
Re
vi

st
a 

M
en

sa
l •

 2
 E

ur
os

SÓ PARA PROFISSIONAISMaio/Junho 2010

Inaugurada a U.A. 
Dr. José Barrias

UNCTE-PJ : “Combate 
a redução da oferta”

Encontro Nacional do IDT : 
“Uma equipa do século XXI”





3
Índice

Editorial .................................... 3

Encontro IDT ............................ 4

Unidade Nacional de Combate 
ao Tráfico de Estupefacientes 
da Polícia Judiciária ............. 20

NAT .......................................... 24

XXIII Encontro das Taipas ... 25

Opinião ................................... 26

Socidrogalcohol .................... 27

CRI de Viana do Castelo: 
IV Jornadas sobre 
Alcoolismo  ............................ 28

CRI Rio Tinto .......................... 30

CRI de Castelo Branco ......... 32

TU Decides ............................. 33

Evento: Congresso  
Nacional de Alcoologia ........ 34

Unidade de Alcoologia 
do Porto .................................. 35

CM Paços de Ferreira ........... 36

Comunidade Terapêutica 
S. Francisco de Assis / 
Escuteiros de Santa Maria de 
Silvares ................................... 38

Não sei porquê, confesso que me senti tentado a falar dos comentadores que nos seus comentários 
dissertam sobre tudo… e todos, sejam livros, religião, politica e, agora, até futebol... Mas outros 
assuntos mais sérios exigem que me dedique a eles, até para não ser mais um daqueles que sabem 
tudo e, como diz o velho ditado, não sabem nada, a voltar a falar da crise, que muitos imaginam estar 
longe do fim, que reclamam rupturas e até vão fazendo alguma futurologia sobre se Portugal vai 
recorrer ao fundo de emergência europeu, uma espécie de FMI para os países pobres (?) da Europa, 
mas ricos à escala global.
Deixemos então para segundas núpcias os comentários dos ditos cujos e falemos de coisas mais 
sérias. O mundo está de facto a viver momentos difíceis. Não falamos ou falamos muito pouco do 
crime e da sua tentacular organização, da forma como está economicamente organizado e armado, 
constituindo uma séria ameaça para a paz, para o desenvolvimento e até mesmo para a soberania das 
nações. Tenho sérias dúvidas de que os negócios ilícitos não envolvam todas as nações do mundo, 
de tal modo que o crime organizado, não tendo pátria, relaciona-se pelos diversos mercados desde 
o tráfico de drogas, armas de fogo, tráfico de seres humanos e todo o tipo de contrabando. Será por 
negligência ou por incapacidade que as organizações internacionais não conseguem combater este 
flagelo mundial, que faz na Europa mais de 140 mil vítimas de tráfico humano para fins de exploração 
sexual, gerando uma renda bruta anual de 3 biliões de dólares. Do contrabando de migrantes, que 
gera uma receita de 6,6 biliões de dólares, do mercado regional de heroína na Europa, que é o mais 
valioso do mundo, com 20 biliões de dólares, sendo a Rússia o país com maior consumo de heroína 
(70 toneladas) matando entre 30 a 40 mil jovens russos por ano. Todos sabemos que o Afeganistão 
(ópio) e a Colômbia (coca) são dois dos países que possuem as maiores plantações ilícitas do mundo… 
Todavia, as receitas, nestes casos, são feitas no destino (países ricos), consumidores de 55 biliões 
heroína mais 72 biliões de cocaína. Se a estes factores adicionarmos o mercado mundial de armas 
de fogo ilícitas onde são estimados entre 170 a 320 milhões de dólares ano, ou seja entre 10 a 20 % 
do mercado legal, e se por um momento pensássemos na quantidade de vitimas que estas armas 
fazem, então os números poderiam ter uma outra variável. Estes são apenas alguns pequenos (?) 
exemplos da variedade do “negócio” em que se insere o crime organizado. Não sei, mas gostaria de 
saber como e onde para este capital que, por operações ilícitas, se vai produzindo. Desmantelar as 
organizações é um acto proibitivo ou impossível? Ou será que este exército de colarinho branco que 
envolve desde advogados e correctores a banqueiros encobre e lava as “receitas” dos criminosos? 
Não sei e tenho dúvidas de que alguma vez se tenha tentado organizar a caça a estes criminosos 
internacionais. Mas pode ser que com a crise que o mundo atravessa sejamos tentados a ir atrás do 
dinheiro deles (?), acabando com estes crimes hediondos e sangrentos que deveriam envergonhar 
toda a espécie humana… Sinceramente, lembrei-me agora, nunca ter ouvido nenhum comentador 
falar disto!

Sérgio Oliveira

Editorial
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“O que mais preocupa não é o grito 
dos violentos, nem dos corruptos, 
nem dos desonestos, nem dos sem 

carácter, nem dos sem ética.  
O que mais preocupa é o silêncio 

dos bons.”
(Martin Luther King)



4 Encontro IDT

“Uma equipa
do século XXI”

A família IDT reuniu, nos dias 31 de Maio e 1 de Junho, no concelho 
de Torres Vedras, mais concretamente na freguesia do Vimeiro. O 
palco escolhido, o Hotel Golf Mar, com a Praia do Porto Novo e o 
rio Alcabrichel como cenários ideais para um convite à reflexão, re-
servou aos participantes muitas surpresas a montante do programa 
de trabalho. 
Na edição deste ano do Encontro do IDT, para além dos momentos 
formais, houve muito espaço para lazer e para a adesão a activida-
des saudáveis face à oferta disponibilizada, que incluiu equitação, 
golfe, natação, futebol, entre outros divertimentos que serviram para 
descomprimir e renovar motivações para mais um ano de trabalho. 
Que não se avizinha fácil, como todos os outros nesta área das de-
pendências em que os constrangimentos são sempre muitos. As 
contingências de índole financeira não convidam a grandes aven-
turas de ordem orçamental e lá ficaram os avisos no sentido de se 
perseguir a necessária contenção em altura de apertos para todos. 
O IDT está a trabalhar actualmente com o Ministério da Saúde no 
sentido de encontrar um modelo de financiamento que augure me-
lhores perspectivas de futuro e que vise, tal como acontece com ou-
tros institutos públicos na área da saúde, como o Instituto Português 
do Sangue, o INEM ou o Infarmed, a facturação de um pacote de 
serviços prestados ao Estado português. Enquanto tal não aconte-
ce, vão-se vivendo momentos de dificuldades e de incerteza, que 
obrigam os responsáveis do Instituto a engendrar soluções pontuais 
para fazer face aos compromissos com os seus recursos humanos e 
os recursos de instituições cujos projectos são financiados pelo IDT. 
E se aos mais de 1800 profissionais que trabalham no IDT somar-
mos talvez outros tantos que asseguram ao Estado a cobertura de 
serviços que este delega na sociedade civil, facilmente constatamos 
que a missão de intervir em toxicodependências vai muito além dos 
públicos-alvo que a rede instituída serve. E que um desinvestimento 

ou uma despreocupação face à mesma poderá deitar por terra todo 
um trabalho muito positivo construído ao longo de anos numa lógica 
de cooperação entre o sector público e as organizações do terceiro 
sector.
Depois de no encontro do ano passado se ter definido como mote 
Rumo à Qualidade Total, para o encontro deste ano foi escolhido o 
slogan Uma Equipa do Século XXI. Assegurado que está o processo 
de certificação da qualidade em algumas unidades do IDT e numa 
altura em que a construção do mesmo processo decorre noutras 
estruturas, a evolução pretende-se contínua e adaptada às novas 
exigências que decorrem de uma sociedade em constante trans-
formação. No encontro, falou-se essencialmente das experiências 
levadas a cabo nos CRI, desde organizações e funcionamentos, re-
des de referenciação, resultados, boas práticas e modelos de inter-
venção integrada. A importância da formação contínua, do registo 
e avaliação de práticas, da integração de respostas e da realiza-
ção constante de diagnósticos que permitam rentabilizar recursos 
e melhor responder territorialmente foram premissas comuns num 
espaço que serviu ainda para a divulgação dos resultados de 2009 
no âmbito da detecção precoce do VIH nos utilizadores de drogas, 
uma apresentação desenvolvida por Henrique de Barros e José Pá-
dua. Na sessão de abertura, para além dos representantes do CD 
do IDT, estiveram ainda presentes do Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Manuel Pizarro, que uma vez mais se associou à família 
e causas do IDT e de Carlos Miguel, o presidente da autarquia que 
acolheu o evento, a Câmara Municipal de Torres Vedras.
 Uma vez mais, Dependências marcou presença no encontro e re-
gistou os discursos do Secretário de Estado e do Presidente do IDT, 
apresentando ainda uma síntese do que se passou em cada mesa 
do encontro, citando as intervenções dos relatores Ana Feijão, Rui 
Pedro, João Curto, Álvaro Pereira, Graça Vilar e Susana Carvalho.
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Discurso de abertura 
de Manuel Pizarro
“É muito oportuno que o IDT realize 
iniciativas deste tipo, valorizando 
os recursos humanos da organiza-
ção e a forma como os dirigentes 
se relacionam com estes. Talvez 
em nenhuma outra área como a do 
IDT isso seja tão significativamente 
importante. Esta é uma actividade 
complexa e os vossos sorrisos reve-
lam que ainda há portugueses que 
conseguem reagir de forma positiva 

a situações complexas. Numa área problemática que, na actividade mais tra-
dicional tem a ver com o consumo de substâncias ilícitas e que numa vertente 
mais recente da nossa actividade tem a ver com o consumo exagerado do 
álcool, vocês lidam no dia-a-dia com os problemas que a sociedade pretende 
apenas esquecer que existem. E que alguns desejariam que, por via de qual-
quer acto milagroso, fossem proibidos e banidos…
Esta é uma área em que existe verdadeiramente um antes e um depois. E que 
é absolutamente marcado por um momento, na altura já sob a participação 
activa do Dr. João Goulão, em que foi definida uma estratégia para abordar 
os problemas da droga e da toxicodependência baseada em princípios que 
conhecem tão bem ou melhor do que eu, o humanismo e o pragmatismo, no 
seio do qual foi assumido um conjunto de orientações para a concretizar.
E temos resultados para apresentar à sociedade portuguesa. Com impacto 
social, o que significa impacto humano, impacto familiar e real na vida dos 
portugueses, que tem a ver com o consumo e abuso de substâncias ilícitas. 
Esses resultados são muito importantes e têm a ver com a atitude da socie-
dade e com o trabalho de muitos agentes de fora do próprio IDT, desde as 
diversas instituições particulares que actuam nesta área, os serviços policiais 
ou o SNS mas tem a ver, em grande medida, com o trabalho do IDT, dotado 
de extremo rigor técnico e científico. Todos os dias, há pessoas que estão a 
ser atendidas, acompanhadas, tratadas e acarinhadas por vocês, que contri-
buem para que a sociedade funcione melhor.
Apesar de tudo, não podemos distrair-nos. Sabemos que não haverá nunca 
uma sociedade livre de drogas. Mas podemos construir uma sociedade que 
saiba lidar de forma inteligente e humanizar o problema das drogas. E sei que 

o têm feito de forma inteligente e que o continuarão a fazer. Mas o facto de 
termos hoje um padrão melhor no país, uma vez que os problemas relacio-
nados com drogas e toxicodependências são hoje menores que há uns anos 
atrás, não significa que nos possamos distrair ou reduzir os meios que estão 
na base deste trabalho. Precisamos de fazer adaptações, acertos e eventual-
mente optimizações mas nunca diminuir a intensidade dos meios colocados 
no combate a este problema.
Nós temos novos desafios. No seio das drogas ilícitas, consumos emergen-
tes estão a alterar a problemática. Se temos conseguido bons resultados em 
relação à diminuição dos consumos entre os mais jovens, temos hoje esta 
enorme área do álcool, em que aprovámos o Plano Estratégico na passada 
quinta-feira, sem a talvez esperada adopção de medidas radicais e proibicio-
nistas. E esperamos que a mesma combinação inteligente entre medidas de 
redução da oferta e medidas de redução da procura nos traga os mesmos 
resultados positivos que alcançámos na área das ilícitas. Numa área talvez 
com uma complexidade aumentada, temos que definir um modelo que se 
identifique com a nossa cultura e hábitos e que respeite os valores essenciais 
da saúde. Mas sabemos que o problema do álcool na nossa sociedade não 
será resolvido com medidas de índole meramente repressiva ou moralista. 
Também aqui o IDT terá um papel de liderança, de autoridade, de formação e 
sensibilização e um novo desafio.
Em relação ao próximo ano, temos a grande expectativa de conseguimos 
criar um novo modelo de financiamento para o IDT. A minha expectativa apon-
ta para que todos os institutos públicos na área do Ministério da Saúde fos-
sem feitos de uma forma mais transparente ainda, no intuito de se tornarem 
mais práticos e de se perceber qual é o serviço que o Estado está a contra-
tar com cada um dos seus institutos. Gostaria que o Estado, em cada ano, 
contratasse um determinado volume de serviços, não dependendo da boa 
vontade política ou financeira dos responsáveis para a remuneração da óbvia 
valorização social que representa o serviço prestado pelo IDT. E também por 
isto, é necessário quantificarmos o que fazemos, registarmos o que fazemos 
porque nenhuma organização do mundo vive melhor sem ser capaz de ser 
auditada a qualquer momento, sem ser capaz de ser avaliada e os seus re-
sultados quantificados.
Por fim, porque sinto que estou perante uma equipa constituída por profissio-
nais muito disponíveis e motivados para continuar um trabalho essencial para 
o país, quero expressar aqui o total apoio do Ministério da Saúde ao trabalho 
que têm vindo a realizar”.

Encontro IDT Encontro IDT
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Intervenção do Prof Henrique de Barros 

Coube ao Coordenador Nacional para a Infecção VIH/sida, Henrique de 
Barros, a primeira comunicação deste Encontro Nacional do IDT. Infecção 
VIH: a detecção precoce nos utilizadores de drogas foi o mote para um 
trabalho em que Henrique de Barros se socorreu dos últimos dados dispo-
níveis, relativos a 2009, para concluir que “hoje, Portugal já não ocupa o úl-
timo lugar da U.E. em quantidade de infecções”.  De acordo com o Coorde-
nador Nacional, o panorama português reforça a tendência anteriormente 
verificada no que respeita a “uma infecção sobretudo de homens”, não se 
verificando a “feminização da infecção”. Constatando uma descida exces-
sivamente lenta do número de casos de sida diagnosticados por ano, Hen-
rique de Barros conclui que, “provavelmente, ou não estamos a detectar a 
tempo ou, se o fazemos, não tratamos convenientemente”, hipótese que, 
no entanto, não convence o infecciologista face ao facto de os gastos com 
medicação estarem a subir no nosso país, orçados em 250 milhões anuais 
em TARV. 12 mil euros por ano é quanto custa cada utente ao Estado, 
factura que leva Henrique de Barros a concluir que “a prevenção é absolu-

tamente determinante”. Henrique de Barros salientou ainda a existência de uma preocupação comum às estraté-
gias do Programa Nacional para a Infecção VIH/sida, relativa ao conhecimento sobre a epidemia: “É fundamental 
conhecer onde está a infecção e as pessoas susceptíveis e como se encontram essas mesmas pessoas”. No que 
respeita ao número total de casos sob a forma de sida, é possível concluir, a partir do estudo apresentado, uma 
diminuição da incidência nos utilizadores de drogas por via injectável e um aumento nos homens que praticam 
sexo com outros homens. Henrique de Barros revelou que “os doentes ainda são detectados numa fase tardia e 
que “65,3 por cento dos casos diagnosticados já requeriam tratamento”. Curiosamente, e apesar de o número de 
homens que utilizam drogas por via injectável ser claramente superior aos das mulheres que o fazem, o estudo 
aponta para uma maior prevalência da infecção VIH nas mulheres que injectam do que nos homens. Depois de 
realizar um périplo sobre alguns programas, com os respectivos indicadores que versaram seringas recolhidas ou 
o programa piloto levado a cabo nas prisões, Henrique de Barros concluiria a sua intervenção, realçando a impor-
tância da recolha de informação para a adopção ou correcção de estratégias, que se pretendem cada vez mais 
eficazes, lançando mesmo um apelo à plateia presente: “Não se chateiem connosco quando fazemos pressão 
para nos darem informações que não estavam disponíveis no passado e para se confirmarem os resultados dos 
testes rápidos reactivos”. Realçando que “20 casos novos em quatro anos representam um custo de um milhão de 
euros por ano” e que “ainda há 1500 pessoas em relação às quais não existe informação sobre se fizeram ou não 
teste”, Henrique de Barros concluiria que “a prevalência de testes rápidos positivos diminuiu ligeiramente entre as 
pessoas que usam drogas entre 2007 e 2009 nas primeiras consultas”. Paralelamente, o Professor constatou que 
“nos seguimentos, verifica-se uma diminuição marcada, de 19 para 9,7% nos UDI”.

CRI Algarve              
A Região do Algarve iniciou o 
Apoio Estruturado a Toxicodepen-
dentes na década de 1980. Médi-
cos de Família, como o Dr. Álvaro 
Pereira; Dr. João Goulão ou Dra. 
Graça Soares, iniciaram nessa 
época, as primeiras actividades 
regulares nos respectivos Centros 
de Saúde.
Os contactos que progressiva-
mente foram estabelecendo com 
o então Centro das Taipas , em 
Lisboa, desencadeou o processo 
que levou à inauguração no Al-
garve, em 25 de Abril de 1988, do 
primeiro serviço do Ministério da 
Saúde dedicado especificamente 
ao tratamento da toxicodependên-
cia: o SPAT (Serviço de Prevenção 
e Atendimento a Toxicodependen-
tes).
O SPAT dependia da Administra-
ção Regional de Saúde de Faro e 
disponibilizava a maioria das suas 
consultas também em Faro, em-
bora rapidamente tivessem sido 
criadas consultas nos Centros de 
Saúde de Olhão (1988), Albufeira 
(1989), Tavira (1990) e Vila Real de 
Sto. António (1991).
Na área de reinserção, em 1998, o 
ainda SPTT/Algarve foi pioneiro ao 
candidatar-se a diversos projectos 
co-financiados de onde destaca-
mos o projecto Rede de Artesãos, 
tendo sido criada uma estrutura 
única para o implementar em 2000 
(SABER). Quando o co-financia-
mento acabou (em 2005), a estru-
tura entretanto criada acabou por 
ser reconvertida na actual Equipa 
de Reinserção.
Foi também pioneiro ao criar em 
13 de Julho de 1999 o seu próprio 
sítio na Web (único no âmbito das 
Direcções Regionais) que foi en-
cerrado após a fusão entre o SPTT 
e o Instituto Português da Droga e 
da Toxicodependência I(PDT).
Em 2007, houve uma nova rees-
truturação, com o surgimento do 
Decreto-Lei n.º 221/2007, de 29 de 
Maio, o qual veio alterar a estrutu-
ra existente. Foi, então, criado um 
CRI – Centro de Respostas Inte-
gradas, dependendo da nossa De-
legação Regional e complemen-
tando os serviços já assegurados 
no Algarve através das diferentes 
Equipas especializadas: Preven-
ção; Tratamento; Redução de Da-
nos e Reinserção.

Encontro IDT
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CRI: Funcionamento e Organização dos CRI’s
CRI: Algarve, BAAL, Porto Ocidental, 
Taipas, Viseu, Leiria, Ribatejo
Moderador: Paulo Rosário
Relatoras: Susana Carvalho e Graça Vilar

Susana Cardoso e Graça Vilar socorreram-se de uma apresentação 
powerpoint para publicarem as conclusões retiradas desta mesa que 
abordou duas temáticas: o funcionamento e a organização dos Cen-
tros de Respostas Integradas. Começariam por realizar uma espécie 
de análise swot, enumerando as potencialidades e os constrangimen-
tos apontados pelos autores das comunicações dos CRI convidados, 
evidenciando a articulação com outros recursos, os desafio dos pro-
fissionais, a diversidade de intervenções e funções, a rentabilização 
de recursos, a acessibilidade dos utentes e a qualidade e eficiência 
como potencialidades. Como constrangimentos, foi referenciada a 
dispersão das respostas, a sobrecarga dos técnicos, a falta de mé-
dicos, o agravamento da saúde física e psiquiátrica dos utentes, as 
diferentes realidades dos CRI´s e a relação sempre complicada de 
gerir entre burocracia e qualidade.
Ainda no que concerne ao funcionamento e organização dos CRI, fo-
ram apontados dois tipos de postura, uma de confiança, assente num 
tal “espírito IDT”, o empenho de equipa, dirigentes fortes, apontando-
se que a solução se encontra no sistema, a nível do IDT mas tam-
bém dos CRI’s. Como postura de alerta, englobaram-se as seguintes 
premissas: definir prioridades do IDT, contracção das respostas CRI, 
adequação das exigências aos diferentes CRI´s e garantir qualidade 
do tratamento.
Finalmente, na vertente de acção dos CRI’s, as relatoras socorreram-

se de algumas citações dos responsáveis dos Centros presentes na mesa, nomeadamente a “necessidade 
de deixar as quintinhas”; que “a solução tem que vir de dentro”; “só vestindo a camisola” e que “ não há 
reorganização que nos valha se não se definir prioridades”.
As relatoras concluiriam que “apesar da diversidade do trabalho dos CRI´s e do “espírito” IDT ,́ a sobre-
carga de trabalho pode esgotar os profissionais e o IDT tornar-se-á um serviço como os outros, sem uma 
identidade particular, pouco atraente”. 

CRI Aveiro
Área Geográfica: Aveiro, Estarre-
ja,  Ovar, Anadia, Ílhavo, Mealha-

da,  Águeda, Vagos, Murtosa, 
Albergaria – a – Velha e Oliveira 

do Bairro
Recursos Disponíveis:

 Unidade Organizativa Territorial.
Articulação das Intervenções nas 

Áreas:  Prevenção, 
Redução de Riscos e Minimi-
zação de Danos,  Tratamento, 

Reinserção. 
O desenvolvimento dos PRI’s, têm 
contribuído  para a consolidação 
de parcerias locais,  dando corpo 
a uma rede de instituições, sem 

as quais não seria possível atingir 
a  abrangência e qualidade dos 

cuidados  prestados aos utentes.
destacar a articulação da Equipa 
de Tratamento  com os PRI´s que 
integram Projectos de Reinserção. 

CRI Baixo 
Alentejo e 

Alentejo Litoral
Entre a Planície e o Mar….existe 
um território imenso, com especi-
ficidades próprias, gentes, hábitos 
e culturas enraizadas… É entre a 
Planície e o Mar … que figura o 
Centro de Respostas Integradas 
do Baixo Alentejo e Alentejo Lito-
ral e as suas Equipas Especializa-
das:  Tratamento do Baixo Alentejo 
(Beja); Tratamento do Alentejo 
Litoral (Santo André);Prevenção e 
Reinserção do BAAL.
É neste espaço físico, que pode-
mos promover potencialidades e 
direitos de cidadania, assim como 
conhecer e mobilizar os recursos 
existentes à definição de estra-
tégias assentes em políticas de 
proximidade e em diagnóstico ri-
gorosos.
O pressuposto da intervenção as-
senta no respeito pelas pessoas, 
atendendo aos tempos e às par-
ticularidades individuais; aposta 
na relação e atende à diversidade 
de contextos; “despida” de pre-
conceitos, é geradora de espaços 
privilegiados e individualizados, 
contribuindo para o aumento de 
competências, capacitando para o 
agir e promovendo a adaptação às 
novas exigências.
É em nome dessa responsabili-
dade partilhada, que os homens e 
mulheres que integram as equipas 
do CRI do BAAL constroem no seu 
dia-a-dia a nossa identidade insti-
tucional, traduzida em ganhos de 
eficiência e eficácia e constituin-
do-se como referência credível, 
em termos técnico-científicos, aos 
olhos dos nossos parceiros e da 
sociedade civil.

Encontro IDT Encontro IDT
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CRI: Redes de Referenciação
CRI: Braga, Bragança, Guarda, Lisboa, Oeste, Portalegre
Moderador: Santos Silva
Relatora: Ana Feijão

“Nesta mesa, particularmente rica, falou-se sobre referenciação. Hou-
ve aspectos importantes referidos por cada um dos representantes dos 
CRI, que focam a ligação aos recursos da comunidade e a forma como 
cada CRI vai resolvendo os seus problemas. Foram referidos alguns 
apontamentos positivos e outros negativos. O CRI de Braga falou na 
importância de uma boa definição dos requisitos, bem como na exis-
tência de suportes de registo adequados e na existência de um interlo-
cutor em cada instituição como um factores importantes para uma boa 
referenciação. No CRI de Braga considera-se pertinente melhorar a ar-
ticulação com os cuidados de saúde primários em relação em relação 

à administração presencial de metadona e ainda remeter aos cuidados de saúde primários os utentes que 
estão estabilizados. No CRI de Bragança, o problema das distâncias foi o que me pareceu mais significativo. 
Mas deram um bom exemplo traduzido na articulação com o Hospital Joaquim Urbano que, fruto da colabo-
ração com a ARS do Norte, tem uma equipa que se desloca a Bragança em vez de os utentes se deslocarem 
ao Porto, o que se traduz numa mais-valia que tem a ver com recursos locais. Há uma boa referenciação nas 
áreas do HIV e da tuberculose pulmonar e grandes dificuldades na estomatologia. No CRI de Bragança, há 
também dificuldades na área da alcoologia. A pergunta era como se podem evitar deslocações desnecessá-
rias pelo facto de as Unidades de Alcoologia, em geral fazerem uma primeira consulta e só depois proporem 
internamento. Como desbloquear este tipo de situação? O CRI da Guarda demonstrou desenvolver um traba-
lho em parceria com a Unidade Local de Saúde. Face à insuficiência de recursos, partilham recursos físicos 
e profissionais e articulam com os cuidados de saúde primários no sentido de  colmatar as dificuldades. Na 
informação e sensibilização a cuidados de saúde como a vacinação ou o planeamento familiar, o CRI da 
Guarda constitui-se como um factor de aproximação aos cuidados de saúde primários. É uma forma interes-
sante de colaboração e que passa, obviamente, por uma articulação e referenciação adequadas. O CRI de 
Lisboa Oeste falou na escassez de recursos humanos como um óbice importante para um melhor desempe-
nho e encontra constrangimentos múltiplos nesta área em relação às doenças infecciosas. Disse que a rede 
de referenciação remete para uma regulação das relações, nomeadamente com os serviços hospitalares e 
deixou uma pergunta complicada: que riscos estamos dispostos a correr, que limites, o que se pode fazer e o 
que não pode ? Finalmente, o CRI de Portalegre falou de dificuldades especialmente na área da Obstetrícia e 
na articulação com a Unidade de Alcoologia. Também aí existem dificuldades acrescidas devidas à distância 
e falou-se do recurso duplo de utentes às equipas de redução de riscos e minimização de danos portuguesas 
e espanholas,  o que dificulta o controlo de um eventual tráfico de metadona e das dificuldades criadas pela 
reforma dos cuidados de saúde primários, com as USF, o que implica um maior grau de exigência  quanto 

CRI Braga
Área Geográfica de Atendimen-
to Concelhos: Amares, Barcelos, 
Braga, Cabeceiras de Basto,  Ce-
lorico de Basto, Esposende, Fafe, 
Guimarães,  Póvoa do Lanhoso, 

Terras de Bouro, Vieira do Minho,  
Vila Nova de Famalicão, Vila 

Verde e Vizela.
 

Recursos disponíveis: Con-
sultas, Programas Terapêuticos, 
Redução Danos, Reinserção So-
cial, Informação, Articulação com 

Serviços Prisionais ri Braga

Tratamento Programa de Substi-
tuição Opiácea

Metadona: 1049; Buprenorfina: 
607; Metodologia ADR: 918

Referenciação: Centr. Hospit.
Alto Ave, Médio Ave e Braga,

CDP’s, ACES
Reinserção Programa Vida Em-

prego: 22 utentes
4 Projectos PRI’s: 211 utentes

Redução Riscos Minimização
Danos Programa Satélite: 90 

utentes
4 Projectos PRI’s: 1064 utentes

Prevenção
Projecto “Eu e os Outros”

Aplicadores: 57
Alunos: 105; 3 Projectos PRI’s:

3769 adolescentes
Formação

Formandos:158 técnicos
Tempo de formação: 120 horas

CRI Guarda
Área Geográfica: Aguiar da Bei-
ra, Almeida, Celorico da Beira, Fi-
gueira de Castelo Rodrigo, Fornos 
de Algodres, Gouveia, Guarda, 
Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, 
Seia, Trancoso
Recursos Disponíveis: Unidade 
Organizativa Territorial.
Articulação das Intervenções 
nas Áreas: Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Da-
nos, Tratamento, Reinserção.
Implementação de procedimen-
tos facilitadores:
• Articulação/Comunicação: Pro-
tocolo
CRI da Guarda – Unidade Local de 
Saúde da Guarda, EPE com téc-
nicos de referência em ambas as 
Instituições;
• Parceria/Partilha: Recursos
humanos (médicos, enfermeiros), 
materiais (vacinas, preservativos, 
pílulas) e físicos (instalações);
• Apoiar/Envolver: Equipa de cui-
dados de saúde primários (todos 
os Centros de Saúde do ACS
Guarda) e secundários (consulta
de doenças hepáticas);
• Avaliação das necessidades/
Acompanhamento: Consultas de
seguimento (reciprocidade nas
respostas de proximidade).

Encontro IDT
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aos objectivos contratualizados e  à contenção de gastos.
A par destes dados, retirei algumas conclusões que, espero, reflictam exactamente o que se passou: a primei-
ra aponta para o IDT como instituição especializada em tratar dependências que presta um serviço ao SNS 
e aos subsistemas. O SNS é o responsável pelos cuidados de Saúde dos cidadãos e pede-nos a prestação 
de cuidados especializados na área das adições. A segunda conclusão é que a missão de cada instituição 
e de cada serviço tem que estar bem definida. Terceira: a referenciação diz respeito não só à referenciação 
de utentes para fora do IDT mas entre pontos  diferentes do IDT e de fora para os serviços do IDT. Quarto: 
é absolutamente necessário responsabilizar cada instituição pelo cumprimento da sua missão para garantir 
uma prestação de cuidados adequada, centrada nos cidadãos e nas suas necessidades. Quinto: é obrigató-
rio conhecermos bem os nossos clientes, internos e externos, e termos bem claras as nossas relações com 
eles, as nossas atribuições e as deles. Sexto: são exemplos de boas práticas a existência de interlocutores 
definidos em todas as instituições, a existência de suportes de referenciação claros e de avaliação dos re-
sultados da referenciação. Sétimo: os princípios da territorialidade e da proximidade são importantes e, para 
as deslocações dos utentes, é necessário articular respostas locais e recursos da comunidade, envolvendo 
parceiros da mesma, mas não me parece que caiba ao IDT passar credenciais de deslocação porque é o IDT 
que presta um serviço ao SNS e não o contrário. Oitavo: Não foi possível avançar mais cedo com a rede de 
referenciação em alcoologia enquanto não houve clarificação das atribuições do IDT na coordenação dos 
assuntos relativos ao álcool. Nono: a comunicação continua a ser indispensável e uma boa comunicação 
entre serviços é um valor imprescindível. Décimo: há necessidade de clarificar quem presta que serviços na 
área do álcool. Os cuidados de saúde primários são responsáveis pelo primeiro diagnóstico e pelas interven-
ções breves em alcoologia, pelo atendimento dos casos agudos e  tratamento das dependências ligeiras e 
orientam para o IDT os casos mais complexos ou para os cuidados diferenciados de Psiquiatria e Medicina. 
Os duplos diagnósticos psiquiátricos são responsabilidade dos serviços de Psiquiatria; os     duplos diagnós-
ticos orgânicos são responsabilidade dos serviços de Medicina; o IDT presta a estes serviços especializados 
tratamento do sindroma de dependência em doentes compensados. Em relação a esta questão do álcool, 
temos que ter em conta que somos todos profissionais do tratamento de dependências mas que existem 
especificidades para as quais é preciso acelerar e melhorar a formação; E que a visibilidade social  da toxi-
codependência diminuiu muito, em grande parte devido ao bom trabalho do IDT. A importância do álcool é 
crescente. Tendo em conta  que há  tantos profissionais  competentes no IDT e eventualmente desgastados 
- porque a área das substâncias ilícitas é particularmente pesada –  o desafio colocado pelos dependentes 
de álcool com com as suas especificidades, é concerteza um desafio interessante. Tendo o IDT esta com-
petência, tem que se fazer sentir necessário numa área em que deve funcionar como resposta privilegiada. 
Como a escassez de recursos é uma realidade, temos que nos centrar no  que é importante, planificar as 
nossas responsabilidades, melhorar a nossa formação, rentabilizar os nossos recursos e melhorar as nossas 
competências. No âmbito da Comissão Interministerial, temos que clarificar a nossa relação com os serviços 
de Justiça e a excessiva proximidade – por vezes quase promíscua – entre a Justiça e a Saúde, o que tem 
vários riscos, principalmente na interferência na relação terapêutica de confiança e nas posturas de ajuda e 
punição que podem aparecer como contraditórias.”.

Encontro IDT Encontro IDT

CRI de Viana do 
Castelo

Durante o encontro apresentou como  
prática  de intervenção nas diversas 
áreas de missão Prevenção: Projec-
to piloto nas Escolas Profissionais, 
partindo de um diagnóstico através 
de questionários a professores, auxi-
liares e alunos, definiu-se um modelo 
de intervenção. Desenvolveu-se for-
mação base no âmbito do consumo 
de substâncias psicoactivas, bem 
como formação específica. Rentabili-
zação de recursos com a integração 
dos PRI no modelo de intervenção. 
Elaboração do “Modelo Lógico” e 
possibilidade de replicação noutros 
territórios. Tratamento: Consulta 
Descentralizada no Estabelecimento 
Prisional Regional de Viana do Cas-
telo com os seguintes objectivos: 
promover o desenvolvimento pessoal 
e da construção de identidade, ser se-
curizante e contentora das angústias. 
Apresenta um efeito positivo na acei-
tação e adequação ao meio.  RRMD: 
Intervenção em contexto recreativo: 
Optimizar e consolidar a intervenção 
no âmbito da RRMD, com alarga-
mento do espectro de contextos de 
intervenção e população-alvo abran-
gida, alargamento da intervenção a 
todos os festivais distritais da época 
de verão Resultados ano 2009: 11 
eventos abrangidos, 6500 população 
alvo, 23 parcerias formais e informais, 
1200 testes de alcoolemia 3 meios 
de socorro accionados. Reiserção: 
O Gestor Social como facilitador da 
articulação interinstitucional através 
da Mediação Social do individuo, 
Contratualização dos P.I. integrados, 
Intervenção e práticas no âmbito do 
modelo lógico do PORI.
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Mesa: Intervenções CRI:  Resultados
CRI: Castelo Branco, Coimbra, Viana do Castelo
Moderadora: Cristina Mesquita
Relator: Rui Pedro

A apresentação realizada pelo Dr. Joaquim Borges coloca-nos algumas 
questões pertinentes: 
Quando abordamos os resultados como tema para o que olhamos?  De-
bruçamo-nos sobre os resultados traduzidos pelo investimento realizado 
(focando-nos sobretudo na perspectiva institucional) ou debruçamo-nos 
sobre os resultados traduzidos pelas mudanças operadas nos utentes da 
instituição (focando-nos, neste caso, sobretudo na perspectiva do clien-
te)? Quais os resultados que dão significado à nossa existência enquan-
to instituição? Tentando responder à última questão, consideramos que 
existimos porque as pessoas nos procuram trazendo-nos um conjunto 

de necessidades e de características, tendo a expectativa de que a nossa intervenção as ajude a transformá-
las. Se as mudanças ocorridas forem consideradas positivas, aumentará o significado da nossa existência e 
teremos cada vez mais procura. Se forem consideradas negativas ou irrelevantes, tenderemos a ser aban-
donados pelos utentes, a procura de serviços reduzir-se-á e o significado da nossa existência será cada vez 
menor, podendo levar-nos à extinção. Na perspectiva do cliente, os resultados medem as mudanças ocorridas 
nas suas características e necessidades, durante o seu processo de acompanhamento. A avaliação final é feita 
entre os momentos de chegada e partida da instituição. O Dr. Joaquim Borges ilustra esta definição apresen-
tando um caso no qual após 13 anos de seguimento institucional, três vezes por semana, com uma abordagem 
de orientação analítica, o utente estava muito melhor na perspectiva intrapsíquica mas continuava a consumir 
drogas. Mais uma vez, este exemplo nos põe a pensar, neste caso, também na relação custo\beneficio da  inter-
venção. Na perspectiva do utente, se a avaliação do custo é considerada demasiado elevada face ao benefício 
obtido, ele tenderá a desistir do processo de mudança. Por outro lado, se o custo é considerado demasiado 
baixo, ele tenderá a não valorizar o resultado. Neste exemplo, se ele se mantém 13 anos em acompanhamento 
é porque certamente alguma coisa está a ganhar com a intervenção, mas terá havido um ganho numa pers-
pectiva de tratamento de dependência de substâncias psicoactivas? Num outro exemplo, um internamento para 
desabituação de opiáceos não deve ser muito difícil, nem muito valorizado por um utente que o concretiza 12 
vezes, recaindo logo a seguir.Também a instituição tem de pensar que se mobiliza grandes recursos produzindo 

CRI Castelo 
Branco

Área Geográfica: Belmonte, 
Castelo Branco, Covilhã, Fundão, 
Idanha-a-Nova, Mação, Oleiros,  Pe-
namacor, Proença-a-Nova,  Sertã, 
Vila de Rei, Vila Velha de Rodão
Recursos Disponíveis: Unidade 
Organizativa Territorial. 
Articulação das Intervenções 
nas Áreas:  Prevenção,  Redução 
de Riscos e Minimização de Danos,  
Tratamento,  Reinserção.

O FUTURO É AGORA
Objectivo: Contribuir para o sétimo 
Objectivo do Desenvolvimento do 
Milénio “Assegurar a Sustentabilida-
de Ambiental”.
Metodologia: Contratualizar com
Profissionais e Clientes da E.T. de 
Castelo Branco medidas para uma 
cultura ecológica e de exercício da 
cidadania. Envolver os Clientes no 
tratamento,responsabilizando-os. 
Resultados: Os Profissionais fa-
zem separação dos resíduos para 
reciclagem e um faz a remoção para 
o respectivo ecoponto. Os Clientes 
utilizam e mantêm limpos os sacos 
de tecido para as unidoses de me-
tadona e devolvem os frascos para 
reciclar.

CRI Coimbra
Área Geográfica: Arganil, Canta-

nhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, 
Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mira, 

Miranda do Corvo, Montemor-
o-Velho, Oliveira do Hospital, 

Pampilhosa da Serra, Penacova, 
Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de 

Poiares, Tocha
Recursos Disponíveis: Unidade 

Organizativa Territorial. 
Articulação das Intervenções 

nas Áreas:  Prevenção, Redução 
de Riscos e Minimização de Danos,  

Tratamento, Reinserção.

EXPERIÊNCIA: Equipas de Trata-
mento e Reinserção de Coimbra e 

Figueira da Foz; RRMD

INOVAÇÃO  Planalto Seguro; 
Psicodrama em Meio Prisional; 

Coimbra, cidade EU-LAC

ABRANGÊNCIA 8 PRI´s em 4 
concelhos; Intervenções de Pre-
venção e Formação em 12 outros 

concelhos

ALINHAMENTO  Estratégia Regio-
nal (DRC)

PROSPECTIVA A 01/07/2010:
GaPSI – Gabinete de Prevenção 

Selectiva e Indicada

Encontro IDT
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resultados insignificantes, a sua função pode ser posta em causa e ao contrário, quando consegue grandes 
resultados com recursos mínimos, a sua sobrevivência poderá estar assegurada.
É através da avaliação que se compreende o processo de mudança. O Dr. Joaquim Borges cita o exemplo 
de uma psicose que é confundida com uma surdez, demonstrando que sem bons diagnósticos só por acaso 
se obterão bons resultados. Os tipos de recursos mobilizados para tratar uma surdez muito dificilmente serão 
os iguais aos necessários para tratar de uma psicose. No ponto de vista da boa relação custo\benefício pre-
tendida, provavelmente todos ficarão a perder. Para uma boa avaliação de resultados teremos que ter bons 
diagnósticos, quer iniciais, quer de saída. Para avaliar é também necessário que sejam definidos indicadores 
relevantes para o caso em questão, susceptíveis de serem medidos.  Uma avaliação honesta e bem funda-
mentada é fulcral para a sobrevivência da instituição. Se num processo de acompanhamento de um utente 
não forem estabelecidos objectivos e não se compreender como, porque e para que são atingidos, nenhum 
dos intervenientes, utente e técnico, percebe o que se está a passar, não havendo aprendizagem, sendo a 
instituição arrastada ao acaso pelo processo de mudança em curso, ao invés de ser a sua promotora.   Pelo 
contrário, quando a instituição percebe o que investe e os resultados que obtém, pode aprender com a sua 
experiência e optimizar recursos. Num evento recentemente realizado, os representantes de uma comunidade 
terapêutica referiram que tinham reduzido o tempo de internamento para metade com os mesmos resultados, 
graças a adaptações introduzidas no modelo de tratamento. Aparentemente trata-se de uma boa prática com 
ganhos para todos, utente e instituição. Foi também referida a necessidade de criação de guias de orientação, 
associados a manuais de boas práticas.   Ora uma boa prática é a que resulta. Só sabemos que resulta e 
porque resulta, se for avaliada. Os resultados variam em função das características do utente, do contexto, da 
problemática em causa e dos recursos existentes ou disponíveis. Estes são igualmente muito influenciados 
pelo factor tempo, o que implica um investimento constante em processos de monitorização que conduzam 
a uma boa prática de avaliação. Referiu-se um conjunto de indicadores importantes para se perceberem os 
resultados e a necessidade de se proceder à sua publicação para que estejam disponíveis para toda a popu-
lação. Para uma boa prática de avaliação é importante a existência de bons instrumentos de registo de dados, 
mas estes só serão verdadeiramente úteis se forem bem utilizados pelos técnicos. Sem dados introduzidos, 
não há instrumento, por muito bom que seja, que disponibilize resultados. Por exemplo, para a elaboração e 
manutenção de bons diagnósticos de saúde mental há que utilizar os instrumentos de avaliação psicológica 
em vários momentos do processo de tratamento Sobre este aspecto, o Dr. Joaquim Borges e o Dr. Augusto 
Martins referiram indicadores de resultados simples, como o número de utentes e tipo de consumidores em 
função das substâncias usadas, tempo de abstinência, número de recaídas, número de utentes com duplos 
diagnósticos, número de utentes portadores de doenças infecciosas, número de utentes integrados em famílias 
ou no mercado de trabalho, ou com uma rede de suporte activa…Referiram ainda indicadores mais finos, que 

CRI de Évora
Principais Actividades:
Concurso para o Logótipo; Rubrica 
da Declaração de Compromisso;  
Elaboração de um Guia de Recur-
sos com as respostas na área da 
Prevenção; Dinamização de ofici-
nas e encontros  técnicos e forma-
tivos; Realização de acções de re-
dução de riscos  em contextos de 
diversão nocturna; Comemoração 
de dias temáticos ligados com as 
áreas de actuação dos parceiros;
O Projecto “RISCA O RISCO” foi 
criado pela  Equipa da Prevenção 
do CRI de ÉVORA e decorre da 
necessidade por nós identificada 
para uma intervenção concertada 
e articulada com a comunidade no 
que se refere às áreas de interven-
ção em Redução de Riscos, Pre-
venção, e Educação para a Saúde. 
Visa a construção de um espaço 
permanente de reflexão / acção, 
acerca das melhores estratégias 
e práticas de Prevenção, Educa-
ção e Promoção da Saúde, para o 
distrito de Évora e a corporização 
na comunidade, do paradigma das 
Respostas Integradas.
Fazem parte deste projecto: Go-
verno Civil de Évora, Câmara Mu-
nicipal, PSP, GNR, IPJ,CAD, AA 
Universidade de Évora, Delegação 
de Évora da CVP, Associação “ 
Olhar Positivo”,GARE – Asso-
ciação para a Promoção de uma 
Cultura de Segurança, APF NAV – 
Núcleo de Atendimento às Vítimas 
de Violência Doméstica, DREAL 
– Direcção Regional de Educação 
do Alentejo

CRI Setúbal
Inclui três Equipas de Tratamento 
(Almada, Barreiro e Setúbal); 
É uma estrutura local de cariz 
operativo e de administração, refe-
renciado a um território definido e 
dispondo de equipas técnicas espe-
cializadas para as diversas áreas de 
missão  englobando as unidades, 
recursos e estruturas do IDT, I.P., 
dedicadas ao tratamento, preven-
ção, reinserção e redução de danos 
do respectivo território.

Engenho e Arte; Coesão; Empe-
nho; Capacitação; Desenvolvimen-

to; Energia; Todos; Nós; Juntos; 
Outros; Compromisso; Ética; Resili-
ência; Responsabilidade; Inovação; 

Alegria; Coerência; Equilibrio
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permitem estabelecer uma relação entre o programa em que os utentes estão inseridos e o resultado obtido… 
Diferentes tipologias de utentes à entrada na instituição, como por exemplo grávidas, crianças e jovens, famí-
lias, utentes em meio prisional… Indicadores de investimento, relacionando as características e dimensão da 
equipa e o resultado obtido na intervenção… Foi referida a existência de diferentes tipos de programas, como 
grupos terapêuticos, abordagens psico e sócio terapêuticas, programas de substituição opiácea, gabinetes de 
prevenção selectiva e indicada, programas de reinserção, como o Vida-Emprego…Foi mencionada a neces-
sidade de investir em formação e em contextos escolares, nomeadamente em escolas técnico-profissionais e 
em diferentes eventos numa perspectiva de redução de riscos e minimização de danos, como a participação 
em festivais e outros contextos recreativos.  Foram expostos resultados que demonstram o crescimento do 
número de utentes e a sua fidelização ao tratamento, o que evidencia o seu investimento e satisfação com a 
instituição. Foi também referida a diversificação e aumento de serviços prestados e de populações abrangidas 
e indicadores de impacto relativos ao CRI de Viana do Castelo consubstanciados numa melhor representação 
institucional, num alargamento do âmbito de actuação e na maior visibilidade e reconhecimento do trabalho do 
IDT I.P., concretizado no facto de todos os documentos de planeamento estratégico dos CLAS do distrito e da 
plataforma supra concelhia Minho-Lima integrarem e referirem as actividades do IDT I.P. 

CRI: Boas Práticas
CRI: Vila Real, Aveiro, Évora, Península de Setúbal
Moderadora: Cristina Mesquita
Relator: João Curto

“As boas práticas têm muito a ver com o que fazemos em determinada 
região, contexto e situação. As dificuldades também variam e carecem 
da devida transposição de contexto. A diminuição de recursos 
humanos representa limitações e o CRI de Setúbal procurou uma 
prática para compensar essa lacuna, fazendo uma consulta cada vez 
mais em parceria com outras entidades comunitárias. A importância 
de um diagnóstico inicial para futura intervenção é extremamente 
importante até porque a condução da equipa depende dos vários 
aspectos dessa avaliação. 
Em relação ao CRI de Évora, falou-se nas vantagens que uma 

boa integração dos membros da equipa encerra. É de salientar que a transmissão do conhecimento 
é fundamental a par das vantagens de uma experiência vivida no terreno devem ser partilhadas duma 
forma amistosa . A criação de uma consulta dirigida especialmente a pessoas em situação de risco e 
o impacto resultante desta actividade, bem como das acções das várias unidades do CRI através da 

CRI do Porto 
Ocidental

O CRI do Porto Ocidental integrou 
as equipas dos CAT´s da Boavista, 
de Matosinhos e Ocidental do Por-
to que tinham história e culturas 
muito diferentes que exigiram um 
conjunto de estratégias de gestão 
e de organização que facilitasse 
a criação da nova identidade CRI 
e que os próprios profissionais se 
identificassem com ela. 
O CRI do Porto Ocidental está or-
ganizado em quatro equipas técni-
cas especializadas das áreas de 
missão (Prevenção, Redução de 
Riscos e Minimização de Danos, 
Tratamento e Reinserção Social) 
e uma equipa de Apoio Adminis-
trativo, cada uma delas com o seu 
respectivo Coordenador, distribuí-
das por duas Unidades Funcionais 
Matosinhos e Porto Ocidental. 
O CRI do Porto Ocidental é res-
ponsável pelo território dos con-
celhos de Maia, Matosinhos, Pó-
voa de Varzim, Santo Tirso, Trofa 
e Vila do Conde e freguesias de 
Aldoar, Foz do Douro, Lordelo do 
Ouro, Massarelos e Nevogilde, do 
concelho do Porto.
Este território foi organizado em 
quatro Plataformas sob a respon-
sabilidade de cada um dos coorde-
nadores das áreas de missão. 
Plataforma do Porto – coordenador 
da equipa técnica de Prevenção; 
Plataforma de Matosinhos / Maia 
– coordenador da equipa técnica 
de Redução de Riscos e Minimiza-
ção de Danos; Plataforma de San-
to Tirso / Trofa – coordenador da 
equipa técnica de Reinserção So-
cial e Plataforma de Póvoa de Var-
zim / Vila do Conde – coordenador 
da equipa de Tratamento. Integram 
a equipa de cada uma das plata-
formas um interlocutor de todas 
as áreas de missão. Foi esta or-
ganização que permitiu ao CRI do 
Porto Ocidental realizar em tempo 
útil o diagnóstico de todos os con-
celhos do seu território e o desen-
volvimento dos respectivos PRI´s, 
bem como cultivar a comunicação, 
proximidade, integração e partici-
pação comunitárias e melhorar a 
acessibilidade ao nosso serviço e 
o acompanhamento, monitoriza-
ção e avaliação dos projectos das 
áreas lacunares desenvolvidos no 
território, com financiamento no 
âmbito de cada PRI.

Encontro IDT
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opinião revelada pelas pessoas da comunidade é outro aspecto a salientar. Esta abertura e ligação à 
comunidade é importante e, na opinião do CRI de Évora, uma prática para continuar. Outro exemplo 
de boas práticas tem a ver com um conceito de triagem em situação, ou seja, a abordagem junto 
das pessoas, e do posterior encaminhamento para as diferentes unidades do CRI. É importante esta 
articulação e colaboração com os diferentes actores da comunidade para procurarem fazer o diagnóstico 
em situação.
 Em relação ao CRI de Aveiro, temos a transmissão daquela que é a filosofia da criação dos CRI. A 
aplicabilidade destes princípios  é o que se encontra em marcha, com a articulação e a funcionalidade 
dos serviços a transmitir-se e estender-se para a comunidade. É exemplo o rastreio das doenças 
transmissíveis através das equipas de rua com o teste rápido e a articulação directa com os hospitais para 
respostas breves. Também parece positiva a intervenção em prevenção indicada, feita em conjunto com 
técnicos de serviço social de outras instituições, bem como as intervenções em contextos festivos feitas 
com a colaboração de jovens voluntários. Tendo em vista um princípio do IDT que consiste em certificar a 
qualidade das unidades, o CRI de Vila Real trouxe-nos a sua experiência, ilustrada num fluxograma, com 
um conjunto de processos interactivos que realça a importância de cada grupo profissional e demonstra 
os ganhos em produtividade e a poupança de esforços que resultam da implementação da certificação 
pela qualidade.

CRI de Vila Real
Pedido de Tratamento
1. Recepção Administrativa de 
Tratamento 2. Inscrição SIM / 
Nova Inscrição SIM (Lista de Es-
pera) 3. Marcação Acolhimento / 
Reentrada

Avaliação Diagnóstica
1. Recolha/Actualização de dados 
2. Marcação de Consultas de Psi-
quiatria / Infecciologia 3. Terapeu-
ta de Referência (médico); 2ª Con-
sulta Médica; Av. Enfermagem; 
Avaliação Psicológica; Avaliação 
Social
4. Até 3 dias úteis -> Apresentação 
Reunião Clínica

Plano Terapêutico Individual
1. Apresentação e Negociação 
com o utente e Gestor de Caso 2. 
Aceita / Não aceita 3. Abandono 
ou Exclusão / Reconsiderar Pedi-
do 4. Apresentação Reunião Clíni-
ca 5. Exposição Diagnóstico
Multidisciplinar 6. Elaboração do 
Diagnóstico Multiaxial 7. Decisão  
Equipa 8. Apresentação e Nego-
ciação com o utente e Gestor de 
Caso

Seguimentos
1. Início PTI; Sessões 2. Seg. 
Social; Seg. Psicologia; Seg. En-
fermagem; Seguimento Médico 3. 
Avaliação Situação do Utente 4. 
Reunião Clínica 5. Finaliza / Não 
Finaliza

Finalização de Tratamento
1. Reunião Clínica 2. Parecer Mé-
dico; Parecer Enfermagem; Pare-
cer Psicológico; Parecer Social 3. 
Decisão Equipa 4. Apresentação 
ao Utente pelo G.C.

Apresentação ao Utente pelo 
G.C.
1. Alta Terapêutica 2. 3 meses -> 
1ª Avaliação 3. 6 meses -> 2ª Ava-
liação 4. 12 meses -> 3ª Avaliação 
5. Finalização Follow-Up

Encontro IDT Encontro IDT
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CRI: Modelos de Intervenção Integrada
CRI: Porto Oriental, Porto Central, Lisboa Ocidental, Lisboa 
Oriental
Moderador: Alfredo Frade
Relator: Álvaro Pereira

“Talvez esta tenha sido a mesa que mais correspondeu às minhas 
expectativas em relação a este encontro. Como tal, mais que um 
relato, permito-me fazer comentários. Elegendo como mote a primeira 
intervenção da Joana, do Porto Central, que relacionou a questão dos 
limites com o conhecimento e a relação destas duas dimensões com 
a realidade, entendo que, conforme as perspectivas que adoptamos, 
há mais que uma realidade. E qual é aquela que mais se impõe? Será 
a realidade que os dirigentes intervenientes nas mesas do encontro 
exprimem e que, para mim, tem que ser a verdadeira realidade já que 

os resultados apresentados assim o afirmam? Ou é uma outra realidade, uma realidade não dita, aquela de 
que os técnicos e profissionais em geral nos dão conta nos bastidores? Na maioria dos casos, sinto muito 
desencanto. Parece-me ainda assim que esse desencanto não quer dizer abandono, antes me parece que 
resulta de um modelo organizacional que não foi  clarificado à partida. 
A Joana focou muito bem o conceito de integração (integrar para tornar uno e coeso) o que, na minha 
linguagem muito simples, não pode ser “tudo ao monte e fé em Deus”. Na minha perspectiva, um serviço 
que se quer especializado tem que ser capaz de potenciar os seus recursos internos e clarificar os papéis 
dos diferentes técnicos com saberes que se querem complementares  , mas  tem também que integrar 
(tornar uno, completo) os poderes decisórios que são partilhados no quotidiano da vida das Equipas e, 
mais importante, na vida dos clientes do Serviço.. Mas há uma outra realidade que me foi dada a conhecer: 
há muitos “santos” que criaram as suas capelas e lá vão fazendo milagres por sua conta e risco mas sem 
um deus que se assuma como integrador da prestação de cuidados. Lembro que no quadro de “Orientação 
Estratégica de conceptualização do PORI” existem cinco princípios: parceria, territorialidade, integração, 
participação e empowerment. Este último, ao reforçar a autonomia dos “territórios” para a resolução dos 

CRI do Porto 
Oriental

A operacionalização do modelo 
de intervenção integrada do CRI 
Porto Oriental apresenta como 
principal objectivo a adaptação 
à mudança, que é um processo 
permanente e dinâmico. Por isso, 
defendemos que o processo de 
conceptualização da intervenção 
integrada e a sua aplicação na 
construção e dinamização de um 
CRI deve assentar num método 
constituído por seis etapas:

1ª Etapa – Valorização do Poten-
cial Humano:
2ª Etapa – Clarificar a Estratégia 
junto dos colaboradores (técnicos 
e funcionários), mobilizando as 
equipas técnicas, através da dina-
mização de práticas determinadas 
e democráticas, que envolvam a 
participação de todos no desenho 
e materialização das respostas as-
sistenciais.
3ª Etapa – Valorização da Dimen-
são Política, seguindo a lógica da 
“política de cidade”, colocando 
na agenda das políticas locais/
políticas municipais as questões 
associadas aos problemas rela-
cionados com o consumo de subs-
tâncias psicoactivas, reforçando 
a vontade colectiva em contexto 
comunitário.
4ª Etapa – Delimitação Territorial, 
através da definição de platafor-
mas supra-concelhias, espaços 
para o planeamento concertado 
e em rede, optimizando recursos, 
evitando a sobreposição de res-
postas comunitárias e promoven-
do a responsabilidade colectiva 
pela gestão dos “riscos sociais”.
5ª Etapa – Investimento nas Re-
des Sociais, apelando à cultura 
da partilha, desde a fase da cons-
trução dos diagnósticos até a fase 
da dinamização dos planos de 
respostas integradas, reforçando 
a dimensão do partenariado e ca-
pacitando as instituições e os pro-
fissionais para intervir no domínio 
da “Psicoactividade”.
6ª Etapa – Promoção da (CRI)ati-
vidade e da Inovação, apelando 
à versatilidade e polivalência dos 
profissionais, no sentido de se ca-
minhar em direcção à qualidade.

Encontro IDT
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problemas, parte do pressuposto que alguém com poder o partilha com quem é competente para o exercer. 
Isto não pode significar que esse alguém que partilha o seu poder (de que está legal e eticamente investido) 
perca o poder de exercer controlo sobre todo o processo.. O que se sente, o que se diz é que após a 
reorganização se sente a falta de alguém que seja o primeiro e último responsável por ligar as pontas que 
agora parece estarem soltas – chame-se esse alguém Director ou Líder da Equipa!
 Outra intervenção que me fez despertar sentimentos desde há muito perturbantes foi a de João Ribeiro, 
que, implicitamente, ao falar da necessidade de consensualizar uma teoria das dependências, me fez 
pensar na grande, imensa necessidade de uma formação específica na área das dependências, aqui 
incluindo as ciências afins, as Neurociências em especial. Que referências teóricas orientam o nosso 
trabalho? Ou não há referências teóricas? Somos todos técnicos, profissionais com identidade ou somos 
apenas um bando de jeitosos? Valoriza-se ou não a evidência científica? O IDT quer ser um serviço 
especializado ou um mosaico de culturas, uma manta de retalhos ideológica? É obrigatório, emergente que 
se reorganize a actividade formativa institucional, distinta da resposta “à demande” de necessidades pouco 
mais que individuais. É que sem formação científica que suporte as suas práticas, em última instância, o 
técnico vive alienado das suas responsabilidades éticas e não pode ter como meta a qualidade das suas 
intervenções, a excelência do seu desempenho. 
A Elsa deixou uma frase que me pôs a pensar. Concluiu ela que passámos de um desafio descritivo para 
um reflexivo. Óptimo, reflectir nunca fez mal a ninguém. Mas não fiquemos indefinidamente na reflexão - 
temos que ser particularmente activos. O Jorge Barbosa, na primeira afirmação que fez, disse que não era 
pessimista em relação ao futuro. O que também é óptimo. O problema é que não sei se é verdade que um 
optimista é apenas um pessimista mal informado. Mas é bom que sejamos todos optimistas, sem não nos 
esquecermos que o optimista acrítico é cego – sejamos optimistas sim, mas de olhos bem abertos! Outra 
afirmação do Jorge revelava preocupação pela produção com a criatividade. Se não nos mantivermos 
criativos, não sei o que será de nós… 
O Alfredo deixou-nos alguns alertas com todo o sentido. É verdade que estamos a preparar o nosso 
serviço para o século XXI;  mas, antes de mais, temos que nos prepara para a 2ª década do século XXI! 
Temos que nos manter unidos. Se calhar como nunca fomos!
Apesar do desencanto de que Vos falei no início, também sinto uma enorme vontade de continuar a ser – a 
ser sobretudo um Serviço em que os afectos acompanham o trabalho!
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CRI Bragança
O distrito de Bragança, com uma 
área de 6599 Km2, é o mais ex-
tenso do país. A sua população é 
de cerca de 149.000 habitantes. É 
composto por 12 concelhos. Para 
além destes concelhos, o CRI de 
Bragança abrange também os 
utentes do concelho de Vila Nova 
de Foz Côa. As distâncias entre 
as sedes de concelho e Bragança 
são grandes e as acessibilidades 
na maioria dos casos são más. É 
um distrito rural, com problemas 
socioeconómicos graves. Faz 
fronteira com Espanha, sofrendo 
das respectivas influências.

• Consulta de infecciologia no CRI 
pela equipa do Hospital Joaquim 
Urbano
• Rede sólida de parcerias
• Equipa multidisciplinar
• 12 utentes em PVE no Ano de 
2009
• Consultas descentralizadas
• Trabalho com famílias
• Celeridade no atendimento
• Humanização de cuidados
• Articulação com equipa dos 
PRI’S
• Intervenção em espaços recre-
ativos
• Apoio a estudantes (IPB)

CRI Lisboa 
Ocidental

Inclui cinco Equipas de Tratamento  
(Restelo, Oeiras, Parede, Amadora 
e Sintra) É uma estrutura local de 
cariz operativo e de administração, 
referenciado a um território defini-
do e dispondo de equipas técnicas 
especializadas para as diversas 
áreas de missão englobando as 
unidades, recursos e estruturas do 
IDT, I.P., dedicadas ao tratamento, 
prevenção, reinserção e redução 
de danos do respectivo território.
Neste CRI, são os profissionais 
que contam, e os utentes que nos 
guiam.
Com uns e para outros já foi pos-
sível uma intervenção preventiva 
que já envolveu  cerca de 27 pro-
jectos de continuidade; uma Uni-
dade Móvel com metadona, que já 
serviu 131 utentes; uma nova con-
sulta da Adição, em Alcabideche, 
em parceria com a USF Alcais, 
que já abrangeu 262 utentes; um 
Programa Vida Emprego que já 
abrangeu  cerca de 110 utentes;
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Discurso de encerramento de João Goulão
“A sessão de abertura foi muito simpática e motivadora, constituindo um bom 
pontapé de saída para este encontro e cabe-me agora fazer um balanço do 
mesmo. Foi um encontro que mobilizou perto de 500 pessoas, quase 500 dos 
nossos profissionais, e que, como pudemos constatar, se caracterizou por 
um clima estendido de boa disposição, embora tenha também como pano de 
fundo algumas tensões que não podemos escamotear existirem no serviço. 
Tínhamos consciências delas e este era também um espaço para que as 
mesmas pudessem ser expressas e manifestadas com clareza até porque se 
há acusação em que este CD do IDT não se revê é na tomada de decisões 
de forma autista ou na ausência da preocupação de auscultar as pessoas 
relativamente à tomada de decisões, embora assumamos por inteiro a res-
ponsabilidade pela assunção de determinadas de decisões.
Esta minha intervenção é também um momento para partilhar convosco algu-
mas das dificuldades que algumas das decisões encerram.

Nos espaços informais, de convívio, todos vocês tiveram a oportunidade de 
trocar impressões e de sentirem que aqui ou ali existe alguns desconfortos 
– nós próprios sentimos isso. Quando fizemos o desenho da actual estrutura 
orgânica do IDT, pretendíamos acorrer a duas necessidades decorrentes do 
nosso Plano Estratégico: a questão da territorialidade e a questão da integra-
ção das respostas. A estrutura foi montada nessa base e algumas obrigações 
se seguiram. Uma habilidade que vamos tendo e que já tivemos em várias 
outras ocasiões, tanto nós IDT, como o SPTT ou o IPDT, é a de transformar 
algumas ameaças em oportunidades. O PRACE, aquele célebre Programa 
de Reestruturação da Administração Central do Estado, acabou por constituir 
para nós uma oportunidade para desenharmos uma nova orgânica e adequá-
la às nossas necessidades. E não podemos esquecer que o IDT foi criado em 
2002 pela justaposição de três organismos, o SPTT, o IPDT mais as comis-
sões de dissuasão. Isto foi amalgamado e justaposto sem que a Lei Orgânica 
tenha sido feita no sentido de criar operacionalidade para o serviço. Não me 
levem a mal mas costumo dizer que o SPTT era um polvo com uma cabeça 
pequena e tentáculos muito compridos, com muitas unidades no terreno e o 
IPDT era um choco, com umas patinhas muito pequenas. E o cruzamento 
destes dois não foi brilhante… De facto, o PRACE foi uma oportunidade para 
desbastamos algumas coisas e apraz-me registar que, nas intervenções que 

CRI Portalegre
Abrange todos os concelhos do 
Distrito de Portalegre e os conce-
lhos Elvas e Campo Maior é cons-
tituído por:
Uma Equipa Técnica de Prevenção 
de Tratamento  e de Reinserção no 
distrito  de Portalegre
E uma Equipa Técnica de Trata-
mento no concelho de Elvas
Somos 2 Realidades diferentes
Temos um objectivo comum: fun-
cionar de forma exógena (Externa) 
ou endógena (Interna), consoante 
a Equipa de Tratamento
 é receptora de utentes ou envia 
utentes a outras entidades parcei-
ras.
 No acto do “Acolhimento” proce-
demos à recolha de toda a infor-
mação referente à sua identifica-
ção pessoal e familiar bem como 
à história toxicológica.
No acto seguinte é atribuído um 
“Terapeuta de Referência” médico 
ou psicólogo, que farão o diagnós-
tico clínico
 e contratualizarão o programa de 
tratamento mais adequado. 
A seguir a Técnica do Serviço So-
cial faz o seu diagnóstico social e 
estabelece as 
estratégias indicadas para fazer 
face às suas necessidades bási-
cas.
Finalmente, o utente é enviado ao 
serviço de enfermagem onde é 
feita a avaliação do seu plano de 
vacinação
e inicia a terapêutica correspon-
dente ao programa contratualiza-
do.

Encontro IDT
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fomos ouvindo nestes dois dias, se falou em cultura IDT, em espaço IDT, em identidade IDT… É a primeira vez que a 
coisa aparece assim… É um trabalho de envolvimento e de integração que, não passando apenas por nós, nos confere 
condições para avançarmos. 
São realmente muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo e, embora com algumas intermitências, começa a surgir 
uma cultura IDT. Um colega dizia-me ontem que isto não é nada como antigamente… Ao que respondi: Ainda bem. 
Isto é novo, é um organismo que tem por obrigação dar respostas e missão, como dizia o Dr. Manuel Cardoso, baixar o 
uso de substâncias e combater as toxicodependências. Como o fazemos? Temos prevenção, temos tratamento, temos 
redução de riscos e minimização de danos, temos reinserção, temos dissuasão, mas temos também outra vertente 
muito importante, de que pouco falamos, a redução da oferta. E este equilíbrio entre estas vertentes é uma das virtudes 
da política portuguesa, é isso que faz dela objecto de tanta curiosidade a nível internacional. Ainda há pouco recebi 
um telefonema de Washington a convidar-me para realizar mais uma apresentação subordinada à política portuguesa. 
Porque mantemos uma postura humanista assente no princípio de que o toxicodependente é mais uma pessoa que 
precisa de ajuda, mais um doente do que um criminoso. E não descuramos, apesar disso, o combate ao tráfico mas, 
em vez de andarmos a chatear o peixe miúdo, pessoas que são mais vítimas do que agentes do tráfico, subimos na 
escala demográfica internacional, e hoje as nossas forças policiais, em vez de apreenderem gramas ou quilos, apreen-
dem toneladas, em vez de chatearem os nossos utentes infligem duros golpes nas redes de tráfico. Não percamos de 
vista que a política portuguesa é uma política integrada entre a redução da oferta e a redução da procura.
Quando falamos da redução da procura, temos também uma data de áreas: prevenção, tratamento, redução de danos, 
dissuasão e reinserção social. Como é que isto joga? Destas componentes, quem tem que avançar mais? Depende… 
O enfoque tem sido claramente colocado no diagnóstico. Nos últimos tempos, temos tido a reivindicação reiterada de 
que o tratamento tem que ser a grande prioridade do IDT. Não tenhamos dúvidas de que é a nossa principal área de 
negócio e a principal consumidora dos nossos recursos. Sê-lo-á naturalmente mas temos que perceber que a intensi-
dade com que cada área de missão terá que ser mobilizada, reforçada e enfatizada depende da realidade local sobre a 
qual pretendemos intervir. Por isso é que temos o tal princípio da territorialidade. Apesar de sermos um país pequeno, 
temos que adequar as respostas àquilo que temos no terreno. Se tenho numa determinada localidade uma dúzia de 
toxicodependentes com 30 anos de consumos, tenho que cuidar deles, proporcionando-lhes a melhor qualidade e 
esperança de vida possível. Mas, se calhar, tenho que cuidar especialmente dos seus filhos, tenho que intervir com 
maior intensidade, provavelmente, com estratégias preventivas. Se calhar, não tenho que ter uma grande intensidade 
de intervenção de reinserção social porque também não terei grandes expectativas de o conseguir… As coisas têm 
uma geometria variável.
A polivalência das equipas é indispensável, bem como a capacidade de as equipas jogarem à roda na intervenção 
nas diversas áreas de missão. De qualquer forma, é fundamental que os nossos profissionais, esforçadíssimos como 
são, não entrem em desespero por se sentirem como baratas tontas, desculpem a expressão, que, às tantas, não 
sabem para onde se hão-de virar. É tanta solicitação, de tantos lados, mais os registos, que chateiam e aumentam 
a pressão… Mas existem instrumentos, como o fluxograma apresentado pela equipa de Vila Real que, em vez de 

CRI Lisboa  
Oriental

Equipa de Prevenção
Intervenções em contextos: Educa-
tivo. Comunitário. Familiar. Acções 
Formação dirigidas e Interventores 
em Contexto Socioeducativo e Co-
munitário. Articulações: Escolas 
Ensino Básico e Secundário. Cen-
tros de Saúde. SCML. IAC.PRI.

Equipas de Tratamento
Consultas: Médicas. Psicologia. 
Enfermagem. Serviço Social. Te-
rapia Familiar. PTAO e Consul-
ta Infanto-Juvenil. Articulações: 
CDP. H. Capuchos. H. S. José. 
H. Pulido Valente. H. Sta. Maria . 
MAC. SCML. ISSS. Comunidades 
Terapêuticas Protocoladas. GAF 
Oriental e Ocidental. IEFP. AMI. 
PRI.

Equipa de Redução de Riscos e 
Minimização de Danos
Intervenção em Contextos Recre-
ativos. Equipa de Rua. Formação 
em Redução de Riscos e Minimi-
zação de Danos. Educação pelos 
Pares. Intervenção Comunitária. 
Intervenção Familiar. Articulação 
com Entidades Interventoras nos 
Territórios. PRI.

Equipa de Reinserção
Prevenção da Desinserção. Em-
pregabilidade. Gestão dos Tem-
pos Livres. Promoção Cidadania 
Plena. Formação. Gestão de Per-
cursos de Inserção. Projectos de 
Marketing Pessoal. Intervenção 
Comunitária. Dinamização de Re-
des Sociais. PRI.
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aumentar a quantidade de trabalho e a pressão, simplifica muito a acção. Trata-se de um guião para a acção. Aquele 
trabalho desenvolvido no âmbito da certificação para a qualidade mas também no âmbito da relação entre cada uma 
das competências das equipas e dos grupos profissionais serve precisamente para que os profissionais não se sintam 
à toa nem desesperados porque precisam de chegar a todo o lado.
O trabalho de a certificação para a qualidade, terceiro dos princípios fundadores do nosso Plano Estratégico, tem a ver 
com isto. Tem a ver com o guião e a forma eficaz de um serviço se traduzir em ganhos para a população que pretende-
mos servir. Daí que valha muito a pena investir nisto. Por isso, aqui fica o meu agradecimento especial, quer às equipas 
que concluíram ou estão a desenvolver este processo de certificação, quer à equipa nacional de trabalho para a qua-
lidade, que tem vindo a desenvolver um trabalho excelente e de inclusão de enorme mais-valia para o funcionamento 
do serviço. Outra questão de que muito se falou aqui foi a formação. Mais uma vez, uma das palavras mais usadas 
foi o diagnóstico. Diagnóstico de situação, territorial… Falou-se do diagnóstico relativamente à patologia dos nossos 
doentes. A qualidade do diagnóstico depende da formação para o realizar, instrumentos de capacitação dos nossos 
profissionais para o trabalho directo com os doentes e com a comunidade onde se inserem. Formação a vários níveis, 
onde temos desenvolvido um enorme esforço mas que temos que reforçar, trabalhar e aprofundar. Temos uma mais-
valia, a da juventude, existe muita gente nova no nosso serviço e esse trabalho de formação tem que ser desenvolvido 
em profundidade.Agora, estamos num momento em que temos que estabelecer prioridades. Também se falou muito 
na necessidade de alocar recursos a esta ou àquela área. Ao fim e ao cabo, todas as áreas podem ser prioritárias. 
Já vimos que a formação é prioritária, o conhecimento da realidade sobre a qual intervimos, a realização de estudos, 
a investigação, a acção conjunta na a prevenção, na reinserção… Como se definem então prioridades no meio disto 
tudo? Mais uma vez, obviamente, nós assumimos prioridades a nível nacional mas tem que haver uma aferição das 
prioridades a nível regional e local. Toda a cadeia dirigente do IDT goza de enorme amplitude de decisões ou opções 
relativamente às prioridades a propor. E garanto que não há da parte da hierarquia uma inversão das mesmas. 
No momento actual, os recursos são complicados. Não sabemos exactamente o que vamos ter até ao fim do ano. 
Grosso modo, é sabido que metade do nosso orçamento vem do Orçamento Geral do Estado e a outra metade vem 
dos jogos sociais. Estamos pois muito vulneráveis aos ventos políticos… O Secretário de Estado, Manuel Pizarro, que 
esteve aqui connosco e nos empolgou com a sua intervenção, é uma pessoa que gosta de nós e que valoriza o nosso 
trabalho. Mas os políticos mudam. Com ele, no ano passado, cerca de metade do dinheiro colocado ao nosso dispor foi 
proveniente dos jogos sociais. Este ano, com as condicionantes conhecidas, temos a expectativa de contar com uma 
componente importante desse financiamento. Mas temos que nos segurar em termos futuros, com a possibilidade de 
podermos cobrar a outras entidades o trabalho que prestamos. De duas formas: ou à peça, o que é complicadíssimo, 
facturando ao Serviço Nacional de Saúde e aos subsistemas; ou fazendo um pacote e dizendo ao Estado, ao Ministério 
da Saúde e à Administração Central dos Sistemas de Saúde que, para tratar os 40 mil dependentes em Portugal pre-
cisamos de determinada verba, negociando o que consta daquele pacote de cuidados. É neste sentido que estamos a 
trabalhar para garantir a sustentabilidade da nossa actividade. Neste momento, sabemos que fasquia do Orçamento de 

CRI de Leiria
O CRI de Leiria abrange uma área 
geográfica específica (Ansião, 
Alvaiázere, Batalha, Castanhei-
ra de Pêra, Figueiró dos Vinhos, 
Leiria, Marinha Grande, Pedrógão 
Grande, Pombal e Porto de Mós) e 
intervém nas quatro Áreas de Mis-
são do IDT, I.P.:
Prevenção Respostas: interven-
ção com comunidade educativa; 
intervenção em meio universitá-
rio; monitorização e parceria com 
projectos financiados pelo IDT, 
I.P. e outros da comunidade; cam-
panhas e sessões de sensibiliza-
ção à comunidade. Destinatários: 
crianças e jovens, famílias, técni-
cos de educação, técnicos da área 
social, alunos do ensino superior, 
comunidade em geral.
Redução de Riscos e Minimiza-
ção de Danos Respostas: inter-
venção com grupos de risco es-
pecíficos; intervenção em espaços 
recreativos nocturnos. Destinatá-
rios: população de risco; jovens 
em contextos recreativos.
Tratamento
Prestação de cuidados através de 
Programas e Intervenções Tera-
pêuticas, em três Equipas:
Equipa de Tratamento de Leiria 
Consulta Médica; Consulta de En-
fermagem; Consulta de Psicologia 
e Psicoterapia individual; Consulta 
de Serviço Social; Programas de 
Tratamento de Substituição Opi-
ácea; Acompanhamento Familiar/
Terapia Familiar; Consulta a Crian-
ças e Jovens.
Equipa de Tratamento da Marinha 
Grande 
Consulta Médica; Consulta de En-
fermagem; Consulta de Psicologia 
e Psicoterapia individual; Consulta 
de Serviço Social; Programas de 
Tratamento de Substituição Opiá-
cea; Acompanhamento Familiar.
Equipa de Tratamento de Pombal 
Consulta Médica; Consulta de En-
fermagem; Consulta de Psicologia 
e Psicoterapia individual; Consulta 
de Serviço Social; Programas de 
Tratamento de Substituição Opi-
ácea; Acompanhamento Familiar; 
Consulta a Crianças e Jovens.
 
Reinserção 
Respostas: reinserção socioprofis-
sional de indivíduos toxicodepen-
dentes; articulação com entidades 
públicas e privadas. Destinatários: 
indivíduos toxicodependentes em 
tratamento, comunidade em geral.
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Estado nos foi atribuída mas não sabemos ainda o total que receberemos pela via dos jogos sociais. É importante que 
saibam que o IDT é dos poucos organismos do Ministério da Saúde - penso que nos podemos orgulhar por sermos os 
únicos – que passam sistematicamente sem défice. Gastamos o dinheiro que nos colocam à disposição mas somos 
de boas contas e não passamos a dever coisa nenhuma. Temos uma gestão extremamente equilibrada e apertada, 
a nossa “ministra das finanças”, a Dra. Rosário Gil, não nos deixa pôr o pé em ramo verde mas existem algumas 
condicionantes que devem conhecer. Não sabemos, de facto, quanto dinheiro iremos ter até ao final do ano. Temos a 
expectativa de o saber ainda esta semana. E a propósito da renovação dos vínculos das pessoas que têm contrato a 
termos certo, existe a expectativa de que poderá ser prolongado para lá de 31 de Julho… Nós temos estes contratos 
orçamentados até essa data… Mas será que vamos ter dinheiro para os pagar até ao final do ano? Sei que isto não 
é tranquilizador mas temos que partilhar a verdade e a transparência de algumas decisões de gestão que temos que 
tomar… Gostava de terminar apelando a que as sobrecargas burocráticas e administrativas sentidas, inerentes aos 
processos em curso, como os de certificação e outros, sejam encaradas como contributos para a obtenção de acrés-
cimos de produtividade, de responsabilidade e na fixação de objectivos com maior clareza para que nos sirvam de 
guião para a acção. A quantificação de resultados é fundamental e permite-nos inflexões quanto à nossa orientação 
estratégica. O funcionamento do SIM vai permitir-nos termos um conhecimento muito mais aprofundado sobre a reali-
dade sobre a qual intervimos. Há aqui um conjunto de tarefas que parecem laterais mas que se adicionam àquilo que 
é realmente central: tratar. Tudo isto tem que ser levado a cabo. Mas é importante dizer que perspectivas de expansão 
e de novas respostas no serviço estão fora de questão. Não podemos chegar mais longe. O desejo de chegarmos 
mais próximos dos nossos doentes, de lhes darmos uma resposta à porta de casa porque não têm transportes… Não 
podemos abrir mais respostas. Existem algumas ideias que ainda estão em fase de arranque e que ainda podemos 
inverter sem grandes custos, suportando alguns riscos que daí poderão advir. Se o aperto for maior do que estamos a 
contar, teremos que pensar num plano de contingência, de contracção das respostas existentes. É importante que seja 
pensado com tempo pelos delegados regionais, com as suas equipas, com os directores de CRIs… Vão pensando no 
que podemos contrair ou concentrar porque, se calhar, não poderemos manter tudo aberto como temos actualmente. 
Pensem em que ganhos e em que prejuízos podem recorrer. Já passámos por outros momentos complicados e, há 
dias, o Delegado Regional do Algarve dizia-me, numa reunião, que tinha um caderno com o relato de uma reunião 
realizada em 1998, que parecia de hoje. Falava-se de crise, de concentração de respostas… Já passámos por vários 
momentos como este, sobrevivemos, as coisas têm vindo a crescer, temos sido eficazes, o impacto dos problemas da 
droga e da toxicodependência tem claramente decrescido na sociedade portuguesa, temos o novo desafio do álcool, 
complicado, mas havemos de dar conta dele, e temos outra autoridade para negociar as coisas. O reforço das nossas 
competências é importante e poderemos negociar a tal referenciação com bom senso, com eficácia e à medida de 
cada região, dos nossos recursos e dos deles.  Mas estou convicto de que ultrapassaremos mais esta fase complicada 
e que o IDT será cada vez mais um Instituto reforçado, com uma identidade própria cada vez mais sólida e com alguns 
desconfortos e pequenos antagonismos, que ainda se sentem, cada vez mais diluídos. Com o contributo de um clima 
como o que se sentiu neste encontro e pelo qual vos felicito a todos”.

CRI Porto 
Central

Processo de Certificação da ET 
de Santa Maria da Feira

VANTAGENS:
-Reflectir e questionar práticas 

diárias;
- Melhorar a organização da equi-

pa e do serviço
- Melhorar a resposta ao utente
- Proporcionar mudanças com 

sustentabilidade
DIFICULDADES:

- Insuficiência de normas e linhas 
orientadoras do serviço

- Dificuldades de se chegar a 
consensos

- Resistências

O CRI tem duas consultas de 
prevenção indicada dirigidas a 

adolescentes e jovens em risco, 
que funcionam nos concelhos 

de V.N. Gaia e STª Mª Feira, em 
articulação com entidades locais. 

Tem um projecto Multi- institu-
cional de Redução de Riscos em 
Contextos Recreativos de investi-
gação - acção, nos concelhos de 
Espinho, Porto, Santa Maria Feira 
e S. João Madeira, e um projecto 
interinstitucional de voluntariado, 
dirigido a indivíduos acompanha-
dos pelas equipas de reinserção 

do CRI, que surge como resposta 
às necessidades de alargamento 
das redes relacionais e novos es-
paços de socialização, permitindo 
a aquisição e desenvolvimento de 
competências pessoais e sociais, 
com vantagens claras na sua par-
ticipação social activa, consciente 

e responsável.
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Pescar apenas tubarões grandes e deixar que quem 
pode e sabe trate o peixe miúdo… Assim, de forma 
redutora, poderia ser encarada a renovação de par-
te da missão desempenhada pela Unidade Nacional 
de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), 
uma das três unidades nacionais da Polícia Judiciá-
ria, a par de outras duas que elegem o terrorismo e a 
corrupção como alvos, após a descriminalização do 
uso e posse para consumo de drogas em Portugal. 
Parceiro privilegiado do IDT na área da redução da 
oferta, a UNCTE assume a cobertura de todo o terri-
tório nacional, através dos departamentos regionais 
e responsabilidades internacionais, reforçadas pela 
posição geoestratégica que Portugal ocupa enquan-
to primeira fronteira entre o Atlântico e a Europa. As 
acções de investigação e operações que tem condu-
zido têm merecido o reconhecimento por parte de 
instâncias internacionais e desencadeado, ao longo 
dos últimos anos, recordes ao nível das apreensões. 
Numa sociedade que nem sempre sabe lidar sauda-
velmente com as drogas, há quem defenda que vale 
a pena reduzir a oferta… Dependências foi tentar sa-
ber como e porquê…

Para começar, sugeria uma apresentação desta Unidade Nacional 
de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária.
Joaquim Pereira (JP) - Esta Unidade Nacional de Combate ao Tráfico 
de Estupefacientes é uma das três unidades nacionais da Polícia Judi-
ciária. Para além da Direcção Nacional, existem a Unidade Nacional de 
Contra-Terrorismo e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção. São 
pois unidades que têm uma competência de índole nacional, sedeadas 
em Lisboa. Neste caso concreto, temos a competências em matéria de 
prevenção, detecção, investigação criminal e a coadjuvação das auto-
ridades judiciárias relativamente aos crimes de tráfico de estupefacien-
tes e de substâncias psicotrópicas. Ao nível da organização interna, te-
mos extensões nas unidades territoriais que dependem funcionalmente 
desta unidade. O que quer dizer que a Directoria do Norte, a Directoria 
do Centro e a Directoria do Sul têm no seu seio a designada Secção 
Regional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes. Nos outros depar-
tamentos da Polícia Judiciária, nas capitais de distrito onde tem sede, 
há também uma Brigada Regional de Combate ao Tráfico de Estupe-
facientes. Há portanto uma preocupação no sentido de assegurar a 
cobertura do território nacional e ilhas.

Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária

“Assim se investiga
na redução 
da oferta”
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Que recursos estão afectos a esta Unidade?
JP – Esta Unidade tem 105 funcionários, sendo que da Investigação, 
integrando todos os níveis hierárquicos (coordenadores, inspectores-
chefes e inspectores, temos 72 profissionais sendo os restantes pes-
soal de apoio à investigação criminal. A nível nacional, temos cerca de 
200 investigadores.

Como descreve a tarefa de gerir estes recursos?
JP – Esta tarefa é relativamente simples, uma vez que se encontra 
perfeitamente mecanizada. Esta Unidade Nacional, que anteriormente 
se chamava Direcção Central, tem uma matriz de trabalho devidamente 
sedimentada, que proporcionou grandes sucessos à PJ em termos de 
investigação nesta área criminal. Os resultados que têm sido apresen-
tados ao longo dos anos confirmam a valência desta Unidade, que tem 
tido também uma boa articulação com as Unidades Territoriais e Regio-
nais no que concerne à sua competência mais específica, o combate 
ao tráfico interno. No que se refere à arrumação da investigação crimi-
nal nesta matéria, existe um conjunto de operadores para além da PJ, 
constituído pela GNR, a PSP, a Direcção Geral das Alfândegas e Im-
postos, o SEF e, noutro plano, a Autoridades Marítima Nacional e a Di-
recção Geral dos Serviços Prisionais. Todas estas entidades têm uma 
intervenção na repressão ao fenómeno do tráfico, cada uma no seu 
nível, o qual está perfeitamente estabelecido em diploma legal. Foram 
criadas Unidades de Coordenação e Intervenção Conjunta e tudo i gira 
à volta deste mecanismo de coordenação criado em 1995 através da 
publicação do Decreto-Lei 81/95. A PJ, para além da competência para 
combater o tráfico internacional, tem a competência para combater o 
grande tráfico interno, cabendo depois à PSP e à GNR a repressão do 
fenómeno do pequeno tráfico e da redistribuição ao consumidor, etc..  
A PJ tem, ainda, a responsabilidade de compilar, tratar e difundir toda a 
informação recolhida junto de todas estas entidades e de produzir dois 
relatórios anuais com toda a intervenção nesta área.

O facto de Portugal ocupar uma posição geoestratégica que faz 
deste território uma porta de entrada para a Europa aumenta a 
responsabilidade desta Unidade?
JP – Esse é, de facto, um dado adquirido. Nós temos uma dupla respon-
sabilidade. Por um lado, cabe-nos tentar impedir a entrada de produtos 
estupefacientes no nosso país e, por outro lado, enquanto membros e 
fronteira externa da EU, temos também a responsabilidade de impedir  
a introdução desses produtos no interior  da UE. E é também com essa 
preocupação que a nossa acção se desenvolve no dia-a-dia.

E é controlável a entrada de estupefacientes na Europa por via 
marítima? Existem mecanismos de agilização?
JP – Neste momento, existe um conjunto de estruturas que foram sen-
do implementadas ao longo dos anos, entre as quais, o MAOC cons-
titui um bom exemplo, e que têm produzido bons resultados. Portugal 
não tem vindo a intervir sozinho nesta matéria, o MAOC corresponde 
a uma iniciativa que envolve sete países e todos esses países, junta-
mente com outros que não englobam o MAOC, têm tido uma presença 
muito forte ao longo dos últimos anos neste corredor do Atlântico. Daí 
que, nestes últimos anos, se tenha vindo a assistir a um decréscimo de 
apreensões através da via marítima. Tudo isto tem a ver com a criação 
destas estruturas, que levam a que as organizações criminosas tentem 
outras vias. A adaptabilidade, a flexibilidade e a inovação são carac-
terísticas do crime organizado, que vai permanentemente adaptando 
rotas e métodos de dissimulação.
Essas características também se aplicam às redes que operam no 
interior do país?
JP – Quando nos referimos ao interior do país falamos essencialmente 
em pequenos grupos, sendo alguns deles de média dimensão e de al-
guma organização. Mas não se podem comparar com estas estruturas 
de nível internacional.

Como define o padrão dos grupos que actuam no país?
JP – Fazendo a separação: existem manifestações de tráfico interna-
cional, em que Portugal funciona apenas como ponto de passagem ou 
de armazenamento. Aí, os cidadãos portugueses que intervêm, de um 
modo geral, são empregados contratados. Marinheiros, pescadores, 
descarregadores do material ou armazenadores. Não têm responsa-
bilidades nem investimento. São pagos quase à peça. Isto passa-se 
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Dialogamos permanentemente no que concerne ao  
trabalho que cabe ao IDT na área da apresentação  

de estatísticas e indicadores.  
Também participamos nas comissões que têm a ver com  

o plano de acção, presidimos à comissão da redução da oferta  
e integramos a comissão interministerial.
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por exemplo no grande tráfico da cocaína. Já no haxixe, cujo tráfico 
também acontece por via marítima e em grande escala, já se verificam 
nalguns casos responsabilidades superiores portuguesas. Mesmo ao 
nível do investimento, embora poucos porque a maioria é constituída 
por cidadãos estrangeiros. No caso do haxixe, porque são organiza-
ções mais pequenas do que as da cocaína, aparecem portugueses 
com responsabilidades elevadas. Estas organizações implicam menos 
recursos, o acesso a Marrocos é mais fácil, etc. Nas outras drogas, e 
estou a falar da heroína, do haxixe por via terrestre e das drogas sinté-
ticas, que quando vêm para Portugal são em princípio para abastecer o 
nosso mercado, aparecem portugueses a todos os níveis, mesmo o in-
vestimento e chefia da organização. Mas estamos a falar de estruturas 
muito pequenas, algumas nem sequer de crime organizado mas antes 
de bandos ou quadrilhas, grupos pequenos, com níveis hierárquicos 
reduzidos e aí os portugueses dominam por completo. Mas sempre 
com capacidade económica reduzida e capacidade de organização re-
lativamente reduzida.

Mas são igualmente uma preocupação e um alvo da PJ?
JP – Sim, obviamente que são.

É normal haver associação a outras práticas criminosas nestes 
grupos que se dedicam ao narcotráfico?
JP – Sim, é normal. Desde logo, o branqueamento de capitais. Como 
há pouco dizia quando caracterizava o crime organizado, assiste-se 
cada vez mais à diversificação das actividades dessas organizações. 
O que, face à capacidade de recrutamento que têm. as leva a envolver 

com outros ramos, como o financiamento de terrorismo, tráfico de ar-
mas e de seres humanos. Há algumas rotas que são comuns a deter-
minados fluxos de migrantes ilegais. Há pontos de contacto que têm a 
ver com estas características do crime organizado moderno. Existem 
ainda áreas de criminalidade conexa em que se verifica a prática de 
infracções criminais como homicídios, sequestros e extorsões, prati-
cados em relação directa com o tráfico de droga, incluindo ao nível da 
distribuição.

Há poucos anos, a toxicodependência constituía uma das princi-
pais preocupações dos portugueses. De acordo com os últimos 
dados disponíveis, não vai além da 13ª. Isto representa algum mo-
tivo de orgulho para alguém cuja missão consiste em reduzir a 
oferta?
JP – Não diria orgulho. Mas vemos isso com satisfação, na medida 
em que significa que a sociedade terá eventualmente resolvido alguns 
problemas, a que não será alheia a iniciativa tomada em Portugal, de 
descriminalizar o consumo. 

Essa mudança política implicou alguma mudança de paradigma 
por parte desta Unidade?

Como é sabido, nós actuamos noutro plano, que não o do consumidor. No 
entanto, como é óbvio, deixámos de ter essa preocupação e de investigar 
essa faixa de criminalidade, o que nos permitiu focalizarmo-nos mais no 

grande tráfico. Não mudou a atitude, eventualmente houve uma afectação 
de recursos mais à área do grande tráfico, uma vez que deixámos de ter 

essa preocupação, que passou para outras instâncias.
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JP – Como é sabido, nós actuamos noutro plano, que não o do consumi-
dor. No entanto, como é óbvio, deixámos de ter essa preocupação e de 
investigar essa faixa de criminalidade, o que nos permitiu focalizarmo-
nos mais no grande tráfico. Não mudou a atitude, eventualmente houve 
uma afectação de recursos mais à área do grande tráfico, uma vez que 
deixámos de ter essa preocupação, que passou para outras instâncias.

É sabido que a PJ foi ouvida aquando da discussão, em comis-
são, desta matéria. Tinham nessa altura a mesma opinião que têm 
hoje?
JP – Tanto quanto me recordo, a posição que a PJ tomou na altura foi 
de não oposição. Foi de expectativa mas também de apoio à iniciativa. 
A percepção que se tinha era que, de facto, o problema não residia nos 
consumidores. E a perspectiva de ver o consumidor como um doente 
e não como um criminoso não nos causou problemas. Havia, de facto, 
algum receio, não tanto da PJ mas um receio alargado, de que Portugal 
se tornasse um destino turístico de drogas, o que, felizmente, não se 
confirmou. E ficámos satisfeitos face ao rumo que as coisas tomaram.

Acredita que, com a intervenção da PJ, se potencie uma redução 
da procura?
JP – É evidente que sim. O número de detenções e a apreensão de 
grandes quantidades de estupefacientes terão o seu impacto. 

Que tipo de relações institucionais tem esta Unidade com o IDT 
e com o seu presidente, por inerência Coordenador Nacional do 
Combate à Droga e à Toxicodependência?
JP – A relação processa-se da melhor forma possível. Há um diálogo 
permanente, participamos activamente na elaboração do plano nacional 
de droga bem como na sua concretização. Há um conjunto de acções 
que, obviamente, dizem respeito à PJ, com um capítulo consagrado à 
redução da oferta. Dialogamos permanentemente no que concerne ao 
trabalho que cabe ao IDT na área da apresentação de estatísticas e indi-
cadores. Também participamos nas comissões que têm a ver com o pla-
no de acção, presidimos à comissão da redução da oferta e integramos 
a comissão interministerial. Diria que é um contacto diário muito positivo, 
que advém não só do excelente relacionamento pessoal e institucional 
que existe com o presidente do IDT, mas também com toda a estrutura. 
Na UNCTE, a Secção Central de Informação Criminal desempenha um 
papel preponderante no acompanhamento de vários dossiers. Esse rela-
cionamento diário é ainda estendido ao acompanhamento de grupos de 
trabalho em Bruxelas e outros, participando e fornecendo os dados que 
o IDT nos solicita.

Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária

Os resultados que têm sido 
apresentados ao longo dos anos 

confirmam a valência desta 
Unidade, que tem tido também uma 

boa articulação com as Unidades 
Territoriais e Regionais no que 

concerne à sua competência mais 
específica, o combate ao tráfico 

interno.
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O processo de acreditação do Núcleo de Apoio Técnico da Delega-
ção Regional do Centro iniciou-se em Novembro de 2009. 
A equipa não é muito numerosa e foi com alguma apreensão que 
aceitou mais este desafio, o trabalho de apoio à DRC, às Unida-
des Locais de Intervenção e às Entidades Externas mantém-se e o 
envolvimento num processo novo e “complexo”, dizíamos nós, iria 
exigir um esforço suplementar. A equipa de Trabalho para Qualida-
de, Dra. Paula Sobrinho e Dr. Jesús Cartelle, percebeu os nossos 
receios, mas depressa soube implementar uma dinâmica na equipa 
mostrando que o empenho de todos na procura de boas práticas 
iria permitir uma melhoria contínua na qualidade dos serviços que 
prestamos.
Começamos pela visão e pela missão do NAT, isto é, pela direcção 
e o pelo sentido que pensamos para este serviço.
Foi, apenas, o primeiro passo desta longa e estimulante caminha-
da.

Todo este processo vai exigir de todos nós um maior envolvimento 
e responsabilização. Algumas rupturas com práticas passadas irão 
acontecer, mas estar aberto à mudança, à aprendizagem e à ino-
vação será sinal determinante na afirmação e no bom desempenho 
do serviço e da organização em geral.
Não pretendemos com estas mudanças alterar os valores que sem-
pre nos nortearam e que nos distinguem de outros serviços. Mas, 
a partir do momento em que abraçamos este projecto, percebemos 
que trabalhar em equipa só tem sentido se o produto do nosso 
trabalho for maior ou melhor que a soma dos nossos trabalhos in-
dividuais.
Há muito ainda para fazer, definimos os objectivos e vamos tendo 
uma melhor ideia dos passos que vamos ter de dar para os atingir. 
O que pretendemos, afinal, é definir e desenvolver uma política de 
melhoria contínua da qualidade que garanta a prestação de servi-
ços com elevados padrões de qualidade.

NAT

Missão: Serviço de apoio  
técnico às equipas locais  

da DRC, entidades parceiras  
do IDT e assessoria à Direcção 

Regional

Valores: Ética e Rigor Científico 
Responsabilidade 
Disponibilidade  

Lealdade 
Respeito

Uma equipa
com rigor 
científico
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29 de Setembro

08:30h – Abertura do Secretariado.
09:00h – Cerimónia de abertura.
09:30h – Tendências do Tratamento – 
abordagens psicológicas e sociais.
11:15h – Intervalo.
11:45h – Tendências do Tratamento – 
abordagens psicofarmacológicas.
13:00h – Intervalo.

15:00h – RRMD – Percursos e desafios.

17:00h – Encerramento dos trabalhos do dia

30 de Setembro

09:30h – Caminhos da Prevenção – Os rumos 
da intervenção preventiva em Portugal e na 
Europa.
11:00h – Intervalo.
11:30h – Tendências da Prevenção – 
Reflectindo sobre modelos aplicados.
13:00h – Intervalo.

15:00h – Humanização dos serviços – Nem 
tudo o que conta pode ser contabilizado...
nem tudo o que pode ser contabilizado conta.

Ética e Deontologia da Intervenção •	
Social.
Novos modelos organizacionais.•	
O técnico no seu quotidiano •	
profissional.

17:00h – Encerramento dos trabalhos do dia.
1 de Outubro

09:30h – Tratamento – apresentação dos 
resultados de trabalhos de investigação. 
11:00h – Intervalo
11:30h – Tratamento – Procurando as boas 
práticas.
12.30H – Intervalo.

14:30h – O trabalho integrado em 
Toxicodependência (mesa conjunta da 
Prevenção e da RRMD).
14:30h – Parceria ou “parece... que seria”? – 
o trabalho integrado em Toxicodependência 
(mesa conjunta do Tratamento e da 
Reinserção).
16:30h – Cerimónia de encerramento.

XXIII Encontro das Taipas

De 29 de Setembro a 1 de Outubro de 2010

Programa provisório
Áreas de Missão 

Auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa 
e instalações da UD – Centro das Taipas

Já decorreu algum tempo desde que o trabalho nas 4 áreas de missão foi implementado nas estruturas do IDT. Tem vindo a crescer 
a compreensão do que nos é pedido, das nossas possibilidades e limites, bem como das necessidades da população (agora alargada) à 
qual assistimos. Cremos ser chegado o momento de reflectir sobre o que foi feito, de nos congratularmos com os sucessos e de 
procurarmos as mudanças julgadas necessárias.
Assim propomos para este ano, um momento de reflexão sobre o trabalho realizado e a realizar nas áreas da Prevenção, da Redução de 
Riscos e Minimização de Danos, do Tratamento e da Reinserção.
No Encontro das Taipas deste ano, nos dias 29 e 30 de Setembro, cada meio-dia terá por tema uma área de missão. Na sexta-feira 1 
de Outubro será o momento de repensarmos a articulação do trabalho dentro das ET e com as estruturas da comunidade e, por fim, 
teremos ainda um tempo para ouvir a apresentação de experiências inovadoras.
Esperamos, com esta proposta, despertar o interesse dos trabalhadores do IDT e daqueles que se articulam com as nossas estruturas 
bem como de todos os que, de algum modo, se sintam envolvidos na questão das dependências.

F icamos a aguardar a sua presença no próximo Outono.

Prevenção
Tratamento

Redução de Danos
Reinserção

Áreas de Missão
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Alucinante. A ver que les parece a mis lectores. 
Gmail ha inventado y puesto en marcha una aplicación para evitar que la gente envíe 
correos electrónicos cuando va borracho. ¿Cómo funciona? Sencillo. De forma automática 
esta función se activa los viernes y sábados por la noche, que es cuando más alcohol se 
consume. Antes de enviarse el email, si tienes activada la aplicación, gmail te obliga a 
realizar un test matemático muy sencillo en un período de tiempo no superior a un mi-
nuto. En el caso de que la persona lo supere sin problemas, el email será enviado bajo la 
propia responsabilidad del internauta, si por el contrario no lo supera, el envío se bloquea 
de forma automática e invita a la persona a que al día siguiente decida si mandar o no 
el correo electrónico. Con esto se pretende evitar el envío de emails ofensivos a jefes o ex 
parejas en momentos de desinhibición. Para algunos puede ser muy útil. Ya se sabe que 
el juicio no funciona muy bien en estado de embriaguez. Aunque mejor sería no beber en 
cantidades en las que no puedas ni controlar tus propias acciones. No sé hasta qué punto 
esta aplicación puede resultar beneficiosa. Juzguen ustedes mismos.
Pero no sólo existe esa técnica para evitar que los que beben sufran consecuencias más 
allá de las físicas o las motoras. Otra herramienta útil, el ‘Alcolock’. Un aparato que se 
coloca en los automóviles, conectado al motor de arranque. El dispositivo mide el grado 
de alcohol en el aire espirado y no deja arrancar el vehículo en el caso de que detecte que 
se ha bebido más de lo exigido para poder conducir sin peligro. Pero como para todo existe 
la trampa, al principio el invento no era muy efectivo, porque los conductores que bebían 
hacían soplar a otras personas. Ahora el sistema se ha perfeccionado y el aparato obliga al 
conductor a soplar más de una vez, no sólo en el arranque, sino también cuando el coche 
está en pleno funcionamiento, con una medida, por supuesto, que da tiempo al automó-
vil a detenerse en un arcén o área de descanso. 
Los fabricantes se han dado cuenta de que hay otra forma de engañar al dispositivo. Por 
ejemplo que sea un propio acompañante del coche el que sople cada vez. Por eso están em-
pezando a desarrollar una técnica de reconocimiento dactilar, de pupilas o de fotografías 
digitales.
El invento tiene dos aplicaciones. La primera en medios de transporte como autobuses 
públicos, taxis o incluso en empresas de camiones de mercancías para aumentar y ga-
rantizar la seguridad. Y en segundo lugar, en los automóviles privados, sobre todo en 
aquellos conducidos normalmente por gente reincidente en sanciones por conducir bajo 
los efectos del alcohol. Hay que decir que la medida ha gustado bastante, no sé si su efec-
tividad será aún buena, puede que con el tiempo mejore aún más, pero lo que sí es verdad 
es que muchos países europeos han adoptado por su incorporación, pero también otros 
estados como Canadá, Estados Unidos e incluso Sur África.
Puede que ésta sea una buena forma para reducir el número de accidentes de tráfico y por 
tanto salvar vidas. El dispositivo incorpora otra función. Queda registrados el número de 
veces que se ha usado el aparato, la fecha y la hora y la cantidad de alcohol consumido así 
como la respuesta de alcolock, es decir, si el motor se ha puesto en marcha o si no ha sido 
así. Hasta ahora la responsabilidad de conducir o no bajos los efectos del alcohol eran de la 
propia persona, ahora también hay alguien más que nos ayuda cuando la gente no tiene 
una capacidad de decisión acertada. Pero lo más importante: Si beben, no conduzcan.

@ Sobrios 
para razonar@
* Mireia Pascual, correspondente em Espanha

Opinião
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Durante los días 14 y 15 de mayo se celebró en Valencia un seminario 
sobre consumo intensivo de alcohol entre jóvenes: conocimiento, alter-
nativas y viabilidad Organizado por Socidrogalcohol y con el patrocinio 
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, en 
Las Cuales han extraído las siguientes conclusiones. En las últimas dé-
cadas se ha extendido un nuevo patrón de  consumo de alcohol entre los 
jóvenes españoles (al igual que entre los jóvenes europeos), tanto entre 
varones como mujeres, caracterizado por la ingesta de cantidades ele-
vadas de alcohol, realizada durante pocas horas, principalmente en mo-
mentos de ocio de fin de semana, que en ocasiones contribuye a algún 
grado de pérdida de control y a la aparición de períodos de abstinencia 
entre episodios de consumo. 
Aunque los datos indican una estabilización en el número de consumi-
dores, los que beben lo hacen cada vez de forma más intensiva y por 
tanto con mayor riesgo de experimentar consecuencias negativas; tanto 
a nivel biológico y/o psicológico como social.
La prevalencia del consumo de alcohol en las chicas es inferior a la de 
los chicos, aunque según desciende la edad tiende a igualarse. Además 
los adolescentes perciben poco riesgo derivado de consumir cinco o más 
bebidas seguidas durante el fin de semana. Del mismo modo, el contexto 
sociocultural y la permisividad de la sociedad son los factores que pre-
disponen a los menores al consumo de alcohol.
En España este consumo se realiza en ocasiones dentro del contex-
to del  botellón, práctica que va generalizándose conforme aumenta la 
edad, iniciándose alrededor de los 13 años y en el que no se aprecian 
diferencias entre chicos y chicas, ni en la edad en la que de inicio, ni en 
el porcentaje de ellos que lo realizan.
Un dato en el que coinciden la mayoría de los estudios efectuados sobre 
esta temática es el elevado porcentaje de jóvenes que asocian botellón 
con el consumo de alcohol (70 al 90%). Además, la mayoría de chicos 
y chicas manifiestan realizar más bien un abuso de dicha sustancia en 
algunas ocasiones.
Este consumo, también denominado Binge Drinking, consumo en atra-
cón o consumo concentrado, consiste en una ingesta de etanol de 60gr. 
en varones y 40gr en mujeres durante un intervalo temporal de unas 2 
horas (también suele definirse como el consumo de 5 o más consumicio-
nes en un intervalo de aproximadamente unas 2 horas).
Entre los consumidores intensivos, son los varones quienes consumen 
mayores cantidades de alcohol en cada sesión de botellón. Pero también 
los menores de edad (tanto varones como mujeres) han llegado a estos 
niveles de consumo en poco tiempo.
En cuanto a las bebidas consumidas, se aprecia un predominio de des-
tilados y de alcohol de graduación media, aunque no puede obviarse 
el consumo de fermentados al ser utilizado prácticamente por el 50% 
de jóvenes de todas las edades. Los jóvenes consumidores, esperan 
obtener los “efectos socializadores” que pueden derivar de consumos de 
menor cuantía  como mejorar las  habilidades interpersonales, conseguir 
un estado de ánimo positivo o desinhibirse. Además, los adolescentes 
esperan mejorar algunos estados personales, confiar más en sí mismos, 
asumir más riesgos… 

Es evidente la necesidad de resolver estas falsas expectativas, más 
acentuadas conforme se incrementa el consumo de alcohol porque no 
tienen una noción clara de lo que es el consumo moderado y en muchas 
ocasiones desconocen los riesgos que el  alcohol tiene para la salud.
Estudios con humanos y animales indican que el consumo intensivo de 
alcohol provoca alteraciones en la estructura y las funciones del cerebro 
de jóvenes y adolescentes, lo que a la larga provoca peor rendimiento en 
procesos de atención, razonamiento, planificación, flexibilidad cognitiva, 
toma de decisiones o control del comportamiento. De hecho la toxicidad 
del etanol puede alterar la plasticidad cerebral y modificar de forma irre-
versible ciertas regiones cerebrales.
Para controlar el incremento del Binge Drinking entre los distintos paí-
ses Europeos, se están generando distintas estrategias para frenar el 
fenómeno, entre ellas se propone la regulación de la disponibilidad y 
comercialización del alcohol, arbitrar una política de precios que incre-
mente las tasas, regular el acceso de menores a bebidas alcohólicas y 
controlar la publicidad.
Además, se establecen una serie de medidas socio – sanitarias encami-
nadas a: Crear ambientes libres de alcohol; educar para reducir el consu-
mo intensivo de alcohol, implicando a la familia; articular intervenciones 
en los Cuidados de Salud y crear evidencias para actuar, siempre refren-
dadas por estudios científicos.
Es necesario, por lo tanto, incrementar la sensibilidad social hacia los 
aspectos de salud implicados en la práctica del botellón. Es importante 
dar a conocer a la sociedad la extensión del problema sobre el abuso del 
alcohol, explicar los distintos modelos de consumo, las consecuencias 
asociadas a ese abuso, así como los problemas sociales que conlleva y 
el gasto sanitario que produce.
Por último, se impone una revisión autocrítica entre los profesionales del 
campo de las drogodependencias sobre los resultados obtenidos con 
las estrategias aplicadas hasta el momento para prevenir la práctica del 
botellón y el consumo de alcohol por los adolescentes, del mismo modo 
que se acerca el papel desempeñado hasta la fecha como “grupo de 
presión/influencia” sobre las políticas institucionales.

Mireia Pascual
.

Socidrogalcohol

El Alcohol
y los jóvenes
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O auditório da Escola Profissional do Alto Lima – EPRALIMA – aco-
lheu, no passado dia 20 de Maio, as IV Jornadas da Comissão 
de Protecção de Crianças e Jovens de Ponte da Barca (CPCJ). 
A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal e pela CPCJ lo-
cal em colaboração com o IDT, integrou um seminário subordi-
nado ao tema o “Alcoolismo: Novas Faces, Outros Olhares...” 
Na sessão de abertura estiveram presentes Ricardo Armada, Verea-
dor da Saúde e Acção Social da autarquia de Ponte da Barca, Elsa 
Amorim, Presidente da CPCJ de Ponte da Barca, Francisco Maia Neto, 
representante do Presidente da Comissão Nacional de Protecção de 
Crianças e Jovens em Risco, António Correia, Director do Centro Dis-
trital de Segurança Social de Viana do Castelo, Adelino Vale Ferreira, 
Delegado Regional do Norte do Instituto da Droga e da Toxicodepen-
dência, e Paulo Pimenta, Presidente da Assembleia Municipal. 
No primeiro painel foram abordados os temas “Articulação entre o Sis-
tema de Protecção de Crianças e Jovens e o Sistema de Saúde no 
Domínio das Dependências” por Francisco Maia Neto, Representante 
da Procuradoria-Geral da República na CNPCJR, e “Problemas Liga-
dos ao Álcool: novos Desafios?”, a cargo de Zélia Teixeira, do Centro 
de Respostas Integradas do porto Oriental, com moderação de Sandra 
Brandão, Procuradora-Adjunta do Ministério Público de Ponte da Barca. 
As jornadas retomaram da parte da tarde com a entrega dos Prémios do 
Concurso lançado aos alunos do 3º Ciclo do Ensino Secundário das Esco-
las do Concelho “O desafio não tem álcool”, cujos trabalhos vão estar em 

exposição no Átrio dos Paços do Concelho, de 31 de Maio a 08 de Junho. 

O segundo painel decorreu em torno dos “Factores de Risco e Facto-

res de Protecção: um Multiverso”, a cargo de Miguel Viana, Director 

do Centro de Respostas Integradas de Braga, e “O Modelo de Inter-

venção em Reinserção do IDT”, pela voz de Jorge Topa, da Unida-

de de Alcoologia do Norte, que foi moderado pelo Director do Cen-

tro de Respostas Integradas de Viana do Castelo, Augusto Martins. 

No terceiro e último painel, temas como “O Impacto do alcoolis-

mo no seio familiar” e “Copos, quem decide és tu! - uma experiên-

cia de prevenção” estiveram em destaque por José Manuel Ramos, 

da Comunidade Terapêutica R12, e Tânia Crista, Coordenadora 

do projecto na Delegação de Braga da Juventude Cruz Verme-

lha Portuguesa, e moderação de Ricardo Armada, Vereador da 

Saúde e Acção Social da Câmara Municipal de Ponte da Barca. 

Ainda durante o Seminário, foi feita uma demonstração do trabalho 

desenvolvido durante o ano lectivo 2009-2010, no âmbito do projec-

to “Descobre o álcool…”, pela Escola Profissional EPRALIMA e pela 

Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Ponte 

da Barca, que consistiu na recriação através de “mimos”, de situações 

relacionadas com as consequências do álcool nas vidas das pessoas.

Dependências marcou presença no evento e entrevistou Ricardo Arma-

da, Vereador da Saúde e Acção Social da autarquia de Ponte da Barca 

e Elsa Amorim, Presidente da CPCJ local

CRI de Viana do Castelo associa-se a iniciativa da autarquia de Ponte da 
Barca e da CPCJ local

IV jornadas sobre 
Alcoolismo, Novas 
Faces, Outros Olhares

CRI de Viana do Castelo



29
Ricardo Armada, Vereador da Saúde e Acção Social da Câmara Mu-

nicipal de Ponte da Barca

Em que medida procura o exe-
cutivo da autarquia de Ponte 
da Barca fomentar a proximi-
dade nas intervenções que 
realiza?
Ricardo Armada (RA) – É uma 
autarquia de proximidade, que 
fomenta o permanente contac-
to com a população, apoiando 
sempre, na medida do possível 
e dentro das suas competên-
cias, as juntas de freguesia, 
as instituições e a comunidade 
em que está inserida. Por outro 
lado, também é uma autarquia 
de intervenção, precisamente 
porque pretende ter uma ati-
tude pró-activa no diagnóstico 
das problemáticas que afectam 
o concelho e na procura de so-
luções que visem dar respostas 
adequadas às mesmas.

O que pode fazer uma autarquia para tentar inserir uma população por vezes 
tão descriminada?
RA – Temos feito algumas coisas… Foi recentemente aprovado um PRI para Ponte 
da Barca, no âmbito do alcoolismo, que contempla dois eixos, a prevenção e a rein-
serção. Estamos a iniciar o que consideramos ser um óptimo projecto que pretende 
dar resposta a um diagnóstico que tínhamos realizado há já algum tempo com o CRI 
de Viana do Castelo, em parceria com a rede social, a CPCJ, o agrupamento das 
escolas, o centro de saúde e a câmara municipal. Nesse diagnóstico, foi verificado 
que existia uma problemática prevalente no concelho, que tinha a ver com o alcoolis-
mo e espero que a resposta representada por este PRI tenha sucesso nos próximos 
dois anos.

Para um autarca não deve ser fácil: uma região de bons vinhos e um mau uso 
prevalente do álcool…
RA – Efectivamente, o consumo do álcool apresenta aqui factores culturais muito 
acentuados, transmitindo-se de pais para filhos. Temos uma região de óptimos vi-
nhos e aconselho a beber com moderação. Para além de autarca sou médico e tenho 
essa preocupação. Verifico que esta problemática é muito prevalente em Ponte da 
Barca e, quando era presidente da CPCJ, constatei que muitos dos problemas que 
afectavam as famílias estavam ligados ao consumo de álcool. Nesse sentido, só po-
deria apoiar um projecto deste género.

Nesse sentido, o que pesa mais: o médico ou o autarca?
RA – Creio que tiro vantagens do facto de ter estas duas funções… Como médico, 
tenho uma maior sensibilidade para estas problemáticas. Por outro lado, enquanto 
autarca, posso intervir e fazer algumas coisas que venham colmatá-la. Além disso, 
em termos de proximidade, enquanto como médico estou fechado num gabinete a 
atender pessoas, como autarca tenho outro tipo de disponibilidade para a comuni-
dade, ando no terreno. E aí percebo também que esta problemática é prevalente e 
tento dar a resposta que a comunidade necessita. Penso que as duas funções são 
complementares e trazem uma mais-valia para a comunidade.

Ser vereador da acção social corresponderá, nalguma medida, a ser vereador 
dos problemas?
RA – Sendo vereador da acção social, tento resolver da melhor forma os problemas 
que se me deparam no dia-a-dia. Nesse sentido, tenho uma porta aberta diariamente 
para atender os munícipes e pretendo que assim continue a acontecer ao longo dos 
próximos anos.

CRI de Viana do Castelo CRI de Viana do Castelo

Elsa Amorim, Presidente da CPCJ de 

Ponte da Barca

Motivações
“A Comissão, há oito anos a esta parte que tem vindo 
a realizar jornadas de dois em dois anos. E escolhe 
um tema que seja pertinente para a intervenção da 
CPCJ. Há dois anos que a Comissão tem vindo a 
centrar a sua intervenção também e especialmente 
na área do alcoolismo, que é de facto um problema 
com um impacto significativo no concelho. Foi reali-
zado um diagnóstico do território pelo IDT, que reve-
lou o impacto que o consumo de álcool tem no nosso 
concelho, quer ao nível dos jovens, quer ao nível da 
população adulta. Por isso mesmo, entendemos que, 
depois de dois anos de trabalho nesta área, fazia todo 
o sentido a escolha do tema alcoolismo”.

Distinção drogas, álcool e tabaco
“Existem vantagens e desvantagens nessa distinção. 
Sobretudo em termos da intervenção em prevenção, 
penso que é difícil estar a distinguir. As componentes 
e variáveis que estão presentes na prevenção da toxi-
codependência mais associada às drogas ilícitas e ao 
tabaco são as mesmas que estão presentes na pre-
venção do consumo de álcool. Em termos de aborda-
gens, existem vantagens inerentes a essa diferencia-
ção, quer no âmbito do tratamento, quer no âmbito da 
reinserção porque, até pelo facto de ser uma droga 
lícita, socialmente aceite e muito difundida, existem 
especificidades”.

A família
“A colaboração que demos para o diagnóstico do IDT 
e a análise dos dados que reportam a 2008 e 2009 
revela uma percentagem muito significativa de álcool 
nos processos de promoção e protecção que tínha-
mos. Quer de consumo de álcool nos jovens, quer, 
na maioria, consumo de álcool pelos pais que, tinham 
associados problemas ligados a violência domés-
tica, negligência e outras situações de perigo para 
as crianças. A intervenção das comissões centra-se 
quando as crianças estão em perigo na família ou 
quando esta não consegue protegê-las desses pe-
rigos. E quando a família, no fundo, não cumpre o 
seu papel. O papel da Comissão é tentar apoiar as 
famílias que estão nessa situação e tentar, de forma 
colaborativa, definir com elas um plano de interven-
ção de modo a que a família consiga cumprir o seu 
papel e assim garantir os direitos e a protecção das 
suas crianças”.
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Foi reforçada no passado mês a cobertura de um 
território do CRI Porto Oriental, correspondente à 
freguesia de Rio Tinto, no âmbito do PRI local. A de-
sejada unidade móvel, que servirá num futuro ime-
diato utentes em baixo limiar e que incorporará a ad-
ministração de metadona aos utentes beneficiários, 
actuará ao nível da redução de riscos, prevendo-se 
a articulação com estruturas de outros eixos. Simul-
taneamente, evitam-se assim deslocações dos uten-
tes à ET de Gondomar, que poderão, numa óptica de 
maior proximidade, beneficiar de serviços que, no 
futuro, poderão ser alargados a outros níveis. Depois 
de asseguradas intervenções em prevenção, reinser-
ção e em contexto escolar e comunitário, o PRI de Rio 
Tinto vai-se consolidando.

 Marco Martins, Presidente da Junta de Freguesia 
de Rio Tinto
Que objectivo persegue esta unidade móvel, hoje inaugurada?
Marco Martins (MM) – O objectivo da unidade móvel consiste em ga-
rantir um apoio de proximidade aos cidadãos beneficiários do projecto, 
o que apresenta desde logo duas vantagens: por um lado, permite evitar 
que se desloquem daqui até à unidade de tratamento, em Gondomar e, 
por outro, potencia um maior controlo dos mesmos, no sentido de cum-
prirem tratamento e serem posteriormente reinseridos e reintegrados na 
sociedade.

Em que territórios assegurará cobertura?
MM – A unidade vai, para já, parar em dois pontos de Rio Tinto, distantes 
entre si, o que permitirá abranger mais utentes. Estamos disponíveis, 
caso seja necessário, para colaborar com o IDT, no sentido de alargar 

CRI Rio Tinto

Rio Tinto já dispõe de unidade móvel

CRI Porto Oriental 
reforça cobertura  
do território
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A unidade vai, para já, parar em dois pontos de Rio Tinto, distantes entre 
si, o que permitirá abranger mais utentes. Estamos disponíveis, caso seja 

necessário, para colaborar com o IDT, no sentido de alargar o território 
coberto a outras freguesias de Gondomar e outras vizinhas para que mais 

utentes possam sair beneficiados.

o território coberto a outras freguesias de Gondomar e outras vizinhas 
para que mais utentes possam sair beneficiados. Este Programa de Res-
postas Integradas de Rio Tinto, que começou em Novembro de 2008 
com três eixos, tem dado uma série de passos em termos de reinserção, 
de prevenção, muito trabalho com as escolas e a comunidade e o último 
passo consistia na unidade móvel, que estava prevista desde o início. 
Com a parceria dos bombeiros, que nos cedeu uma viatura que foi adap-
tada e com a colaboração do IDT, foi possível agora avançar com esta 
unidade móvel, que vai trabalhar sete dias por semana, não só disponibi-
lizando programas de baixo limiar de exigência, através da administração 
de metadona aos utentes, mas também através do acompanhamento 
psicossocial e distribuição de materiais. Se for preciso adaptá-la para ser 
um veículo de distribuição de alguns alimentos aos utentes e outro tipo 
de apoios, cá estaremos para isso. Trata-se de um projecto que envolve 
toda a rede social e toda a população da freguesia.

Fazendo Rio Tinto fronteira com o Bairro São João de Deus, notou 
alguma deslocação de utilizadores de drogas daquele local para a 
freguesia?
MM – Já alguns anos que se tem vindo a notar essa transferência de 
utentes do lado de lá para o lado de cá que, no fundo, consiste em passar 
a estrada da Circunvalação. De qualquer forma, temos desenvolvido um 
trabalho de índole social através da Junta de Freguesia e das IPSS e 
agora da Artes, no sentido de evitar consequências na sociedade, o que, 
felizmente, temos conseguido.

O que é, concretamente, a Artes?

MM – A Artes é uma IPSS, promotora deste projecto. Tem um projecto 

orientado para o desenvolvimento de outras valências na infância, na 

terceira idade e no apoio social. Está neste momento com uma série 

de candidaturas a vários fundos comunitários e contamos ter já no 

próximo ano 80 vagas para apoio domiciliário, 25 para pré-escolar e 

33 para creche.

Que outro tipo de preocupações, para além da toxicodependên-

cia, elege o presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto?

MM – Vamos tendo muitas… Temos preocupações de índole ambien-

tal, temos preocupações com a segurança, apesar de Rio Tinto ser 

das poucas freguesias na Área Metropolitana do Porto, em que a se-

gurança tem aumentado e a criminalidade tem baixado, para o que 

foi fundamental a construção de infra-estruturas que melhoraram os 

meios ao dispor do trabalho da PSP. E outra preocupação tem a ver 

com a questão da mobilidade. Rio Tinto tem mais de 60 mil habitan-

tes, daí ter sido uma grande prioridade do meu mandato fazer com 

que avançasse a construção da linha do metro, o que é já uma reali-

dade, esperando-se que em Dezembro esteja já em funcionamento, o 

que resultará num incremento da qualidade de vida da nossa popula-

ção, bem como uma redução do trânsito automóvel, na poluição e na 

poupança para as famílias.

CRI Rio Tinto
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Teve lugar no passado dia 02 de Junho, na sala de Sessões da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, a assinatura 
do Compromisso de Colaboração entre as entidades que constituem o Núcleo Territorial do PRI de Idanha-a-
Nova. Esta cerimónia, presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Cachucho Rocha, contou com uma 
apresentação acerca da missão do IDT, dos objectivos do PORI e respectivo ponto de situação, efectuada pelo 
Director do CRI de Castelo Branco, João Fatela.
O PRI de Idanha-a-Nova é o quarto PRI a ser constituído na área de intervenção do CRI de Castelo Branco, 
encontrando-se já em curso o PRI de Eixo Fundão-Covilhã (desde Dezembro de 2008), que conta com três 
projectos co-financiados pelo IDT,IP, dois no âmbito da Prevenção “Abraça a Escola”  e  “UBI Acolhe” e um no 
âmbito da RRMD, “ Vive a Noite”; o PRI de Castelo Branco (desde Abril de 2009), que conta com um projecto no 
âmbito da Prevenção, “A Par e Passo” e outro no âmbito da Reinserção, “Ai!!És!!” (em execução desde Janeiro 
de 2010); e o PRI do Ensino Profissional de Castelo Branco (desde Dezembro de 2008), a funcionar sem recurso 
a financiamento suplementar.
O PRI de Idanha-a-Nova conta com um projecto co-financiado pelo IDT. IP no âmbito da Prevenção - “Afirma-te” 
- promovido pelo Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova. O trabalho desenvolvido por 
este Projecto, em curso desde Fevereiro do corrente ano, foi também apresentado nesta sessão, pelo coordena-
dor do projecto, João Fonseca.
O PRI de Idanha-a-Nova está estruturado para intervir em cinco grupos: 47 utentes activos na unidade de tra-
tamento do CRI de Castelo Branco, residentes em Idanha-a-Nova (Caracterização qualitativa: Problemas de 
toxicodependência e dificuldades de inserção sócio-profissi onal); 50 alunos da Escola EB 2/3/S José Silvestre 
Ribeiro, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos (Caracterização qualitativa: Maioritariamente ra-
pazes; frequentam desde o 6º ao 12º ano e residentes sobretudo nas freguesias de Idanha a-Nova, Ladoeiro, 
Rosmaninhal e Zebreira, bem como 2 turmas CEF.); 180 alunos da Escola Profissional da Raia de Idanha-a-Nova 
(EPRIN), com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos (Caracterização qualitativa: Frequentam cursos de 
3 anos com equivalência ao 10º e 12º ano, sendo a maioria natural de outros concelhos, que não o de Idanha-a-
Nova, encontrando-se deslocados do seio familiar. Alunos que frequentam os primeiros anos poderão constituir 
um sub-grupo mais vulnerável, por se encontrarem em fase de adaptação e em que o desenraizamento se poderá 
fazer sentir com maior evidência); 75 Pais, Professores e Auxiliares de Educação (Caracterização qualitativa: 
Pais, Professores e Auxiliares de Educação  dos alunos da Escola EB 2,3,S José Silvestre Ribeiro e EPRIN); 230 
alunos da Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova (ESGIN), caloiros e afastados da sua área de residência 
(Caracterização qualitativa: Grupo heterogéneo quanto às faixas etárias e género, distribuídos pelos diversos 
cursos da ESGIN. Estes alunos uma vez que se encontram distantes da sua família nuclear vivem pelo menos de 
2ª a 6ª feira em residências de estudantes, quartos/casa alugadas, com total ausência de imposição de regras e 
limites o que nem sempre é fácil de gerir de forma competente).
Para desenvolver a sua actividade, o PRI conta com um Núcleo Territorial constituído por entidades, a saber: 
IDT,I.P. - CRI de Castelo Branco, Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento de Idanha-a-Nova, Câmara Mu-
nicipal de Idanha-a-Nova, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco E.P.  - Centro de Saúde de Idanha-a-Nova, 
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, GNR - Comando Territo-
rial de Castelo Branco - Destacamento Territorial Idanha-a-Nova; Escola Profissional Raiana de Idanha-a-Nova; 
Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova - Escola EB 2, 3, S José Silvestre Ribeiro de Idanha-a-Nova.

CRI de Castelo Branco

CRI de Castelo 
Branco conta com 
mais um PRI em 
Idanha-a-Nova

Território: Idanha-a-Nova
Eixo: Prevenção
Entidade Promotora: CMCD – Cen-
tro Municipal de Cultura e Desen-
volvimento de Idanha-a-Nova
Projecto: Afirma-te

Síntese 
da intervenção:
O Projecto “Afirma-te” pretende-se 
a diminuição do consumo de subs-
tâncias psicoactivas; o adiamen-
to do início do consumo dessas 
substâncias; a minimização das 
consequências e dos riscos as-
sociados ao consumo; a adesão a 
actividades alternativas saudáveis; 
a identificação e encaminhamento 
de situações problemáticas para as 
estruturas de suporte; no âmbito 
das parcerias estabelecidas. Este 
Projecto integra os contributos, re-
cursos materiais e técnicos das ou-
tras entidades que intervêm neste 
território, no âmbito da saúde, edu-
cação e apoio social e prevê tam-
bém a rentabilização dos recursos 
existentes em outros projectos pro-
movidos e executados pelo Centro 
Municipal de Cultura e Desenvolvi-
mento de Idanha-a-Nova.

Acções a desenvolver/ 
Prazo/Duração:
Entre Fevereiro de 2010 e Janeiro 
de 2012, o projecto “Afirma-te” irá 
desenvolver as seguintes acções: 
Pontos de Encontro; Gabinete do 
Estudante; Formação; Acções de 
Rua; Clube Aventura; Espaço Co-
mum; Programas de Rádio

Resultados a atingir:
Facilitar a integração social e auto-
nomia através do desenvolvimento 
de competências pessoais e apti-
dões sociais.
Promover a vinculação escolar, 
valorizando o papel da escola nas 
expectativas de futuro e nos projec-
tos de vida dos jovens.
Reduzir a vulnerabilidade dos jo-
vens em relação ao consumo de 
substâncias psicoactivas.
Providenciar formação aos profes-
sores, auxiliares e pais, bem como 
formação de pares, para facilitar as 
abordagens futuras relativamente a 
aspectos relacionados com as toxi-
codependências.
Providenciar actividades de en-
tretenimento que contribuam para 
um desenvolvimento psicossocial 
saudável.
Realizar Acções de Rua em contex-
tos recreativos, cumprindo os ob-
jectivos do Projecto e consideran-
do os interesses dos estudantes da 
ESGIN.
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A prevenção do uso/abuso de drogas e comportamentos aditivos em meio escolar
Provavelmente os nossos alunos/educandos, em diversos momentos da sua vida, terão que tomar decisões 
sobre o uso de álcool, de tabaco e de outras substâncias psicoactivas. Todos os estudos revelam que as drogas 
legais são muito acessíveis, o que contribui entre outros factores, para que muitos jovens as experimentem e 
cheguem porventura a abusar das mesmas. 
Assimilarmos esta realidade, pode ser um pouco difícil, o que não significa que não possamos fazer nada ou 
que seja inalterável. Podemos, enquanto educadores, agir proactivamente na procura de formas de lidar com 
a realidade e na busca de soluções, sem dramatizar ou catastrofizar a situação. Não é uma tarefa fácil, mas é 
realista e exequível! Pois, não precisamos de ser especialistas em drogas, para aconselhar, para transmitirmos 
a nossa opinião, para demonstrarmos o nosso amor e respeito. 

Temas PARA PENSAR
A informação, a explicação e a forma de abordar o tema tem de ser adequadas à idade, à personalidade e ao 
nível de conhecimento (sobre comportamentos de risco e comportamentos preventivos) dos adolescentes.
• É importante relacionar e articular o consumo de álcool e outras drogas com • o estilo de vida e contextos 
recreativos dos adolescentes. Não se consome simplesmente – “porque sim” – mas em situações concretas e 
específicas. 
• Se é o próprio adolescente que coloca uma pergunta sobre o tema das drogas, devemos saber diferenciar, se 
a pergunta, é uma simples curiosidade pontual sobre o tema, ou se expressa uma preocupação mais profunda, 
ou algo que se está a passar com ele/alguém próximo.

Factos:
• Os programas preventivos que conciliam o contexto escolar (professores e outros) com o contexto familiar s‹o 
os mais eficientes e eficazes, especialmente, se combinam actividades que reœnem pais e filhos.
• Muitas vezes, os jovens, demonstram um conjunto de argumentos não favoráveis ao consumo de álcool e/ou 
tabaco, e criticam os pais por beber e/ou fumar. Mas, por vezes, de uma maneira relativamente rápida e sem 
compreendermos, come am também a beber e/ou fumar.
• Os pais/educadores, por vezes, alegam que não podem actuar, pois não dispõem de informação suficiente, 
fidedigna ou real sobre as drogas. É óbvio, que é necessário dispormos de informação para orientar os nossos 
comportamentos, mas actualmente não é difícil nem impossível ultrapassar esta dificuldade, através do uso das 
novas tecnologias, do contacto com profissionais especializados, entre outros.
• Todos os estudos demonstram que os professores podem desempenhar um papel preventivo, que consiste 
essencialmente na supervisão das actividades realizadas pelos alunos; no desenvolvimento de um clima posi-
tivo e estimulante. 
• A etapa de desenvolvimento, em que se encontra o adolescente, não permite uma planificação e tomada de 
decisão suficientemente maduras e responsáveis (em todos os aspectos). Desta forma, necessita do nosso 
apoio e suporte neste processo.
• Os educadores têm de pensar na forma como vão explicar as incoerências e dissonâncias cognitivas que 
existem no mundo adulto (ex: podemos comprar álcool e tabaco, mas não haxixe, independentemente do grau 
de perigosidade; dizer que não devem beber ou fumar, quando nós próprios o fazemos).
• Posso partilhar com outros professores e técnicos as minhas dúvidas, medos, questões? Podemos em con-
junto adoptar estratégias mais eficazes relativas aos comportamentos de risco?

TU Decides

TU decides

É um programa de prevenção 
de dependências em meio es-
colar que se debruça sobre 
a etapa crítica de vida para a 
experimentação e consumo 
de drogas: a ADOLESCÊNCIA 
(especificamente as faixas 
etárias dos 12/14 anos aos 
16/17 anos). Não é um pro-
grama centralizado na infor-
mação sobre as drogas, mas 
baseia-se nas influências so-
ciais, contemplando ao mes-
mo tempo as influências do 
grupo de pares (pressão do 
grupo) e os factores afectivos 
e cognitivos que intervêm no 
momento da tomada de deci-
são e resolução de problemas. 
É apresentado através de 3 
manuais (professores, alunos 
e pais), que contêm toda a in-
formação necessária à aplica-
ção do programa. Os manuais 
abordam as temáticas através 
de banda desenhada e de di-
versas actividades. Encon-
tram-se disponíveis para apli-
cação 2 versões do programa: 
uma para a faixa etária dos 12 
aos 14 anos, e outra para apli-
cação a jovens dos 15 aos 17 
anos.

www.irefrea.org 
www.programatudecides.blo-
gspot.com 
programatudecides@gmail.
com
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CONTACTOS:  Tel: 21 111 94 35/36
Fax: 21 794 04 27

alcoologia.2010@idt.min-saude.pt

DESTINATÁRIOS: Profissionais de Saúde e 
Estudantes das Áreas de Saúde
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SEGUNDA-FEIRA – 15 DE NOVEMBRO
08H30 ABERTURA DO SECRETARIADO
09H00 MESA: NEUROBIOLOGIA DA ADICÇÃO

Filipe Arriaga; Armando Sena; Moderador: Margalho Carrilho
11H00 INTERVALO
11H30 SESSÃO DE ABERTURA

Ministra da Saúde, Ana Jorge; Presidente do C. Directivo do IDT, IP, 
João Goulão; Delegado Regional LVT, António Maia; Director da UA 
Lisboa, Alfredo Frade

12H00 CONFERÊNCIA: EPIDEMIOLOGIA
Jürgen Rehm; Presidente: Ana Vieira da Silva; 
Comentador: Francisco George

13H00 ALMOÇO
14H15 CONFERÊNCIA: POLITICA NACIONAL PARA PROBLEMAS 
LIGADOS AO ÁLCOOL

Manuel Cardoso; Presidente: Marta Pratas; 
Comentador: Álvaro de Carvalho

15H45 INTERVALO
16H00 MESA: REDE DE REFERENCIAÇÃO NACIONAL / REGIONAL

DR Lisboa e Vale do Tejo: António Maia; DR Alentejo: A. Marciano 
Lopes; DR Algarve: António Camacho; DR Centro: Carlos Ramalheira; 
DR Norte: Adelino Vale Ferreira; Moderadora: Cristina Ribeiro

17H00 MESA: UNIDADES DE ALCOOLOGIA COMO UNIDADES DE 
REFERÊNCIA

UA Centro: Alexandra Almeida; UA Norte: Gaspar Almeida; UA Lisboa: 
Ana Vieira da Silva; Moderador: José Pádua

PROGRAMA SOCIAL - FESTIVAL DE COCKTAIL S/ ÁLCOOL
21H00 JANTAR

TERÇA-FEIRA – 16 DE NOVEMBRO
09H00 MESA: UNIDADE DE ALCOOLOGIA DE LISBOA
INTERVENÇÃO EM AMBULATÓRIO

Francisco Henriques; Rita Lambaz; Elsa Machado Fé; 
Moderadora: Ana Feijão

11H00 INTERVALO
11H30 MESA: UNIDADE DE ALCOOLOGIA DE LISBOA
INTERVENÇÃO EM INTERNAMENTO

Paula Brum; Paula Lucena; Ana Catarina Raposo; 
Moderadora: Laura Lessa

13H00 ALMOÇO
14H30 CONFERÊNCIA: ALCOOLOGIA - O ESTADO DA ARTE
Referenciais Teóricos e Modelos de Tratamento

António Gual; Presidente: David Paniagua; Comentador: Domingos 
Neto

15H30 INTERVALO
16H00 MESA: COMORBILIDADES MÉDICAS E PSIQUIÁTRICAS

Rui Tato Marinho; José Matos; Carlos Filipe; Moderador: Nuno Miguel
17H00 Entrega do Prémio dos Posters
17H30 ENCERRAMENTO

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro; Presidente 
do Conselho Directivo do IDT, IP, João Goulão; Vogal do Conselho 
Directivo do IDT, IP, Maria do Rosário Gil; Vogal do Conselho Directivo 
do IDT, IP, Manuel Cardoso; Delegado Regional Lisboa e Vale do Tejo, 
António Maia; Director da Unidade de Alcoologia Lisboa, Alfredo Frade
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 COMISSÃO ORGANIZADORA
Alfredo Frade

Ana Vieira da Silva
Conceição Tiago
David Paniagua

Elsa Machado Fé
Francisco Henriques

Helena Favila
Paula Brum

Paula Lucena
Núcleo de Formação – DMFRI

COMISSÃO DE HONRA
  (a confirmar)

A. Marciano Lopes
Adelino Vale Ferreira
Alvaro de Carvalho

Ana Feijão
António Camacho

António Gual
António Maia

Armando Sena
Armando Vaz Serra

Carlos Filipe
Carlos Ramalheira

Cristina Ribeiro
Domingos Neto

Filipe Arriaga
Francisco George

João Goulão
José Matos
José Pádua

Jürgen Rehm
Laura Lessa

Manuel Cardoso
Margalho Carrilho

Nuno Miguel
Rui Tato Marinho

CONTACTOS
Tel: 21 111 94 35/36
Fax: 21 794 04 27   

alcoologia.2010@idt.min-saude.pt

DESTINATÁRIOS
Profissionais de Saúde e Estudantes das Áreas de Saúde
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DESTINATÁRIOS
Profissionais de Saúde e Estudantes das Áreas de Saúde

CONCURSO DE POSTERS

O processo de candidatura poderá ser consultado em:
www.idt.pt

Todos os Posters deverão ser entregues até dia 20.09.2010
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O IDT assumiu responsabilidades na área da alcoologia e eis que co-
meçam a surgir novas unidades dotadas de condições bem mais práti-
cas para o tratamento de uma dependência que constitui uma prioridade 
emergente no panorama nacional. A Unidade de Alcoologia do Porto Dr. 
José Barrias – em homenagem ao Homem e ao médico que dedicou 
anos largos da sua vida, com créditos e uma sapiência reconhecida ao 
fenómeno do álcool e ao tratamento de alcoólicos - situada na Rua Al-
fredo Cunha, em Matosinhos, foi inaugurada no passado dia 6 e ocupa 
parte das instalações da ULS local, onde existem outros serviços afectos 
às áreas de intervenção e projectos do IDT.
Na cerimónia de inauguração marcaram presença, entre muitos profis-
sionais afectos à área das dependências – destaque para a represen-
tação de profissionais do IDT oriundos de diversos pontos do país, o 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro, o Presidente 
da Câmara, Guilherme Pinto, o Delegado Regional do IDT, Adelino Vale 
Ferreira e o representante da ARS Norte.
Durante a inauguração realizou-se uma apresentação denominada “Al-
coologia – Presente com Passado”, na qual  foi desenvolvida uma refle-
xão sobre o contexto global de intervenção nos Problemas Ligados ao 
Álcool, na região Norte, desde o Grupo de Estudos Sobre o Alcoolismo 
(GESA) a sua evolução para o Serviço de Alcoologia do Hospital Maga-
lhães Lemos, dirigido pelo Dr. José Barrias, a que se seguiu a criação do 
Centro Regional de Alcoologia do Porto (e mais tarde, Centro Regional 
de Alcoologia do Norte) e, presentemente, a actual Unidade de Alcoolo-
gia, integrada no IDT, I. P. e, agora, designada Unidade de Alcoologia do 
Porto, Dr. José Barrias.
Num momento em que o IDT assume claramente a missão de promover 

a redução do consumo também de drogas lícitas, fruto da Lei Orgânica 

do Ministério da Saúde que determinou que as atribuições dos Centros 

Regionais de Alcoologia fossem integradas no Instituto da Droga e da 

Toxicodependência sendo aqueles extintos, foi também recentemente 

publicado o Decreto-Lei nº 40/2010, de 28 de Abril, que reorganiza as 

estruturas de coordenação do combate à droga e às toxicodependên-

cias, alargando as respectivas competências à definição e à execução 

das políticas relacionadas com o uso nocivo do álcool. Paralelamente, 

o presidente do Conselho Directivo do IDT, João Goulão, foi designado 

Coordenador Nacional, tendo este decreto-lei determinado o alargamen-

to do Conselho Interministerial e Conselho Nacional de acordo com as 

novas competências. As atribuições relacionadas com os problemas li-

gados ao álcool passam a estar centralizadas no Coordenador Nacional, 

agora designado “Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, 

das Toxicodependências e do Uso Nocivo do Álcool”.

Unidade de Alcoologia do Porto

Dr. José Barrias inaugurada em Matosinhos

Uma nova arma no 
combate ao álcool 
nasceu no Porto



36

Fará mais sentido ser-se vereador de acção social ou dos proble-
mas sociais?
AC – Essa questão prende-se mais com a terminologia do que com o 
sentido prático. Os problemas sociais são componentes da acção social 
que os abrange e ultrapassa, não se limita aos problemas sociais. São 
as áreas onde se intervém socialmente e das estratégias de desenvol-
vimento. Aqui, acho que ainda se dá pouca atenção à acção social na 
perspectiva do desenvolvimento, preferindo dar-se mais atenção à reso-
lução dos problemas do que à prevenção dos mesmos. A acção social é 
uma acção de desenvolvimento social.

Presumo que tenha um diagnóstico dos problemas em Paços de 
Ferreira. Quais considera os mais graves?
AC – Temos problemas de ordem estrutural e de ordem conjuntural. O 
primeiro prende-se com as características gerais do país e mais espe-
cificamente com as do concelho do Vale do Sousa, ou seja, numa re-
gião altamente industrializada, encontramos uma baixa qualificação, não 
tendo havido anteriormente uma valorização suficiente da escola e da 
formação o que acarreta algumas consequências a nível de emprego, de 
competitividade e da mais-valia empresarial que interfere directamente 
nas condições em que o país e a Europa se encontram. O desemprego 
é uma preocupação geral por todos os concelhos e regiões. Há depois 
outros problemas mais ligados à sociedade em que vivemos. Os baixos 
rendimentos são responsáveis por um grande número de famílias abaixo 
do limiar de pobreza o que as força a uma dependência cada vez maior. 
O aumento das pessoas em idade de reforma, com baixos salários e 
descontos vai trazer também um aumento de pessoas com baixas re-
formas.

Considera que a rede social é uma matriz ou uma intervenção efec-
tiva?
AC – A rede social é uma matriz de intervenção. É um modelo com ca-
pacidade de se ajustar às realidades diversas de países, regiões e con-
celhos. No caso da rede social do concelho, molda-se aos problemas e 
aos modelos de desenvolvimento do concelho. É uma matriz conceptual 
ajustável à realidade e às necessidades do concelho. No de Paços de 
Ferreira encontra-se perfeitamente ajustada com uma grande quantida-
de de parceiros sociais privados, bem como entidades como as juntas e 
as IPSS recomendadas compondo um modelo plástico às necessidades 
específicas.

Qual é a relação entre a câmara e as juntas de freguesia nesse mo-
delo?
AC – Em Paços de Ferreira existe uma excelente coadunação ao nível do 
desempenho de determinadas competências. Estas são delegadas por 
protocolo prendendo-se com a eficácia de algumas intervenções. Têm 
tido essa matriz com forte pendor material, isto é, uma colaboração nas 
obras materiais. Gradualmente, está a alterar-se para um novo desafio, o 
da intervenção de desenvolvimento mais imaterial uma vez que as infra-
estruturas vão estando cada vez menos necessitadas de apoio. Acho 

que as novas gerações de autarcas estão mais sensibilizadas para estas 
questões, compreendendo o papel das juntas de freguesia como agrega-
dor social e desenvolvimento envolvendo toda a comunidade. Subsiste 
ainda alguma necessidade de requalificação de infra-estruturas, mas já 
se vão mudando as áreas de intervenção.

E quanto à mudança de valores que temos vindo a assistir por todo 
o país. Como vê o associativismo? Como um parceiro evitável ou 
que a crise do associativismo começa a sair do contexto social de 
uma união popular de entreajuda?
AC – No concelho existem mais de 170 associações em todas as áreas. 
Já se fala na crise do associativismo há bastante tempo. Porém, no nos-
so concelho, nenhuma instituição se distingue por alguma crise directiva. 
No entanto, as associações têm de acompanhar a dinâmica dos tempos 
actuais, como as instituições públicas e privadas têm feito. As suas inter-
venções têm de ir evoluindo com a passagem do tempo. No nosso con-
celho, as associações vão de facto evoluindo e muito bem, sendo parcei-
ros essenciais. No caso do associativismo desportivo, não se conseguia 
uma prática e uma oferta aos jovens de opções de actividades despor-
tivas que não através das associações. Na área cultural, é necessária 
uma maior intervenção porque as pessoas não se interessam tanto por 
estes temas como pelo desporto, se bem que temos vindo a registar um 
aumento de intervenção dos nossos agentes culturais locais de forma a 
conseguir assegurar uma grande percentagem da nossa programação 
cultural. É o interesse dos amadores com o apoio do associativismo.

Associa a prática desportiva a um estilo de vida saudável? Um si-
nal do afastamento destes jovens do consumo de substâncias ile-
gais?
AC – Considero essencial. Temos vindo a estimular os clubes no sentido 
de um aumento da aposta nas camadas jovens. Percebe-se que os pro-
blemas que vinham a aumentar começam a estagnar, deixando de existir 
inclusive em algumas freguesias dado a acentuação da prática desporti-
va. Temos freguesias com 3000 habitantes com clubes com mais de 150 
atletas. Isto representa quase um atleta por família. Na população jovem 
há uma elevada percentagem de praticantes de desporto o que, com al-
gum acompanhamento dos directores em relação à dinâmica social das 
famílias dos seus atletas, poderá levar a um combate das dificuldades a 
este nível. Têm sido estas as recomendações, a complicação surge com 
a passagem à prática das mesmas. Mas a prática regular e organizada 
de exercício é essencial para o afastamento de problemas relacionados 
com a toxicodependência.

CM Paços de Ferreira

“A rede social  
é uma matriz
de intervenção”
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“Jovens das Sombras” foi o tema para uma conversa 
com Frei Nicolás Almeida da Comunidade Terapêutica 
S. Francisco de Assis que se realizou no Café Espace 
em Silvares ao som da música ao vivo com os jovens 
do agrupamento 456 Escuteiros de Santa Maria de 
Silvares.
Os objectivos desta iniciativa era confrontar os encar-
regados de educação a conhecer os problemas que a 
sociedade apresenta enquanto valores, estruturas, e o 
meio envolvente em que os seus filhos se inserem…
saber quem são os seus amigos, e as suas activida-
des. Foram momentos altos, animados pelas jovens 
Sara e Patrícia, que não se cansaram de desafiar os 
convidados a responderem às suas dúvidas, estabe-
lecendo um diálogo muito interessante num espaço 
público e livre. Numa primeira abordagem estas duas 
animadoras, não facilitaram a vida aos seus convida-
dos, tantas eram as questões directamente coloca-
das… mesmo quando deliberadamente permitiram um 
diálogo colectivo, com vista ao envolvimento de todos 
os presentes (e eram muitos) a perceberem as razões 
de uma conversa franca e aberta sobre um problema 
que todos sabem que existe e muitas vezes teimam 
em silenciar. Foi uma intervenção pedagógica, des-
contraída e acima de tudo vivamente participada, ao 
ponto de terem sido desafiadas a prosseguir com mais 
iniciativas deste género.

Sara e Patrícia, começaram por querer saber as razões 
e os motivos da escolha dos caminhos das drogas…E 
obtiveram da parte dos diversos doentes em tratamen-
to naquela comunidade terapêutica as mais diversas 
respostas, ou não fossem eles conhecedores dos ca-
minhos viciantes e das diversas substâncias…Com a 
música a intervalar as perguntas e as respostas, Frei 
Nicolás falou da comunidade e dos Profissionais que 
trabalham com estas populações e considerou ser um 
grande desafio para eles trabalharem nos mais dife-
rentes contextos e numa diversidade de problemas so-
ciais, de consumos muito variados e com percursos de 

Escuteiros de Santa Maria de Silvares Escuteiros de Santa Maria de Silvares

A conversar  
é que a gente  
se entende

vida diversos. È verdade que sendo um desafio é simultaneamente uma paixão, porque é de 
pessoas que estamos a falar e a tentar recuperar, lidamos permanentemente com situações 
de crise e conflito. Mas sempre com muita esperança de que existe muita mais vida para além 
das drogas.
Temos tido ao longo destes oito anos de existência bons resultados só possíveis pela dinâ-
mica que imprimimos, A comunidade  S. Francisco de Assis é uma IPSS, e tem por missão 
acolher para tratamento terapêutico pessoas toxicodependentes e ajudar os mesmos a vive-
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rem abstinentes de drogas, superando essas dependências por meio de 
terapias de grupo, terapias individuais, normas de convivência em comuni-
dade e promover a reinserção familiar, social, e laboral dos mesmos. Nós 
somos  uma comunidade humana na qual, cada um é acolhido e motivado 
a acolher o outro, sem discriminações, o residente é co-responsável na 
dinâmica de todo o processo terapêutico. 
Á pergunta como se processava o tratamento Frei Nicolás referiu que o 
mesmo estava estruturado em três fases.
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 recupe-
ração pela Equipa Terapêutica e por um ambiente propício; O residente 
será convidado a elaborar um projecto pessoal de vida e trabalhá-lo com 
a equipa terapêutica ao longo do internamento. O residente apenas avan-
çará de fase quando satisfizer os objectivos delineados no seu processo 
individual  com o parecer positivo da Equipa Terapêutica.
Segunda fase - Tem a duração de mais ou menos seis meses e é de in-
ternamento 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 Terapêutica; 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  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, avaliado 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 acom-
panhamento 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 responsabili-
dade; Deverá comprometer-se a seguir um relacionamento estreito com 
a comunidade, feito em regime de ambulatório, com periodicidade ade-
quada ao seu caso, a qual deverá ser previamente acordada com a Equi-
pa Terapêutica; A CT prestará gratuitamente este acompanhamento aos 
ex-residentes que cumprirem o plano 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 con-
cluir o seu tratamento na íntegra, ao final dos três anos terá direito a uma 
menção honrosa. 
Durante o debate ficou claro que a maioria dos jovens já mal consegue 
viver a juventude em pleno, não percebendo a alegria de ser e se sentir 
jovem, não tentam sequer experimentar a felicidade de ter e ser amigo e 
companheiro, de partilhar histórias valores e sentimentos.
Foram muitas as perguntas destas jovens, quase a roçar a provocação dos 
presentes: “Porque é que os jovens não querem viver a felicidade do dia 
em que entram pela primeira vez na Universidade? E viver com a mesma 
intensidade a conclusão do seu curso? Sem os excessos do álcool? Que 
sociedade é esta em que o consumismo se sobrepõe a outros valores? 
E os Pais que fazem? Cumprem o seu papel? Conhecem os problemas 
dos seus filhos e as suas necessidades?”
Foram muitas perguntas, foi um diálogo difícil e diverso, foram momentos 
para alguma reflexão e discussão que os jovens escuteiros quiseram trazer 
para que o debate pudesse responder as questões e aos problemas das 
famílias e que estas possam assumir a responsabilidade e partilhar com os 
seus filhos toda esta problemática que as diferentes gerações vão tendo.

“O caminho mais curto e mais certo  
para a felicidade é tornar os outros felizes” 

 
Baden - Powel

O Escutismo é um Movimento Mundial, de 
carácter não político, aberto a todos, com o 
propósito de contribuir para a educação inte-
gral dos jovens de ambos os sexos, baseado 
na adesão voluntária a um quadro de valores 
expressos na Promessa e Lei escutistas, atra-
vés de um método original que permite a cada 
jovem ser protagonista do seu próprio cresci-
mento, para que se sinta plenamente realizado 
e desempenhe um papel construtivo na socie-
dade.




