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Que importância atribui a esta visita à cidade do Porto, particular-
mente ao CRI Porto Oriental, uma instituição com reputada interven-
ção em CAD?

Cristina Mendes da Silva - É muito importante e faz parte da nos-
sa estratégia, de todos os deputados do PS eleitos pelo ciclo do Por-
to. Procuramos estar o mais próximo possível dos profissionais e 
das entidades, para identificarmos problemas e necessidades e ten-
tarmos fazer o nosso trabalho em Lisboa e ir de encontro às solu-
ções. No que respeita aos CAD, tivemos na semana passada nas co-
memorações do Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito 
de Drogas, tivemos ontem as comemorações do vigésimo aniversá-
rio da ENLCD e entendemos que esta seria uma boa oportunidade 
para , vermos, localmente, as nossas estruturas que servem 18 con-
celhos, conhecer o ponto da situação e o estado da arte e assim po-
dermos dar o nosso contributo, naquele que é o trabalho através da 
Assembleia da República, principalmente na preparação do próximo 
Orçamento de Estado e fazer as nossas propostas para melhorar 
esta área, que é atualmente uma das nossas prioridades no Porto.

É membro da Comissão Parlamentar da Saúde e, enquanto tal, per-
gunto-lhe se esta área dos CAD estará realmente esquecida no seio do 
vosso grupo de trabalho...

Patricia Faro - Não, de todo. Não está esquecida e, como referiu a 
minha colega e vice-presidente do grupo parlamentar do Porto, esta 
continua a ser para nós uma prioridade. Trata-se obviamente de um 
problema transversal e não apenas da nossa região, mas há uma inter-
venção a nível nacional. Inclusive, ontem, estivemos numa sessão co-
memorativa dos já mais de 20 anos da ENLCD, e acho que este é um 
processo que nos deve orgulhar porque soubemos fazer a transição de 
um estado de punição para passarmos a encarar a pessoa com CAD 
como alguém doente e que precisa de um acompanhamento integrado. 
Nesse sentido, não podemos perder nem deixar cair esse que foi um 
modelo inovador e que tivemos a ousadia de colocar em prática. Por-
tanto, para além do que já foi dito, esta também é uma prioridade por-
que não queremos voltar atrás relativamente ao que já conquistámos e 
dar continuidade a essa estratégia porque, de facto, os números não 
são nada animadores e, como qualquer outra problemática, exige refle-
xões constantes e uma atenção permanente para ir ajustando a nossa 
ação às necessidades. E estamos aqui precisamente para ouvir os pro-
fissionais nesse sentido.

Fala em 20 anos com muito orgulho, mas, na verdade, já passaram 
11 anos, e o PS também não repôs o modelo que tanto sucesso evi-
denciava... sentem-se bem com isto?

Patricia Faro – Não! Não nos sentimos nada bem, é algo que pode-
mos garantir que o nosso grupo parlamentar e a comissão de saúde es-
tão investidas em fazer esta reposição, obviamente num outro modelo. 
Não iremos resgatar o IDT, que teve o seu tempo e estava contextuali-
zado numa determinada intervenção e estamos agora com a aposta no 
plano 2021-2030, com as devidas nuances, atendendo também a todas 
as outras dependências emergentes e mantendo tudo aquilo que é ne-
cessário. Como diz, a partir de 2011, existiu um período de estagnação, 
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mas queremos retomar esse elã e essa força, numa intervenção inte-
grada, como já fizemos no passado e não iremos deixar cair o nosso 
know-how, toda a experiência e empenho de todos os profissionais en-
volvidos nesta temática. Caminhos juntos e juntas e por isso aqui esta-
mos.

Como dizem, os dados não são animadores... dever-se-á à inorgâni-
ca que temos atualmente, com uma estrutura dividida em várias par-
tes, como as ARS, o Sicad e outras?

Sofia Andrade - Julgo que a problemática não estará efetivamente 
na inorgânica. Ainda assim, o que estamos a fazer é um trabalho de 
reorganização de uma série de estruturas para que tenhamos uma res-
posta mais integrada e que possamos dar uma resposta mais transver-
sal às problemáticas com que nos deparamos. Sendo deputadas elei-
tas pelo distrito do Porto estamos aqui para perceber o modelo de fun-
cionamento e os principais constrangimentos para, a partir daí, com o 
conhecimento efetivo que temos do terreno, estejamos mais bem infor-
mados e capacitados para defender as opções mais acertadas para o 
caminho que pretendemos continuar a seguir.

Como deputadas e membros da Comissão de Saúde, não estará nas 
vossas mãos  exigir ao Ministério da Saúde para que agilize e reponha 
a falta de profissionais e a estrutura nos CAD?

Sofia Andrade - A Comissão de Saúde, naturalmente, faz sempre o 
seu trabalho numa articulação muito direta com o governo e com a 
equipa do Ministério da Saúde. É esse trabalho que queremos conti-
nuar a fazer e que esperamos que, no futuro, com o que está a ser tra-
balhado, com o novo estatuto do SNS e com uma série de estratégias 
que está a ser definida, estejam reunidas as condições necessárias 
para continuarmos a trabalhar. Certo é que os deputados do PS estão 
investidos nesta matéria, em trabalhar em proximidade com o governo 
e com o Ministério da Saúde para continuarmos a dar estas respostas 
e articularmos da melhor maneira o que podemos fazer em prol do 
bem-estar da nossa população.


