08 (Oito) Camas

 Total   12 (Doze) Camas

     Serviços Prestados 
a) Tratamento em regime de Internamento, de duração média de quatro a 

seis meses, dependendo da avaliação da evolução do utente, efectuada pela 

equipa terapêutica. 

b) Residência de acolhimento, 

c) Desabituação física 

d) Assistência médica 

e) Assistência psicológica 

f) Assistência psiquiátrica 

g) Programa de doze passos 

h) Terapias de grupo 

i) Terapias individuais 

j) Participação em reuniões AA / NA 

k) Palestras e Workshops 

l) Treino de atitudes e comportamento 

m) Treinos de assertividade 

n) Conferências de família 

o) Leituras formativas e informativas 

p) Partilha de Adictos recuperados pelo Modelo Minnesota 

q) Actividades lúdicas e recreativas 

r) Visionamento e debate de vídeos didácticos 

s) Prevenção de recaída 

t) Plano pós-tratamento 

u) Apoio pós-tratamento (after - care), a indicar pela equipa de terapêutica no 

respectivo plano de pós-tratamento

 

O utente usufruíra do serviço de pós-tratamento, pelo período e no formato 

mencionado pela equipa terapêutica, caso se mantenha comprovadamente 

em recuperação, tendo a possibilidade de usufruir de uma estadia de 3 

diárias por mês, sem custos.

Comunidade Terapêutica Beco com Saída
Bairro do Tâmega, Estrada Nacional n.º 103
5400 Chaves  
Tel: 276 318 251  
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     Missão/Objectivos 
A Comunidade Terapêutica (CT) S. Francisco de Assis é uma valência da Funda-
ção Domus Fraternitas (FD), Instituição Particular de Solidariedade Social com 
a seguinte missão: acolher para tratamento terapêutico pessoas toxicodepen-
dentes do sexo masculino, que aceitem de livre vontade viver este regulamen-
to e o Plano Terapêutico proposto; ajudar os mesmos a viverem abstinentes 
de drogas, superando essas dependências por meio de terapias de grupo, 
terapias individuais, normas de convivência em comunidade e horários ade-
quados; promover a reinserção familiar, social, e laboral dos mesmos.

     Visão 
A Comunidade Terapêutica (CT) S. Francisco de Assis propõe-se criar um cli-
ma de residência familiar onde a pessoa toxicodependente não será apenas 
um “utente”, mas um “irmão-residente”, isto é: membro de uma comunidade 
humana na qual, cada um é acolhido e motivado a acolher o outro, sem dis-
criminações; o residente é co-responsável na dinâmica de todo o processo 
terapêutico.

     Valores 
A Comunidade Terapêutica (CT) S. Francisco de Assis rege-se pelos valores 
de fraternização e promoção integral do homem, inspirados em Francisco de 
Assis, o “Irmão Universal”, e pelas convenções firmadas com o Instituto da 
Droga e da Toxicodependência, IP – IDT, IP. 

     Politica de Qualidade da Unidade 
A Comunidade Terapêutica (CT) S. Francisco de Assis utiliza como politica o 
“Modelo de Avaliação da Qualidade das Unidades de Internamento actuantes 
na Área da Toxicodependência” proposto pelo Instituto da Droga e da Toxico-
dependência, IP - IDT,IP, baseada nos modelos para a avaliação da qualidade 
das unidades de internamento e outras respostas de cuidados às pessoas 
idosas e às pessoas em situação de dependência do Instituto da Qualidade da 
Saúde e nos indicadores e normas da qualidade em comunidade terapêutica 
da ERIT (The Federation of European Professionals Working in the Field of Drug- 
Abuse.)

     Modelo Terapêutico 
Este modelo não obedece a nenhum método clássico existente. É um modelo 
inovador que tem como objectivo de ir ao encontro do potencial de cada resi-
dente administrando acompanhamento pessoal e individualizado.
O tratamento estrutura-se em três fases com as seguintes características: 
Primeira fase - Tem a duração de mais ou menos seis meses; É de interna-
mento rigoroso: o residente só poderá sair acompanhado, para o proteger de 
locais e grupos de consumo; O residente será apoiado na sua recuperação 
pela Equipa Terapêutica e por um ambiente propício; O residente será con-
vidado a elaborar um projecto pessoal de vida e trabalhá-lo com a equipa 
terapêutica ao longo do internamento. O residente apenas avançará de fase 
quando satisfizer os objectivos delineados no seu processo individual e com o 
parecer positivo da Equipa Terapêutica.
Segunda fase - Tem a duração de mais ou menos seis meses e é de interna-
mento menos rigoroso; O residente já pode sair sozinho em dias estipulados; 
O residente, com o apoio da comunidade e, se possível, da família, terá de 
encontrar trabalho fora da CT; O residente poderá visitar a família ou receber 
familiares em visita e sair com eles, em coordenação coma Equipa Terapêuti-
ca; Os residentes da 2.ª fase podem ter telemóvel e dinheiro das semanadas, 
mas não podem ter transporte próprio, a não ser em casos especiais e com 
autorização da equipa técnica. O residente pode ir de fim-de-semana de 15 em 

15 dias; Os residentes devem ficar na comunidade nas tardes de terça-feira 
para terapias e tarefas comunitárias; O residente, no momento oportuno, ava-
liado pela Equipa Terapêutica, deverá ter uma maior liberdade de movimentos 
para organizar de forma responsável a sua saída da Comunidade e passagem 
à Terceira Fase; Aquando da saída do residente este terá direito a uma nota 
de alta; NB - Os residentes da 1ª e da 2ª fase, se possível, tenham quartos 
separados.
Terceira fase / Avaliação e follow-up de casos - Tem a duração de pelo 
menos 2 anos; Pretende que os ex-residentes possam usufruir de acompa-
nhamento e ajuda por parte da CT, tendo em vista a consolidação da sua 
vida psíquica, social e profissional; O ex-residente terá habitação e trabalho 
ou curso académico/profissional de sua exclusiva responsabilidade; Deverá 
comprometer-se a seguir um relacionamento estreito com a comunidade, feito 
em regime de ambulatório, com periodicidade adequada ao seu caso, a qual 
deverá ser previamente acordada com a Equipa Terapêutica; A CT prestará 
gratuitamente este acompanhamento aos ex-residentes que cumprirem o pla-
no proposto pela Equipa Terapêutica; Todos os anos a CT deverá promover 
pelo menos dois encontros gerais: um só para os ex-residentes tendo em vista 
uma partilha mútua e a sua inter-ajuda; outro, para ex-residentes e respectivas 
famílias para troca de experiências e abordagem de algum tema formativo; Se 
o residente concluir o seu tratamento na íntegra, ao final dos três anos terá 
direito a uma menção honrosa. 

     Vida na Comunidade 
A vida na comunidade assenta num conjunto de princípios humanos valoriza-
dos por S. Francisco de Assis: o cuidado com a educação, a amabilidade, a 
sinceridade, a confiança mútua, o controle de si mesmo, a delicadeza, a corte-
sia, o sentido de humor, o espírito de partilha, o perdão, a aceitação recíproca, 
a capacidade de diálogo e de comunicação e a adesão sincera a uma benéfica 
disciplina comunitária. 

     Terapias 
Terapia de confrontação, de grupo,terapia pelo trabalho (Ergoterapia.),Terapia 
Individual, Terapias familiares. Aconselhamento Individual, Aprofundamento de 
valores Espirituais, e Outras reuniões

     População alvo/utentes 
A Comunidade Terapêutica acolhe apenas toxicodependentes do sexo mascu-
lino que tenham mais de 18 anos.
Depois do último despacho de Julho de 2008, o tratamento proposto não 
contempla utentes com duplo diagnóstico ou alcoólicos. 
A capacidade máxima é de 21 utentes sendo que deste número 17 camas são 
convencionadas pelo IDT e as restantes 4 pagas na totalidade.
A C.T. contempla na 3.ª fase o tratamento de ambulatório a todos os utentes 
que tenham efectuado o tratamento completo e deste modo tenham saído 
com alta. Este acompanhamento é totalmente gratuito.

     Critérios de Admissão 
O candidato a internamento deverá ser assinalado pelas identidades espe-
cializadas na área: CRI da área de residência, centros de saúde, terapeutas 
particulares, tribunais… No entanto, não serão excluídos os candidatos enca-
minhados por familiares ou amigos ou mesmo auto-propostos. O candidato 
deve marcar entrevista prévia com o Técnico Social e o Vice-Director da Co-
munidade Terapêutica; Fazer Desabituação física prévia; Garantias de que não 
tem: Tuberculose em fase contagiante / Micro e Mantoux recentes (< 2 me-
ses) ou caso esteja a fazer tuberculostáticos / já ter baciloscopias negativas;  
Hepatite A activa / sem sintomas e Ac. Anti-HAV IgM negativo ou descendente 
(últimas 4-6 semanas). Análises recentes (< 3 meses): Hemograma completo 
com plaquetas, VS, Glicemia, Ác. Úrico, Ureia, Creatinina,  Colesterol total e 
H.D.L.,Triglicéridos, TGO / TGP, GGT,  Bilirrubinas Dir. / Ind., VDRL e TPHA, 
Marcadores das Hepatites B e C,  Ac. Anti HIV1 e HIV2, Urina II.

     Ocupação de tempos livres 
Para a Comunidade Terapêutica é de extrema importância que os residentes 
tenham tempo para si e para o ocuparem de forma rentável e saudável. A 
comunidade proporciona com a ajuda de voluntários actividades desportivas, 
pintura, crítica literária, música e informática na óptica do utilizador.

 C.T. S. Francisco de Assis
Rua Monte Alegre, Lote 4 – Celeirós
4705-422 Braga
Telefone: 253670421
E-Mail: domusfrater
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     Modelo Terapêutico 

As Casas de Santiago crêem na alternativa de um novo modo de vida, 
assente na ideia de mudança. Assim, nesta filosofia, adoptaram o 
Modelo Minnesota como modelo de intervenção terapêutica.
Embora crónica e fatal, a adicção no seu conceito de doença bio-
psico-social é passível interromper enquanto activa e recuperar um dia 
de cada vez, todos os dias de vida.
Agimos substancialmente no psico-social, vigiando de forma clínica e 
preventiva o bio-individual.
Crendo no valor terapêutico da identificação dos pares - facilitados 
por técnicos multidisciplinares, geram-se mais-valias capazes de em 
primeiro reconhecer desgovernos e disfuncionalidades da vida em 
uso, e de seguida produzir vontade de mudar – o quê e como!
Nesta fase as Casas de Santiago alargam o modo de intervenção a 
ferramentas cognitivo-comportamentais como: arte-terapia, desporto 
em equipa, workshops, palestras informativas, dinâmicas de grupo, 
outdors, life-coatching – afim de que na criação sustentada de valor 
humano, recuperar seja mais que abstinência.
Não esquecendo a distância ínfima entre recuperar e recair e porque se 
acredita a par de T. Gorski que a recaída é um processo exponencial, 
reforça-se a ajuda de grupo na construção de um projecto individual de 
prevenção, identificando sinais de recaída e mantendo pós-tratamento 
com regularidade nos primeiros anos (“Falsas crenças sobre a recaída” 
e “Manter-se Sóbrio”).
Reinserir é, objectivo último das Casas de Santiago, facultando um 
dossier de reinserção (recolha de recursos públicos e privados) e 
mediando um projecto de vida tão perto quanto possível do objectivo 
do utente, estabelecendo com ele um “contrato” simbólico de projecto 
de vida onde figuram ferramentas de Curriculum Vitae como: procura 
de emprego, alojamento, envolvimento em grupos de auto-ajuda e 
encaminhamento terapêutico.

     População alvo/utentes 

Com capacidade para 20 utentes com doenças adictivas e duplos 
diagnósticos, dos quais 8 lugares convencionados, as Casas de 
Santiago pondo tónica na relação patológica com comportamentos 
ou substâncias e não no comportamento ou substâncias, encara a 
patologia adictiva no álcool, drogas, jogo, compra compulsiva, co-
dependência, com o mesmo peso de urgência de intervenção.
A história individual de cada um dos nossos utentes é relevante 
na nossa história, procedendo-se assim ao acompanhamento dos 
processos e dificuldades de cada um, havendo contacto pessoal e 
telefónico, convites de convívio, partilhas de experiências com quem 
de momento ainda é residente.
O indivíduo como ser único carece por vezes de intervenções 
diferenciadas em modelo, tempo e até lugar de intervenção. 
Assim, as Casas de Santiago referenciam situações em que se 
avalie a incapacidade ou insucesso de intervenção a comunidades 
diferenciadas.

     Avaliação e follow-up de casos 

As Casas de Santiago, sob o princípio de que um adicto no activo é 
pouco motivado na relação com os serviços públicos de saúde e devido 
à morosidade da construção de um dossier clínico capaz de conduzir 
a uma avaliação maior, limitam os requisitos mínimos ao rastreio da 
tuberculose, sendo que em articulação com o Centro de Saúde local 
se elabore os meios complementares de diagnóstico necessários.
A par providencia-se um acessment clínico e motivacional: consulta de 
Psiquiatria e IGA. Num contexto terapêutico, a avaliação da estratégia 
de intervenção é semanal e assente no conceito de equipa, ajustando-
se as abordagens terapêuticas às necessidades individuais. A relação 
de empatia e aceitação incondicional positiva, bem como a congruência 
do terapeuta, é ponto fulcral no nosso programa, mantendo um 
contacto presente e permanente com os utentes, via presencial e 
telefónica (elaboração de Contratos de After-Care e Renewall).

Casas de Santiago 
Quinta da Tapada Nova - Apartado 5 
6250-073 Belmonte Gare
Tlf:  [+351] 275 911 046 Tlm: [+351] 968 438 752 
Email:  casasdesantiago@gmail.com
Web: www.casasdesantiago.com
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O CRI de Vila Real, unidade resultante da integração das diferentes respostas nos eixos de interven-
ção em dependências e que há sensivelmente dois anos viria a substituir a anterior designação de 
CAT, então focalizado no tratamento, acaba de cumprir o seu décimo terceiro aniversário. Aquela 
que é a primeira unidade do género a encetar um processo de certificação, recebeu os parabéns do 
presidente do IDT, João Goulão. No passado dia 1 de Abril, Dependências visitou aquela unidade, 
num dia dedicado à introspecção, avaliação de desempenho e projecção do futuro por parte da 
equipa. Dependências conversou com o director do CRI, Armindo Liberal.

     Armindo Liberal, director CRI Vila Real 

O que significam estes 13 do, agora, CRI de Vila Real?
A.L. – Significam muito trabalho, uma paixão também, o querer de uma equipa que, durante estes 
anos, sofreu várias alterações mas quis sempre corresponder às expectativas. No fundo, foi sempre 
isso que procurámos: com todas as alterações que se foram verificando na vertente assistencial 
aos doentes toxicodependentes, houve sempre boa vontade por parte das pessoas, o querer fazer 
sempre algo mais, de acordo com aquilo que se considerava importante e, fundamentalmente, de 
acordo com uma competência que entendemos ser necessário manter.

Enquanto actual director do CRI, como descreve a tarefa de ter que trabalhar nesta altera-
ção no paradigma das respostas, com a integração dos diferentes eixos de intervenção e 
as diversas equipas numa só unidade?
A.L. – Foi um pouco complicado porque nos pediram um modo de funcionamento diferente, com 
mais valências e maior responsabilidade, mantendo a equipa semelhante em termos de número e 
de estruturação. Confesso que, a dada altura, foi algo complicado percebermos como poderíamos 
montar a equipa por forma a constituir a resposta que se exigia. Mas, mais uma vez, pelo facto de 
possuirmos uma equipa extraordinária, recheada de gente dinâmica e capaz, dotada do tal sentido de 
responsabilidade e de amor à camisola, facilitou um pouco esse processo e tornou possível, dentro 
das limitações que temos, organizarmo-nos em função das respostas que temos que dar pelas áreas 
de missão. Neste momento, temos as equipas bem estruturadas, temos interlocutores em todas as 
equipas instaladas no terreno, temos apenas um coordenador por cada equipa porque não existem 
possibilidades para mais, mas temos as equipas com os planos devidamente elaborados e a corres-
ponder ao que é pedido.

A forma de trabalhar é diferente?
A.L. – É consideravelmente diferente…

E existe, de facto, integração e contacto permanente entre as diferentes equipas?
A.L. – Existe. Aliás, nós instituímos um contacto permanente, até porque o nosso CRI tem 23 
concelhos e uma área muito grande para gerir. As equipas estão a reunir-se frequentemente para 
redefinirem níveis de actuação e estratégia e contaremos igualmente com o diagnóstico que será 
complementado pelo Departamento de Investigação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
que nos vai ajudar também neste processo. As equipas estão a trabalhar de modo diferente mas a 
ser eficazes, na minha opinião.

Armindo Liberal
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Paralelamente a tudo isto, temos ainda a integração do álcool…
A.L. – Que é outro problema e muito satisfatoriamente ouvi hoje o Dr. João Goulão dizer que o plano 
que estão a pensar traçar para o País inteiro vai de encontro ao que já estamos a fazer desde Novem-
bro, ou seja, negociar com a rede de cuidados de saúde primários uma rede de referenciação e de 
intercâmbio de serviços. Ou seja, a rede fornece-nos um serviço que não temos, neste caso médicos 
especialistas na área do alcoolismo e nós fornecemos-lhes os serviços de que não dispõem, a área 
do apoio psicológico e da intervenção ao nível da reinserção. Creio que é este o caminho e, aliás, 
o IDT tem sido o exemplo neste trajecto de querer trabalhar em parceria com outras entidades e 
de aproveitar os recursos existentes no terreno, em vez de criar soluções paralelas de intervenção. 
Nesta aspecto, ficamos felizes por constatarmos que nos encontramos em sintonia com aquilo que 
a direcção nacional pensa.

A certificação da qualidade foi o parceiro ideal num momento marcado por tantas altera-
ções?
A.L. – A certificação sofreu um abalo muito grande há pouco tempo mas creio que, com as medidas 
que tomámos no devido tempo, conseguimos voltar a pôr o comboio no trilho.

E esse abalo foi ditado por quê?
A.L. – Esse abalo foi ditado por uma série de contingências que tiveram a ver com mudanças, não 
só as produzidas no próprio IDT que também condicionaram de alguma forma, mas também com 
as mudanças da própria direcção do serviço. Quando existem muitas convulsões ao mesmo tempo, 
normalmente, este tipo de situações sofrem influências negativas mas é isso que estamos a tentar 
corrigir e penso que estamos no bom caminho, agora.

Em que se tem traduzido a implementação do sistema de qualidade no vosso serviço?
A.L. – Desde logo, na obrigação de reformularmos a forma como atendemos os utentes. Temos 
uma série de iniciativas lançadas, que derivam já desta certificação de qualidade e que nos obrigam 
a repensar diariamente a forma como atendemos os nossos utentes. É para isso que aqui estamos, 
para os atender e, como tal, obriga-nos a definir estratégias, tipo de atendimento, critérios dos pro-
gramas, a forma como os apresentamos aos utentes e na avaliação.

Para o futuro, que projectos ou iniciativas estão programadas pelo CRI de Vila Real nos 
três eixos?
A.L. – Ao nível da reinserção e da redução de danos, vamos ter as duas áreas a trabalhar em con-
junto. Vamos começar com algo que nunca tivemos na área de abrangência do nosso CRI, que são 
programas de redução de danos, tanto ao nível dos tradicionais programas de proximidade de apoio 
à exclusão, como também no que concerne a programas de proximidade em ambiente académico, 
no contexto das semanas académicas. Nós não integrávamos o projecto GIES, algo que estamos 
agora a fazer e, como tal, uma das nossas preocupações é, precisamente, trabalhar na área da redu-
ção de danos, aproveitando também o facto de termos agora o álcool sob nossa alçada. Ao nível da 
prevenção, estamos muito bem também porque estamos em vias de criar uma rede de interlocutores 
em contexto escolar, que optámos por designar como Clube das Independências. Cada escola irá 
criar um Clube das Independências, que será o nosso elo de ligação para a dinamização de uma série 
de actividades inter-escolares. Na área do tratamento, temos a questão do álcool, relativamente à 
qual temos programada uma abordagem que, como referi, vai de encontro àquilo que o próprio IDT, 
a nível nacional, está a promover. E estamos igualmente a consolidar a equipa, o que é outro aspecto 
de extrema importância. Cobrimos, como disse, 23 concelhos e não temos forma de nos deslocar-
mos, a não ser em veículos próprios e pretendemos reestruturar também algumas coisas ao nível do 
serviço para nos tornarmos mais eficazes.
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“Vamos criar um serviço galego planificado, com 
respostas integradas que possam responder 
aos anseios e preocupações de todos”
Riveira é um dos principais municípios de Galiza, com cerca de 30.000 habitantes é uma cidade 
que se destaca pela sua forte intervenção na área social. È conhecida pela qualidade dos serviços de 
Drogodependencias (P.C.M., U.D.,U.A.D.) dirigido á alguns anos pelo médico psiquiatra Jesus Cartelle, 
e que constitui ainda hoje uma referência internacional. Dependências, foi ver e conhecer o trabalho social 
desta pequena região ribeirinha e falou com Manuel Ruiz Rivas, antigo conselheiro e primeiro-tenente de 
alcaide em Ribeira desde 1987 até às últimas eleições municipais e actualmente deputado, e porta-voz do 
grupo Popular no Parlamento de Galiza, especialista na UE, desportista e um cidadão empenhado na 
defesa das questões sociais.

Candidatou-se a deputado, segundo o lema ”Um contrato por uma Galiza próspera inovadora e sustentável”. Isso 
significa uma desilusão de quatro anos de governação bipartidária?
Manuel Ruiz Rivas (MRR) - Desilusão é pouco, como quer que eu me sinta, quando Galiza apresenta taxas de crescimento 
negativas. O desemprego aumenta, e a título de exemplo refiro que no último trimestre de 2008 mais de 30.000 pessoas perderam 
o seu posto de trabalho, sendo que no actual momento na Galiza os números quase chegam aos 190.000, e não vemos maneira de 
ver aumentada e melhorada a produtividade, na nossa região.

Criticar parece ser o papel da oposição, o que importa é saber se, esta crise vai agravar os problemas sociais, e que 
soluções apresenta?
MRR - Na verdade já levo alguns anos de deputado, e sei que não é fácil resolver tantos e complicados problemas que a Galiza 
atravessa, mas temos um compromisso com os Galegos, e com eles e sem quaisquer exclusões vamos inverter o actual processo de 
desemprego, impulsionando a abertura e a competitividade da nossa economia. Para isso contamos com todos os agentes sociais, 
para por em marcha de uma forma concertada a modernização da economia galega.

Acredita que o desporto pode ser uma ferramenta para a saúde?
MRR - Claramente, o desporto já o é. Aliás, não serve apenas para a saúde, serve como influência para a própria formação tanto física 
como psíquica. Os hábitos saudáveis não passam apenas pelo desporto, porque uma sociedade que não seja capaz de introduzir os 
seus valores perante os seus membros tem algum problema, que poderá resultar num aumento do próprio sistema público de saúde. 
Urge incutir o desporto logo nos mais novos.

Ao nível da toxicodependência, Portugal sempre teve a ideia que o sistema galego funcionava muito bem, o que 
aconteceu nos últimos quatro anos?
MRR - Pensávamos existir um modelo e afinal ou não confiaram no modelo que tinham ou este era inexequível. E acho também que 
não foram mudados os elementos em que havia essa necessidade. Não existia o Plano Nacional da Droga, não existia o próprio 
Plano Galego, suprimiu-se a figura do comissariado e, a partir daí em vez de existir uma política coordenada entre o que era a Junta 
da Galiza e os dispositivos da própria administração local e dos dispositivos privados das associações, o único componente comum 
que mantiveram foi o maior ou menos financiamento da administração. Ou seja, foram quatro anos de estagnação, ou melhor, quatro 
anos em que nada ou muito pouco foi feito. Esqueceram e ignoraram o papel dos técnicos e lamentavelmente no que se refere à 
investigação, nada foi feito.

Há uma comissão para o tratamento da saúde, designadamente no campo da toxicodependência já fizeram algum 
diagnóstico da situação na Galiza?
MRR - As circunstâncias não são as mesmas em que cresceu o sistema, o sistema cresceu no início dos anos 80, onde havia 
pressão social e conotações com a toxicodependência totalmente diferentes, onde os hábitos de toxicodependência nada têm a 
ver com os actuais, onde a população não tinha praticamente conhecimento do que era a droga. Então começamos por trabalhar a 
prevenção e de seguida, a assistência, que é muito importante. Como o dinheiro público rende mais através de quem quer prestar 
serviços na sociedade civil, criou-se um dispositivo público. Este sistema serve perfeitamente para começar, mas depois há que dar-
lhes uma permanente estabilidade e sobretudo adequá-lo aos tempos. Isto não foi feito, por isso é que há a necessidade de criar um 
sistema público onde se estabeleça o que tem que ser feito ou, se tiver que haver uma situação intermédia, é certo que a atenção, 
a prevenção, a reinserção dos toxicodependentes e a problemática da toxicodependência não podem estar noutras mãos, que não 
sejam as públicas.

Este é um assunto que constitui prioridade para este governo?
MRR - Neste momento está tudo parado tanto pela sociedade civil que parece que uma vez que convivemos com o problema, deixa 
de ser problema para a própria administração. Mas se continuarmos assim, parece que continuamos nos anos 80.
É por isso este governo considera uma prioridade dar uma atenção especial ao problema das dependências, e por isso vamos criar 
um serviço galego de atenção às dependências, planificado com centros de repostas integradas, e que possam responder aos 
anseios e preocupações de todos. Acho mesmo que vocês em Portugal ao contrário de nós na Galiza avançaram bastante, e hoje tem 
um plano operacional de respostas integradas que podem e serão naturalmente um bom exemplo de intervenção 

Há soluções para se passar a uma intervenção eficaz?
MRR - Não queremos que o que se passou em 2005, passe em 2009, pois o que perdemos nestes quatro anos foi a adaptação a esta 
nova realidade, espero por isso que o novo governo tenha essa sensibilidade, para que se adapte um sistema quase público e quase 
privado, a um sistema exclusivamente público com ajudas de quem está a colaborar dentro do Plano Galego, como algo colateral, ou 
seja, faz todo o sentido que a base do sistema tenha que ser público.

O álcool continua a ser um grave problema de intervenção na Galiza?
MRR - O problema do álcool é que ele convive com a nossa sociedade desde sempre, daí que se chegue muitas vezes à conclusão 
de que o álcool não é um problema ao nível físico, estando bem visto socialmente e o problema reside aí. Depois existe a cultura de 
diversão associada ao álcool, em que se pensa que após a cura de uma bebedeira o caso se encerra, mas é exactamente nesse ponto 
que se localiza a raiz do problema. É necessário repensar os valores sociais associados ao álcool.

As famílias têm-se demitido na educação dos seus filhos. Tem-se perdido alguns valores e pedem-se responsabilidades 
aos políticos para que sejam encontradas soluções. Que resposta se deve dar à escola, à diversão nocturna, mas 
também a pais e professores?
MRR - Sempre partilhei da ideia da educação para a saúde. Parece-me básica e o mais importante é que esteja presente no seio 
familiar. Se houver o exemplo em casa, há uma atitude permissiva com a cultura do álcool. Portanto, há que começar do zero com 
acções sócio-comunitárias e não apenas educativas. Tem que ser um processo mais amplo e a longo prazo. Não mudando os valores 
é impossível solucionar o problema.

Manuel Ruiz Rivas
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GRIMEXTUR- DIAGNOSTICOS de Origem 
Portuguesa e sediada também no Brasil 
recebe troféu TOP OF QUALITY atribuido pela 
ORDEM DOS PARLAMENTARES DO BRASIL

Recentemente a empresa GRIMEXTUR -DIAGNOSTICOS recebeu o Troféu 

TOP OF QUALITY ,na área da  saúde, atribuído pela Ordem dos Parlamentares 

do Brasil após estudo minucioso a nivel Nacional.

Esta nomeação é o reconhecimento de um trabalho sério e de excelente qualidade 

que esta empresa vem prestando á comunidade brasileira com a introdução dos 

testes RAPID DRUG SCREEN para detecção de drogas na urina. A Grimextur- 

Diagnosticos veio dar outra dinâmica de qualidade e confiabilidade a todos os que 

desejam ou precisam fazer Exames Toxicológicos de qualidade com a garantia de 

resultados.

A homenagem e o Troféu recebidos são o resultado de muitos anos de pesquisa 

cientifica e da alta tecnologia aplicada para poder servir todos os que desejem ou 

necessitem realizar exames Toxicológicos de alta precisão .

A cerimónia se realizou no passado dia 27/7/2008 no salão Nobre do Clube 

Sirio de S.Paulo na presença de centenas de convidados que testemunharam a 

entrega deste tão distinto Louvor.

Esta Empresa Portuguesa vai ainda ser alvo de nova homenagem no proximo dia 

26 de Outubro a quem será entregue a Medalha Dr Ulisses Guimarães.




