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Cocaína detectada no ar das cidades de Madrid e Barcelona 
 

O ar das cidades de Madrid e Barcelona apresentou partículas de cocaína, de acordo com um estudo 

espanhol realizado pelo Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) e cujos resultados 
serão publicados na revista científica “Analytical Chemistry”. 

 

Na investigação foram pesquisadas 17 substâncias, presentes em cinco tipos diferentes de drogas 
ilícitas: cocaína, anfetaminas, opiáceos, cannabis e ácido lisérgico. 

 
Os resultados, citados pelo jornal espanhol “El Mundo”, revelaram que a cocaína é a droga

predominante no ar das duas principais cidades espanholas. Os cientistas encontraram

concentrações entre 29 e 85 picogramas (igual a um milionésimo de micrograma) de cocaína por 
metro cúbico de ar. 

 
O estudo recorreu a um inovador método de detecção de drogas no ar, adaptado especificamente 

para este estudo. 

 
De acordo com os resultados da investigação, também foram encontradas partículas de heroína, em 

níveis detectáveis, nas amostras recolhidas em Madrid, mas não em Barcelona. 

 
Provavelmente, refere o trabalho, por as amostras terem sido recolhidas perto de um bairro madrileno 

onde há actividade suspeita de tráfico de droga. 
 

Também foi verificada uma maior concentração das substâncias durante o fim-de-semana, "o que 

sugere um maior consumo durante esse período". 
 

ALERT Life Sciences Computing, S.A. 
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Segundo mandato para o director da agência da UE de informação sobre droga

in Jornal de Notícias, 25/06/2009



     Henrique de Barros

Em Setembro de 2005, um despacho do Ministério da Saúde previa a existência de coordenadores 
nacionais, responsáveis pela implementação de programas considerados prioritários e que de-
veriam resultar em ganhos em saúde. Uma das áreas escolhidas foi, precisamente a da infecção 
VIH/sida, contrapondo com os elevados custos sociais e económicos – também para os cofres do 
Estado que, então, representava a epidemia. Pergunto-lhe, decorridos quatro anos, que ganhos 
provieram em saúde, económicos e sociais.
Henrique de Barros (HB) – 

Essa pecha que identifica no sistema, situa-a mais ao nível da prevenção primária ou já secundá-
ria, uma vez que também envolve diagnóstico e outras ferramentas?
HB –

E relativamente aos casos dos adolescentes e dos jovens adultos, não haverá aqui nitidamente 
uma falha da prevenção, pelo menos até ao ano em que foram constituídas as Coordenações 
Nacionais? Sabemos que existiam e continuam a existir factores que resultam no aumento da vul-
nerabilidade de determinados grupos para a infecção, que existem factores sociais que originam 
um aumento da transmissão, verifica-se uma proporção crescente de heterossexuais infectados… 
Não se terá andado “a brincar” à prevenção primária durante demasiado tempo?
HB –

Henrique de Barros

Aumentou também 
o número de pessoas 
que usam preservativo, 
aumentou o número 
de pessoas que se preo-
cupam em fazer o teste 
para conhecerem o seu 
estatuto serológico, dimi-
nuiu muito o número de 
pessoas que partilham 
material de injecção…
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Sendo esta uma área de intervenção transversal a várias estruturas e institutos públicos do País, 
será fácil criar uma linguagem comum e desenvolver programas, alguns dos quais articulados ou 
desenvolvidos em parceria também com instituições da sociedade civil que dão resposta onde as 
estruturas do Estado não o conseguem fazer?
HB –

Foi também a partir do surgimento desta epidemia que começaram a emergir alguns movimentos 
na sociedade civil, nomeadamente a intervenção em redução de danos junto de utilizadores de 
drogas mais desestruturados… O Estado tem prestado o devido serviço nesta área ou será a pró-
pria sociedade civil que motiva que, depois, o Estado ande um pouco a “reboque”?
HB – 

Apesar de ser algo quase impensável, com base em alguns inquéritos recentemente realizados, fi-
cámos a saber que mesmo a população jovem e em meio universitário, a que teoricamente deveria 
ser a mais bem informada, ainda tem muitas dúvidas e se encontra desinformada relativamente a 
certas práticas e vias de contágio…
HB – 

A ideia consistia em, 
para determinados pro-
blemas, escolher pessoas 
que tivessem pensamen-
to próprio, alguma 
capacidade de serem 
reconhecidas entre os pa-
res e, num horizonte que 
não deveria ser superior 
a cinco anos, proporem 
mudanças consideradas 
indispensáveis para re-
solver determinados pro-
blemas. 

O jogo das proporções 
é uma forma comple-
tamente errada e enga-
nadora de olhar para o 
problema. O facto de 
50 ou 60 por cento dos 
casos serem heterossexu-
ais significa que os hete-
rossexuais têm menos ris-
cos que os outros porque, 
que eu saiba, mais de 
90 por cento das pessoas 
são heterossexuais…



     Henrique de Barros

Sabendo-se que não se pode desinvestir na prevenção universal, sobretudo nesse tipo de questões 
e sabendo-se ainda que existem grupos de maior risco, não será necessária uma aposta mais 
efectiva em áreas como a prevenção selectiva e a indicada?
HB – 

Estando a organização do tratamento a caminhar em Portugal, a passos largos, para a excelência 
– é comparticipado -, sabendo-se que a forma de chegar a esses grupos mais vulneráveis também 
está a ser aperfeiçoada – temos a metodologia ADR do Klotho -, pergunto-lhe se a organização do 
apoio social é a desejável no nosso País.
HB – 

Que principais conclusões, em termos práticos para a intervenção mediada pela Coordenação, 
retirou da realização do Klotho?
HB – 

Até Junho de 2005, haviam sido notificados 27 mil e 13 casos de VIH e 12 mil 210 de sida acumu-
lados. Como se encontra actualmente esta panorâmica?
HB –

Também é sabido que as pessoas vivem mais anos…
HB – 

Acredita na cura?
HB – 

Quer isso dizer que é realmente possível, desde que se faça esse investimento?
HB – 

… Poderá essa tendência ser guiada pela indústria farmacêutica?

Se me é permitido colo-
car as coisas assim, não 
me queixo da falta de re-
cursos financeiros, nem 
é aí que está o proble-
ma. Claro que existem 
dificuldades ao nível dos 
recursos humanos. O 
que temos conseguido é, 
com um punhado muito 
pequeno de pessoas que 
trabalham muitíssimo e 
que têm feito um traba-
lho excepcional, segurar 
o mais importante. 
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HB – 

Mesmo com os interesses económicos que existem relativamente à medicação actual?
HB –

Não sendo obviamente uma realidade que afecta exclusivamente a Europa, em que medida pode-
remos afirmar que vivemos actualmente uma fase de pandemia controlada?
HB – 

Desde que assumiu a função de Coordenador, que pontos fortes elegeria e o que considera neces-
sário mudar, no sentido de construir um caminho mais positivo?
HB – 

O ADIS é o “braço armado” da Coordenação?
HB –

Mas é um programa cada vez mais orientado para esses tais grupos mais vulneráveis e em 
isco…
HB –

Já se vêem muitos projectos implementados junto de utilizadores de drogas, de trabalhadores 
sexuais, inclusivamente aqueles que trabalham em casas…
HB – 

Sendo todas essas medidas de extrema importância, a sua gestão não o será menos. Como Coor-
denador, e com uma equipa muito escassa sob o ponto de vista de recursos financeiros e humanos, 
como qualifica a tarefa de gestão que tem entre mãos?
HB – 

É difícil perceber como 
é que ao fim destes anos 
todos ainda não conse-
guimos saber verdadei-
ramente, por exemplo, 
qual é o impacto real da 
infecção na comunidade 
homossexual ou na pros-
tituição. Sabemo-lo bem 
em relação aos utiliza-
dores de drogas, sabemos 
razoavelmente entre 
migrantes, sabemos nas 
prisões mas em duas po-
pulações fundamentais, 
como o sexo comercial 
e nos homens que têm 
sexo com outros homens 
– que nalguma medida 
se sobrepõem – ainda 
não fomos capazes, en-
quanto sociedade, de 
saber. 



     OEDT

O dia internacional contra o abuso de drogas e o tráfico ilícito teve este ano um duplo simbolismo. 
Foi inaugurado oficialmente, no passado dia 26 de Junho aquele que será, a partir de Agosto, o novo 
“quartel-general” do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência. A sede da agência conti-
nua em Lisboa, mudando as suas “tropas” do Palacete das Mascarenhas em Santa Apolónia para 
um edifício situado na marginal do Tejo, junto ao Cais do Sodré, a partir do qual será monitorizado o 
fenómeno drogas na UE, a partir das funções de recolha, análise e difusão de informações objectivas, 
fiáveis e comparáveis sobre a droga e a toxicodependência, que o OEDT realiza a partir de dados 
obtidos junto dos pontos focais nacionais dos países representados. Deste modo, continuará a ser a 
partir do nosso País que o Observatório fornecerá aos seus públicos um panorama fundamentado do 
fenómeno da droga a nível europeu.
Dependências foi convidada para a sessão, que juntou o CD do IDT e outros profissionais com 
intervenção em matéria de drogas, embaixadores em território português e representantes de outras 
instituições que auxiliam o OEDT a prestar um relevante serviço à comunidade. O anfitrião foi 
Wolfgang Gotz, de quem Dependências registou o discurso e entrevistámos ainda Jorge Sampaio, o 
ex-presidente da República e enviado especial da ONU para a luta contra a tuberculose.

Que importância atribui ao facto de termos sedeada em Portugal uma estrutura como o 
OEDT?
Jorge Sampaio (JS) – 

O Dr. Jorge Sampaio tem competências prementes na área da tuberculose… Que relaciona-
mento encontra entre o objecto de intervenção do organismo que representa e o do OEDT?
JS –

Jorge Sampaio



OEDT   

Wolfgang Gotz



     OEDT

O modo como as pessoas desenvolvem quadros de toxicodependência e os motivos que podem levá-las a 
sentir dificuldade em pôr fim ao consumo são questões exploradas pela agência da UE de informação 
sobre droga (OEDT) num conjunto de textos hoje publicado para assinalar o Dia internacional contra 
o abuso e o tráfico ilícito de drogas (26 de Junho). O “pacote” de informação, dedicado à mais recente 
investigação na área da neurobiologia, debruça-se sobre as implicações sociais, éticas e políticas dos 
progressos científicos efectuados neste domínio. O modo como a sociedade encara a toxicodependência 
tem uma importância axial no plano da definição das normas, políticas e intervenções na área da 
droga. Uma perspectiva é a de que a toxicodependência se caracteriza como uma doença, na qual o 
indivíduo perde controlo do consumo. O toxicodependente pode desejar abandonar a droga, mas tem 
dificuldade em fazê-lo, não obstante os efeitos prejudiciais que o seu consumo frequentemente acar-
reta. Os progressos realizados na investigação do funcionamento do cérebro proporcionam-nos agora 
uma melhor compreensão sobre a forma como a dependência se desenvolve e abrem as portas a novas 
estratégias de prevenção e tratamento psicológico e farmacológico. Estas questões são abordadas na 
nova monografia do OEDT publicada no passado dia 24, intitulada Neurobiologia no campo das 
dependências: implicações éticas e sociais. O Director do OEDT, Wolfgang Götz, afirma: “Por toda 
a Europa, pagamos um preço elevado pela situação de dependência de drogas ilícitas, do álcool e do 
tabaco em que muitos cidadãos se encontram. Embora se tenham registado progressos no tratamento 
de algumas modalidades de consumo de droga ao longo da última década, de modo geral, o arsenal 
terapêutico nesta área permanece insuficiente. Os desenvolvimentos ora registados no plano da neuro-
ciência proporcionam uma maior compreensão dos mecanismos biológicos subjacentes à dependência 
e suscitam expectativas aliciantes de novas possibilidades de prevenção e tratamento”.

“Um desafio significa-
tivo para a política de 
combate à toxicodepen-
dência consistirá em 
conceber abordagens 
que tirem partido dos 
avanços possibilitados 
pela compreensão da 
base neurobiológica da 
dependência, mas que 
sejam simultaneamen-
te sensíveis à comple-
xidade intrínseca dos 
problemas da toxico-
dependência. É impor-
tante reconhecer que 
o consumo de droga e 
a toxicodependência 
são afectados tanto por 
opções individuais e so-
ciais, como por proces-
sos biológicos que lhes 
estão subjacentes”.
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“Por toda a Europa, 
pagamos um preço 
elevado pela situação 
de dependência de 
drogas ilícitas, do ál-
cool e do tabaco em 
que muitos cidadãos 
se encontram. Embora 
se tenham registado 
progressos no trata-
mento de algumas 
modalidades de consu-
mo de droga ao longo 
da última década, de 
modo geral, o arsenal 
terapêutico nesta área 
permanece insuficien-
te. Os desenvolvimen-
tos ora registados no 
plano da neurociência 
proporcionam uma 
maior compreensão 
dos mecanismos bioló-
gicos subjacentes à de-
pendência e suscitam 
expectativas aliciantes 
de novas possibilida-
des de prevenção e 
tratamento”.



     Bike Tour

Uma onda humana impressionante preencheu, uma vez mais, o tabuleiro da Ponte Vasco da Gama 
rumo ao Parque das Nações. 7500 “ciclistas”, muitos deles repetentes e já fieis ao evento, aderiram ao 
desafio e foi um privilégio testemunhar o misto de cores, sons e emoções, num ambiente contagiante 
mesmo para quem não teve a sorte de ser tão célere quanto a limitação de inscrições obriga para 
participar naquele que constitui já um fenómeno mundial em termos de adesão. Como aconselham 
os manuais de boas práticas no que concerne à adopção de estilos de vida saudáveis, pouco passava 
das 7 horas e já a moldura humana em torno da Gare do Oriente impressionava, face à afluência 
continuada de avós, pais, filhos e netos. É isso mesmo, em muitos dos grupos que se iam formando, 
era possível conviver com famílias quase completas, unidas num domingo de manhã para um passeio 
de bicicleta junto ao Tejo, num cenário fenomenal, como todos os que acolhem esta iniciativa, já 
exportada para vários pontos do planeta. Contrariando as teses que teimam em afirmar que os portu-
gueses menosprezam a experiência de se fazerem deslocar em transportes públicos, os 150 autocarros 
disponibilizados pela carris para levar os ciclistas até ao ponto de partida enchiam-se de alegria, com 
os mais de 7 mil corajosos a iniciarem o aquecimento para, pouco depois, libertarem em conjunto 
uma verdadeira onda de energia. Numa operação muito mais complicada do que à primeira vista 
poderá parecer, após a partida dos autocarros, pouco mais de uma hora chegou para as 7500 bicicle-
tas começarem a rodar. Eram cerca das 10 horas quando a primeira fila de ciclistas dava início ao 
trajecto que, 14 quilómetros depois, acabaria por ficar para sempre registado nas suas memórias. 
Como prémio, para além da inesquecível manhã, vivenciada numa espécie de ciclo turismo a troco 
de 60 euros de inscrição, cada participante teve direito a levar para casa uma bicicleta e um kit que 
inclui capacete, t-shirt, mochila com reservatório de água, barras de cereais e uma embalagem de 
toalhetes, o que, face ao raiar do sol com que a quarta edição do Lisboa Bike Tour foi prendada, bom 
jeito deu… E, face à oferta da bicicleta, fica a promessa de muitos mais milhares a pedalarem, a sós 
ou em família, durante o próximo ano. Afinal de contas, é isso mesmo que se pretende com o Bike 
Tour: mais portugueses saudáveis, com a adopção de práticas que garantam uma melhor qualidade 
de vida.
De referir que este Lisboa Bike Tour foi precedido por uma prova, realizada no dia anterior, destinada 
aos ciclistas “mais pequenitos”, o 1º Kids Bike Tour, a que cerca de 200 jovens do 5º e 6º anos de 
escolaridade aderiram, numa tarde preenchida ainda com actividades como aulas de spinning bike, 
pinturas faciais e insufláveis.
Como não poderia deixar de ser, Dependências participou em mais uma “pedalada só com a tua 
energia” e, embora tivéssemos que trocar a bicicleta pelo autocarro panorâmico – vicissitudes de 
quem tem que registar para mais tarde partilhar -, ainda chegámos à meta a tempo de perpetuar as 
sensações de alguns dos participantes.
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“Vim com o meu pai e a minha mãe, que ficou na meta para nos fotografar à chegada. 
Foi muito giro, apesar de ter que esperar de vez em quando que o meu pai descansasse 
porque não está tão habituado como eu. Eu já tinha uma bicicleta, que o meu pai me 
tinha oferecido no Natal mas esta é muito mais fixe: tem amortecedores à frente e mudan-
ças. Foi fácil convencer o meu pai a participar comigo e já o obriguei a prometer-me que 
a partir de agora viremos todos os domingos para o Parque das Nações dar uma voltinha 
de bicicleta”.

“É curioso… Há um mês atrás, depois de fazer uns exames clínicos, o 
meu médico de família recomendou-me umas idas ao ginásio. Fui as 
duas primeiras vezes mas achei aquilo uma seca e não tive paciência 
para voltar… Quando o meu sobrinho me disse que ia participar 
no Bike Tour com a mãe, telefonei à minha irmã e ela disse-me que 
tinha feito uma inscrição para mim, como prenda de anos. Acredite, 
foi o melhor que me podia ter acontecido… Custou um pouco, pois 
estou com uns quilitos a mais mas com calma e algumas interrup-
ções pelo caminho, lá consegui cruzar a meta. Acho que, depois de 
adultas, eu e a minha irmã nunca tínhamos pensado ser possível 
andarmos novamente juntas de bicicleta mas agora junta-se o útil ao 
agradável. Fiquei com a bicicleta, tenho companhia para fazer uns 
passeios e assim dá muito mais gozo tratar da saúde”.



     Bike Tour

“Não é fácil resistir a uma pedalada de 14 quilómetros quando a única ocasião 
em que tenho corrido durante o último ano é para apanhar o metro, quando estou 
atrasado… Mas é muito congratulante no final… Afinal consegui e para o meu 
filho, apesar das secas que lhe fui dando durante o percurso – confesso que tive que 
parar duas ou três vezes, é uma alegria imensa ter-me ao lado dele. E para mim, 
ver toda esta felicidade estampada no rosto dele é fantástico. Agora é que vão ser 
elas… Já lhe prometi que viremos para aqui ao domingo de manhã. No próximo 
ano, a mãe, que ficou na meta com a desculpa de que teria que haver alguém para 
tirar fotos à chegada, irá participar com o João”.

“Quando o meu netinho me disse: avô, vai haver um passeio de bicicleta da Ponte 
Vasco da Gama à Expo em que vão os meus amigos da escola com os pais e avós, 
não lhe resisti… Costumo correr ao final da tarde, portanto, a questão física não 
seria impeditiva para mim mas, tenho que o realçar, com esta alegria toda, com 
a boa disposição evidenciada pelos participantes – acreditem, foi mesmo incrível 
o ambiente, fez-me lembrar o espírito entre as pessoas há umas décadas atrás, 
falávamos com desconhecidos, brincávamos… - foi ainda mais fácil fazer estes 
quilómetros debaixo de um calor intenso. O meu neto teve uma excelente ideia e 
agora vamos continuar a divertir-nos. Vamos almoçar e já combinámos uma ida à 
praia de tarde. Para o ano cá estaremos outra vez”.
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“Já tinha participado, no ano passado, no Porto Bike Tour. Tenho um grupo de 
amigos da universidade que moram no Porto e me convidaram para ir até lá passar 
o fim-de-semana e fazer o passeio de bicicleta. Foi lindo! Não conhecia o Porto e 
fiquei maravilhada com a paisagem e as pessoas de lá. Este ano foi ao contrário. 
Participaram eles no Bike de Lisboa. Agora, como já tenho duas bicicletas, vou 
oferecer esta à minha sobrinha, que queria muito participar ontem no Kids mas a 
minha irmã ia com ela para fora. Não lhe disse nada, vai ser uma surpresa muito 
gira!”

“Ufa… Isto cansa! Papá, não queres dar a entrevista comigo? Ok, já foste um que-
rido ao vir… Então, diga lá o que quer saber… Sim, foi fácil convencer o meu pai a 
vir. Ele pratica ciclo turismo e até foi mais ele a pedir-me a mim do que o contrário. 
Normalmente, faz caminhadas de bicicleta com os amigos do clube para longe e, 
como quer meter-me o “bichinho”, disse-me que ia haver esta prova, que juntava 
pessoas de todas as idades e que tinha um percurso muito bonito. Falei com a Susa-
na e a Lígia, duas amigas da escola e elas também vieram. A Lígia trouxe a mãe e 
a Susana veio com o primo, que é mais velho. Olha a Lígia a chegar… a mãe vem 
suadinha… Estamos aqui! Olhem, dou os parabéns a quem pensou nisto. A sério, 
é mesmo um convívio cinco estrelas. Acho que o meu pai tem mesmo razão. Já sei 
que não tem 7 mil e tal amigos nos passeios que faz mas deve ser muito fixe. Acho 
que vou começar a ir com ele…”



     Bike Tour

Menos de um mês depois de mais um sucesso evidenciado pela or-

ganização do Lisboa Bike Tour, mais de 7 mil novos “ciclistas” 

viveram a experiência no Porto. O percurso, quase poético, dada 

a singularidade das duas margens ribeirinhas de Gaia e Porto e 

da chegada a Matosinhos, não poderia constituir melhor argumen-

to para um convívio, com o exercício físico e social pelo meio. O 

simbolismo que marca este evento foi assegurado pela travessia da 

Ponte da Arrábida, onde muitos participantes se divertiam desde as 

8 horas. O dia começou bem cedo para quem quis assegurar um lu-

gar bem próximo da marca de partida… Já assim havia acontecido 

muito antes porque as inscrições para o Porto Bike Tour estavam 

esgotadas desde… Janeiro!

Dependências registou o momento e, muito mais que as palavras, 

ficam as fotografias… Pelo meio, João Goulão, em representação do 

IDT e Luísa Salgueiro, pela Câmara Municipal de Matosinhos, 

ainda reservaram energias para expressarem as suas sensações aos 

leitores da Dependências no final da prova.
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Terra de mar, movimento e cultura, Matosinhos orgulha-se de acolher, mais uma 

vez, o Bike Tour, aliando-se à nobre causa que está na essência deste grande evento 

desportivo: a luta contra a toxicodependência. 

A prática desportiva permite a cada um conhecer-se melhor, exprimir-se e realizar-se, 

desenvolver e mostrar capacidades, representando também um momento da vida 

social que promove saúde e bem-estar.

O Bike Tour permite, assim, aliar a prática desportiva à componente social. Pedalar 

pela nossa saúde, por um lado, e pedalar num combate assumido e frontal contra a 

toxicodependência, por outro, fomentando um convívio são e intergeracional entre 

todos os participantes, é de facto uma saudável união de interesses a que a Câmara 

Municipal de Matosinhos não podia ficar indiferente.

Importa referir que o concelho de Matosinhos tem uma dinâmica invejável ao nível 

do desporto informal, graças ao Programa Põe-te a Mexer que a autarquia está a im-

plementar há cerca de quatro anos. Baseado no conceito de Desporto para todos, este 

programa envolve, anualmente, milhares de pessoas de todas as idades, mostrando 

assim que o Desporto pode ser também uma forma de inclusão social.  

Recebendo a recta final do percurso do Bike Tour, Matosinhos orgulha-se também 

de ter a hospitalidade na sua essência e de ser um porto seguro para todos os que 

visitam o concelho. São muitos os motivos para o fazerem: as praias, o passadiço da 

orla costeira, os deliciosos pratos que beneficiam do contacto  com o mar, os múlti-

plos desportos, a grande oferta cultural proporcionada por infra-estruturas marcantes 

como o Museu da Quinta de Santiago ou o Cine-Teatro Constantino Nery, a inten-

sa programação de Verão pensada de forma a abranger uma grande diversidade de 

públicos e de gostos, as belíssimas paisagens e as amplas zonas de lazer, das quais se 

destacam as marginais de Matosinhos e de Leça da Palmeira, a Piscina das Marés, 

a Quinta da Conceição, o Parque do Carriçal, entre outros, fazem de Matosinhos 

um lugar privilegiado de visita.

Por isso, deixo aqui um convite a todos os participantes da edição de 2009 do Bike 

Tour, bem como a todos os que se desloquem a Matosinhos para assistir ao final  

deste mega-evento: não perca a oportunidade de visitar esta terra de mar, movimento 

e cultura, onde a gastronomia é uma festa diária de saberes e sabores e onde em cada 

recanto poderá encontrar um pouco da nossa História!

Seja bem-vindo(a) a Matosinhos!

Guilherme Pinto, presidente 
da C.M. Matosinhos



     Bike Tour

O que sente ao ver esta moldura humana no Porto, a aderir a estilos de vida saudá-
veis, fruto de uma organização conjunta entre o IDT e a Sportis?
João Goulão - É uma enorme satisfação ver a consagração desta iniciativa, que já vai 
com uns anos e umas quantas edições, quer aqui no Porto, onde se repete pela terceira 
vez, quer em Lisboa e agora também já internacionalizada, com Madrid, São Paulo e, no 
próximo ano, Rio de Janeiro. Ao fim e ao cabo, é ver crescer uma ideia que construímos 
em conjunto com a Sportis e ganhar esta dimensão é, de facto., uma enorme satisfação. 
O número de pessoas que aderem a esta iniciativa, com o lema que tem - é bom recordar, 
pedalada só com a tua energia -, uma mensagem pela positiva, uma mensagem de preven-
ção das toxicodependências e do uso de substâncias que supostamente aumentam a ener-
gia. E percebe-se aqui que não é necessário recorrer a essas substâncias para que as pessoas 
se divirtam, para que pratiquem uma actividade saudável. E isto é válido para aqui, 
como o é para o divertimento nocturno nomeadamente, para os festivais – estamos na 
altura deles. As pessoas não precisam, de facto, de recorrer a substâncias para curtirem. 
O mesmo se aplica ao trabalho, uma vez que a competição desenfreada em que vivemos 
motiva um pouco a ilusão de que, recorrendo a substâncias, conseguiremos suplantar a 
concorrência, o que manifestamente não corresponde à verdade. Portanto, ver aqui toda 
esta gente a aderir de forma tão entusiástica e proporcionando uma jornada de convívio 
excepcional, com imagens tão apelativas e motivadoras como as que caracterizam este 
percurso proporciona, de facto, uma sensação muitíssimo agradável e de enorme reconhe-
cimento por este trabalho. Como imaginam, isto tem uma logística pesadíssima, que a 
Sportis assegura com enorme profissionalismo, deixando-nos perfeitamente tranquilos e, 
de ano para ano, de edição para edição, pequenos pormenores que correm menos bem são 
imediatamente corrigidos e tem sido possível melhorar cada uma das edições. Também 
gratificante é constatar que o número de bicicletas dos sucessivos Bike Tours a circular 
nas cidades portuguesas durante o ano tem vindo a aumentar, o que indicia que o objec-
tivo que aqui se pretende atingir está a ser alcançado.

João Goulão



 Bike Tour  

O que fica depois desta participação?
Luísa Salgueiro – Creio que se trata de uma marca importante para ver a mobilização, 
absolutamente impressionante, a forma como as pessoas aderem, os milhares de pessoas 
que se juntaram para conviver, todos em torno de uma causa que não podemos esque-
cer. É uma iniciativa organizada pelo IDT para simbolizar também a nossa aposta no 
combate ao uso de drogas. Portanto, o que fica é uma experiência muito agradável. Por 
um lado, praticar exercício físico num dia bonito, numa marginal como a de Matosi-
nhos que é extraordinária, chamar as pessoas para um agradável convívio entre pessoas 
que se conhecem neste momento, conciliando uma mensagem importante que importa 
continuar a passar, que é o facto de todos sermos importantes, todos sermos imprescin-
díveis nesta missão que é a de contribuir para combater o uso de drogas.

Tem algum significado especial o facto de Matosinhos se associar ao evento e à 
causa?
Luísa Salgueiro – Claro que tem… Matosinhos tem, permanentemente, uma preo-
cupação nesta área. Há muito que desenvolve acções de prevenção primária e secun-
dária e, portanto, é um momento que se integra na abordagem geral que fazemos em 
matéria de toxicodependências. Por outro lado, em termos de paisagem, Matosinhos 
é um local privilegiado e é importante para mim, como creio que o será para todos, 
admirarem e usufruírem desta vista magnífica das nossas praias, que são um com-
plemento perfeito para esta iniciativa.Luísa Salgueiro



     Associação Nacional das Fármacias

João Cordeiro (JC) - 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Adesão das Farmácias/Resultados
 (JC) - 

PROGRAMA TROCA DE SERINGAS - Entidades envolvidas
(JC) - 

João Cordeiro, Presidente da Direcção
da Associação Nacional das Farmácias

As farmácias pelo seu 

histórico de acções de 

apoio à comunidade e 

de programas de saúde 

pública, como o Progra-

ma Troca de Seringas, 

abraçaram mais este 

desafio.
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Resultados
(JC) - 

 

Tratamento dos dados 
(JC) - 

Com o objectivo de dar 

maior abrangência ao 

Programa “Diz não 

a uma seringa em 2ª 

mão” e uma melhor 

adequação a situações 

específicas foram, ain-

da, formalizadas parce-

rias com um conjunto 

de organizações não 

governamentais que 

desenvolvem activida-

des de apoio aos utili-

zadores de drogas e de 

prevenção da sida, as 

quais passaram a tro-

car seringas e restantes 

materiais à população 

com que trabalham



     IDT Lisboa e Vale do Tejo

…Eram mais do que muitos, que apesar da pouca experiência, lá se aventuraram a descer 
em Kayak e apreciar as belas paisagens do rio Tejo de Constância a Tancos com passagem 
pelo Castelo de Almourol, e que terminou com um excelente PIC-NIC e convívio, depois de 
uns valentes banhos e do cansaço de tanto dar ao “remo”. Dependências faltou justificada-
mente a este encontro pela simples razão de numa atitude preventiva, não querer infectar os 
participantes com uma bruta gripe (?) que se veio a confirmar não ser porcina, nem galiná-
cea, mas uma simples constipação própria da época. Mas, como vivemos a “terrífica”e sen-
sacionalista informação gripal, acabamos por ser influenciados e reservar para mais tarde 
este passeio matinal e ecologicamente ambiental, em que os funcionários da delegação Re-
gional de Lisboa e Vale do Tejo do IDT, decidiram participar e descomprimir um pouco do 
“stress” do dia-a-dia. É surpreendente a união e a fraternidade com que esta equipa se junta 
fora das horas normais de trabalho para “despidos” de preconceitos exercerem e praticarem 
desporto e outras formas de convívio, esquecendo as gripes e outras psicoses, partilhando con-
ceitos, trocando ideias, acreditando que o ser humano é capaz de enfrentar as dificuldades 
e os obstáculos, que é capaz de crescer todos os dias, e olhar o mundo que perante todas as 
adversidades pode um dia ser mais equilibrado e mais solidário. É assim, e confesso que não 
conheço outra forma, de construir a esperança, de preencher a nossa vida de sermos mais 
felizes. E foi isso que aconteceu no dia 27 de Junho. Homens e mulheres a receberem uma 
formação primária para entrar no Kayak e aprender a remar “contra-a-maré”e que apesar 
dos tombos ninguém ficou magoado, e com a promessa de que para o ano há mais…



 Encontro Manual de Procedimentos na Articulação IDT-ISS  

Numa iniciativa da área de Missão da Reinserção do Centro de Respostas Integradas de Viana 

do Castelo da Delegação Regional Norte do IDT, IP e do Centro Distrital da Segurança Social 

de Viana do Castelo, decorreu no passado dia 9 de Julho, em Viana do Castelo, o 2º encontro de 

profissionais que intervêm no âmbito da Acção Social e dos Protocolos do Rendimento Social de 

Inserção neste distrito. Foi possível reunir mais de 60 técnicos que reflectiram sobre a avaliação 

local da aplicação do Manual de Procedimentos na Articulação IDT, IP. e ISS, IP. O programa do 

Encontro contou com a presença de alguns profissionais da Equipa de Tratamento do CRI de Viana 

e dos Interlocutores distritais da toxicodependência e alcoolismo do CRI e do ISS de Viana do Castelo, 

que desenvolveram temáticas como: o Tratamento das Dependências, a Entrevista Motivacional e os 

Estados de Mudança, as Regularidades e Diferenças nas Famílias Toxicodependentes e Alcoólicas, 

as Intervenções Breves para o Consumo do Álcool, a figura do Interlocutor e do Gestor de Caso no 

Circuito de Ligação IDT-ISS e os Instrumentos de Ligação e Monitorização.

 A parceria entre o CRI da DRN e o ISS de Viana do Castelo, surgiu principalmente pela procura de 

respostas sociais mais céleres e de maior acessibilidade aos serviços de 1ª linha, assim como, de uma 

melhor integração dos Planos de Inserção Social da Acção Social e do RSI a problemáticas especificas, 

como seria a da toxicodependência e mais recentemente a do alcoolismo. 

 No âmbito do Manual de Procedimentos na Articulação IDT-ISS, surgiu também a necessidade de 

disseminar esta prática às entidades que através dos Protocolos com a Segurança Social asseguram 

o atendimento e acompanhamento dos beneficiários do RSI no distrito de Viana, considerando-

se pertinente convidar as equipas técnicas a aderir a esta metodologia de trabalho conjunto. As 

equipas técnicas da área da reinserção dos PRI financiados no distrito de Viana do Castelo também 

estiveram presentes. Este Encontro permitiu constatar que através da articulação IDT-ISS, se obtêm 

resultados mais eficazes e eficientes para a reinserção de uma população dependente, muitas vezes sem 

retaguarda familiar e institucional, bem como uma optimização dos recursos disponíveis, construindo-

se figuras e instrumentos de ligação facilitadores desta articulação, como o interlocutor, o gestor e a 

ficha de ligação. Deste Encontro resultaram algumas linhas orientadoras para a intervenção futura, 

tais como: a elaboração e o acompanhamento dos Planos de Inserção Social devem traduzir não só 

as respostas às necessidades concretas do indivíduo, como também devem estar adequadas ao estado 

de mudança motivacional desse indivíduo para o tratamento; O objectivo na prevenção da recaída 

é garantir o suporte social na mudança de trajectória de vida do indivíduo, permitindo facilitar a 

sua plena reabilitação; O atendimento social, é o espaço por excelência em que o técnico executa 

uma série de medidas da politica social, sendo o espaço simbólico e relacional das percepções sociais 

que ambos os intervenientes (técnico e utente) têm sobre o problema. Esta relação de ajuda, de apoio 

social, deve ser construída numa relação de compromisso com o indivíduo enquanto cidadão.



    X Encontro sobre Dependências do Concelho da Amadora

Reflexo de uma articulação frutífera a vários níveis, o anfiteatro do Hospital Fernando da Fonseca aco-
lheu, nos passados dias 25 e 26 de Junho o X Encontro sobre Dependências do Concelho da Amadora 
CRI Amadora, um momento que coincidiu com a realização do primeiro encontro local do agora designa-
do CRI Lisboa Ocidental. O encontro, inserido na agenda de eventos formativos do ano, foi organizado 
pela Equipa de Tratamento da Amadora e elegeu como principais temáticas técnico-científicas em dis-
cussão o PRI(meiro) Programa de Respostas Integradas Buraca-Damaia; CRI(actividades), articulações 
e parcerias: das perspectivas preventivas às intervenções em redução de riscos, intervenções promotoras de 
cuidados junto de populações como grávidas toxicodependentes ou consultas psicológicas para crianças; 
a intervenção, referenciação e articulação em problemas ligados ao álcool, a consulta de desabituação 
tabágica, jogo compulsivo e a vertente legal ligada às dependências. Dependências marcou presença e 
entrevistou o Director do CRI local e da Equipa de Tratamento.

Que objectivos mediaram a realização deste encontro?
JR - 

Como tem corrido a integração dos diferentes eixos de missão, após a mudança de paradigma 
verificada no IDT, num território tão extenso e nalguns locais bem problemático?
JR - 

E a intervenção coordenada com as entidades da sociedade civil, nomeadamente as ONG e IPSS… 
tem existido na Amadora?
JR - 

Existe aqui um território problemático, que foi alvo de uma intervenção específica no âmbito da 
Iniciativa Bairros Críticos… Como está a decorrer esta iniciativa e a vossa intervenção no Bairro 
Cova da Moura?

João Andrade Ribeiro
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Paula Gusmão

JR - 

Existe algum motivo em particular para o facto de este encontro decorrer no Hospital Fernando 
da Fonseca?
JR - 

O que significa mais este Encontro, ao final de 20 anos de existência, agora remodelada, da equipa 
da Amadora?
PG - 

Referiu a intervenção em redução de riscos como uma prática focalizada nas necessidades evi-
denciadas pelo terreno… Existe algum tipo de aproximação ou de articulação entre a Equipa de 
Tratamento e as equipas que intervêm ao nível da redução de riscos que permita, por exemplo, 
agilizar respostas rápidas como a administração de programas de baixo limiar?
PG - 

Que principais necessidades sente actualmente a ET da Amadora na realização do seu trabalho?
PG -



     IDT Coimbra
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     Fórum sobre Venda de Bebidas Alcoólicas

João Goulão fez ques-
tão de destacar que 
“temos rigorosamente 
os mesmos interesses, 
apesar de partirmos de 
pontos de vista diferen-
tes”, apontando como 
“objectivo comum a 
diminuição do abuso 
de álcool”, justificando 
esta necessidade com 
as “repercussões mesmo 
ao nível da saúde que 
têm a ver com a meno-
ridade”.



 Fórum sobre Venda de Bebidas Alcoólicas  

João Goulão

 “Não se centrem nas 
duas medidas mais me-
diatizadas, a redução 
da proibição do consu-
mo para os menores de 
18 anos e uma dimi-
nuição da taxa de alco-
olemia permitida para 
os recentes encartados 
para menos de 0,5 g/l 
de sangue porque, se as 
outras medidas funcio-
narem, talvez nem seja 
sequer preciso mexer 
nestas.



     II Jornadas de Saúde em Meio Prisional

As “II Jornadas Nacionais de Saúde em Meio Prisional” realizaram-se nos dias 18 e 19 de Junho de 2009, no 
Pólo da Foz da Universidade Católica Portuguesa. O evento, dirigido a profissionais da saúde com interesse 
nesta área, foi organizado pela Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, pela Santa Casa da Misericórdia do 
Porto e pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica e incluiu conferências, mesas redondas, 
workshops e apresentações de posters. Num encontro em que o denominador comum em cima da mesa era a 
qualidade, em discussão estiveram temas como os indicadores de qualidade e a acreditação nos serviços de saúde, 
a situação nacional e saúde mental em meio prisional, consumos de substâncias psicoactivas e patologias asso-
ciadas, a organização do serviço de saúde e as parcerias público privadas naquele contexto. Várias experiências 
relacionadas com o Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo foram partilhadas e revistas 
durante as Jornadas. Dependências marcou presença e entrevistou  José Ricardo Nunes, Subdirector-Geral da 
DGSP e Manuel Belchior da SCMP

A realização destas II Jornadas de Saúde em Meio Prisional traz ao exterior um conjunto de 
práticas que são experimentadas e consolidadas entre muros. Falando-se aqui de qualidade na 
prestação de serviços como os de saúde, em que medida poderão também contribuir para uma 
prisão mais livre ou mais justa?
José Ricardo Nunes –

Portanto, privados da liberdade mas com direitos de cidadania…
(JRN) - 

Como está a saúde em meio prisional?
(JRN) -  

Convém dizer que mui-
tas das pessoas, quando 
chegam às cadeias, é a 
primeira vez que con-
tactam de forma estru-
turada com os serviços 
de saúde. É muitas 
vezes nas cadeias que se 
detectam situações gra-
ves ao nível por exemplo 
das doenças infecciosas, 
da tuberculose, da he-
patite, da sida… e se há 
uma grande prevalência 
deste tipo de doenças 
nos estabelecimentos 
prisionais não é forçosa-
mente porque tenham 
sido ali contraídas e, 
portanto, é uma opor-
tunidade também para 
as pessoas gerirem o seu 
dossier de saúde. 



II Jornadas de Saúde em Meio Prisional    

Estas jornadas versaram também, de forma particular a relação mãe filho em meio prisional…
(JRN) - 

Que balanço faz destas II Jornadas de Saúde em Meio Prisional?
Manuel Belchior – 

A qualidade e a acreditação estiveram no centro das temáticas desenvolvidas…
(MB) - 

Outra temática aqui tratada respeita à relação mãe filho em meio prisional. Como caracteriza 
esse tipo de vivência, sobretudo quando existem crianças ou bebés ainda dependentes das mães 
reclusas?
(MB) - 

Existirá algo que distinga o ser-se criança em meio prisional?
(MB) -

Como está a saúde em meio prisional?
(MB) - 

Como têm resultado as experiências público privadas?
(MB) - 

Que análise faz da evolução da compreensão do fenómeno dependências em meio prisional?
(MB) - 

Manuel Belchior

A creche que existe no 
Estabelecimento Pri-
sional é em tudo igual 
às do exterior. Existe 
igualmente a rotina de 
a mãe levar a criança 
à creche de manhã, 
como se fosse uma mãe 
trabalhadora noutro 
local qualquer e a de 
a ir buscar ao final da 
tarde. 



    Quinta Conferência Latina sobre Redução de Riscos

A Alfândega do Porto acolheu, nos passados dias 1 a 4 de Julho, a “nata” mundial em matéria de redução 
de riscos. Sob a égide da Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), uma instituição sediada em 
Gaia, com provas dadas, projectos e práticas reconhecidas pela excelência neste tipo de intervenções, como 
a equipa de rua GIRUGaia, a equipa de intervenção em contextos festivos, Check-in, ou o Porto G, uma 
equipa que intervém junto de trabalhadores sexuais de interior, a Clat 5, a quinta Conferência Latina 
sobre Redução de Riscos, um evento que resulta do trabalho de uma rede constituída entre cinco países 
europeus – Portugal, Espanha, França, Itália e Suíça – e outros da América Latina, reuniu cerca de 700 
profissionais com o intuito de repensar transnacionalmente o futuro da redução de riscos e questionar os 
consensos actuais acerca destas políticas e intervenções. A Clat 5 serviu ainda para estes profissionais, 
oriundos de diversas áreas de intervenção, problematizarem os conceitos e práticas associados à redução de 
riscos e discutirem os direitos humanos, as desigualdades Norte-Sul, Leste Oeste, e promoverem o diálogo 
social entre actores chave. Criativa até na concepção da sua estrutura, a Clat 5 foi dividida em seis cir-
cuitos temáticos, estendendo-se desde a Alfândega às artérias da cidade do Porto. Temas como As Drogas 
na Rua, Gestão de Prazeres e Redução de Danos nas Festas, Álcool e Redução de Riscos, Prazeres, Riscos 
e Trabalho Sexual, Outras Dependências ou Direitos Humanos e Controlo Penal foram desenvolvidos 
através de quatro propostas diferentes, desde os mais convencionais espaços materializados em mesas de con-
ferência aos workshops na comunidade que, aproveitando as redes já constituídas a partir dos projectos da 
APDES, foram realizadas em espaços comunitários e sob um contexto informal, passando por workshops 
interactivos em que o público se confundiu muitas vezes, em matéria de “tempo de antena” com os autores 
convidados, até às mesas de inovação, momentos de diálogo informal e criativo, em que especialistas em 
determinados temas se mostraram disponíveis para discutir com os participantes ideias inovadoras que 
estes apresentassem, promovendo assim novos caminhos para a redução de riscos. Mas um dos aspectos 
mais diferenciadores desta Clat 5 teve a ver com o facto de a conferência não se ter esgotado na discussão 
sobre os riscos associados aos consumos de drogas. Aliás, o mote seria dado logo na plenária inaugural, 
em que Loic Wacquant, sociólogo e pesquisador com interesses que abrangem a marginalidade urbana, o 
embodiement, o estado penal, a dominação étno-racial e a teoria social, apresentou a criminalização da 
pobreza como estratégia desenvolvida pelas sociedades neo-liberais para o controlo social. Em suma, muitas 
outras áreas de intervenção em redução de riscos e princípios filosóficos intrínsecos estiveram na agenda 
durante os quatro dias. Ouviu-se falar muito menos em consumos, muito mais em direitos humanos e na 
redução de riscos para além das preocupações com a saúde, em vertentes que não só a sanitária, em áreas 
de interesse específico como o trabalho sexual, as minorias, os reclusos, os contextos festivos, as dinâmicas 
locais em diversos pontos muito específicos do planeta e os pontos de vista políticos, as políticas de controlo, 
as representações sociais sobre determinados usos mais em voga, as cidades, os utilizadores, a quem foi dada 
voz activa numa discussão pública que, basicamente, visa práticas que os serve. Houve ainda espaço para 
incluir internet, estratégias inovadoras, a integração da redução de danos com outras áreas de missão e gru-
pos profissionais em políticas e práticas sobre toxicodependências e, claro está, uma exposição de posters. Por 
outro lado, não terá sido de menosprezar por parte dos organizadores a presença, desta feita já significativa, 
de uma comunidade de profissionais da área do tratamento. Nem muito menos o oxigenar de um balão 
que vai alimentando o espírito de missão com que os técnicos redutores de riscos têm que viver e trabalhar 
diariamente, reconhecidos através de recompensas que ficam muito aquém dos resultados das suas próprias 
acções. O produto final desta Clat 5 terá servido, indubitavelmente, para um crescendo da sua motivação 
e, por que não, da sua auto-estima…



Quinta Conferência Latina sobre Redução de Riscos     

Luís Fernandes

Estando a sociedade mundial a atravessar um período de crise económica e, eventualmen-
te, de valores, face ao contexto actual, parece premente questionar se farão ainda mais 
sentido as intervenções em redução de riscos e se tal realidade enceta também novos 
desafios…
Luís Fernandes (LF) –

Isso em relação aos utilizadores de drogas mas também emergem outros fenómenos com 
mais força nesta altura, não relacionados com drogas, em que faz sentido um reforço da 
abordagem ao nível da redução de riscos. Estou a pensar, por exemplo, nos trabalhadores 
sexuais, em fenómenos de pobreza escondidos… Quando se fala numa perspectiva mais 
humanista e não tão sanitária da RR, talvez faça sentido esse reforço do papel destas 
políticas…
LF – 

O Loic Wacquant referia-se a consequências práticas do neo-liberalismo, como o novo 
urbanismo em que vivemos, caracterizado por inúmeras situações de marginalidade e de 
penalização da pobreza. O que poderão fazer os técnicos da área da RR para tentarem 
inverter este estado de coisas?
LF –

Teme que muitos destes programas que estão actualmente implementados possam correr 
riscos?
LF –

E não se terá andado a perder tempo durante alguns anos quando, em vez de procurar uma 
consagração clara das políticas de RR na lei, se procurou a jurisprudência?
LF – 

O que nos diz a experi-
ência, olhando para a 
Europa, é que sempre 
que há viragens políti-
cas à direita – os casos 
da Holanda, Suíça, 
França ou Itália são os 
mais nítidos – há de-
sinvestimentos na redu-
ção de riscos, quando 
não mesmo perseguição 
como é o caso italiano.
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E hoje, já se criou essa consciência colectiva?
LF – 

Pela experiência que tem e pelos contactos que vai estabelecendo nesta área, ser-lhe-á 
possível aferir se a comunidade médica já estará mais consciencializada para a premência 
do trabalho que estes profissionais desenvolvem?
LF – 

Mas mesmo essa tendência parece ter sido contrariada nesta Clat…
LF –

A consagração na lei 
é algo que não pode 
vir antes da coisa em 
si.
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Face à situação de crise que actualmente atravessamos, que muitos rotulam de económico-
financeira mas que também poderemos situar ao nível dos valores, fará ainda mais sentido 
apostar e investir em intervenções de redução de riscos, sendo certo que os desafios também 
são novos?
Lia Cavalcanti (LC) – 

…Talvez faça igualmente sentido desprendermo-nos um pouco da ideia dos consumidores…
LC –

A redução de danos não terá que eleger exclusivamente como destinatários os utilizadores de 
drogas…
LC –

E os que não possuem dinheiro para frequentarem esses meios?
LC –

Até porque ninguém estará aqui para promover consumos, ainda que os mesmos devam ser 
perspectivados como um direito…
LC –

Esta crise também afecta os governos e, concomitantemente, as ONG que trabalham nesta 
área, a maioria das quais dependem do financiamento público. Que soluções há que procurar 
para manter este tipo de intervenção?
LC – 

Lia Cavalcanti

A intervenção em re-
dução de riscos é mais 
necessária do que ja-
mais mas os desafios 
são muito mais impor-
tantes porque vivemos 
uma época em que a 
necessidade de diver-
sificar as estratégias é 
imperiosa.
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Em Portugal, desde 2004 que o consumo de drogas está descriminalizado. No entanto, os 
decisores políticos consideram que ainda não estamos preparados para liberalizar. Concorda 
com esta opção?
LC –

E vai-se falando disso em relação aos consumos mas pouco se discute, por exemplo, em rela-
ção ao trabalho sexual. O que se faz é continuar a penalizar…
LC –

Lá está… não têm que haver as drogas associadas…
LC –

Num passado não muito distante também se falava, neste meio, nos governos e nas políticas 
públicas quase como inimigos. As coisas ainda são assim? Ainda se fala em forças contraditó-
rias, com o pessoal da redução de danos a puxar para um lado e os decisores políticos para 
o outro?
LC – 

E o de Sarcozy?
LC – 

Em França existem as mairies, uma espécie das nossas câmaras municipais. Elas estão real-
mente envolvidas nestas questões?
LC –

E não houve tendência para ocultar o fenómeno, para dizer nós aqui não temos disso?
LC – 

A legislação portugue-
sa passou devido a um 
descuido das forças 
mais conservadoras do 
País e temo mesmo que 
possa ser questionada, 
acho que funciona 
como um paradigma 
para que as outras polí-
ticas europeias possam 
sofrer outras evoluções 
agora… parece-me evi-
dente que criminalizar 
o uso não resolve qual-
quer problema. E creio 
que todos os governan-
tes sabem isso. Se não 
se aplica é por questões 
ideológicas.
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Entende que já existe a desejável aproximação entre a comunidade redutora de riscos e a 
classe médica?
LC –

Sobretudo quando falamos em baixo limiar…
LC – 

Se calhar também não são muitos os que vão ao terreno…
LC –

Conhecendo realidades tão diferentes, que nalguns países são quase exclusivos, o que pensa 
acerca dos programas de substituição – ou manutenção – com heroína?
LC –

Não lhe parece também um pouco irónico que se estejam a fazer sínteses da mesma substân-
cia, com todos os custos associados, porque há que constituir uma indústria transformadora, 
entre outros aspectos, quando se calhar o mais simples seria mesmo administrar a substância 
original?
LC –

Acha que os utilizadores devem realmente adquirir preponderância e voz activa nesta área?
LC – 

…Com intermediários ou por eles próprios?
LC – 

O que temos é o R3, uma rede que congrega equipas que intervêm em redução de riscos e 
que está a apoiar a criação de uma associação de utilizadores… Suponho que, quando esse 
objectivo se concretizar, continuem umbilicalmente ligados…
LC – 

Que avaliação faz desta Clat V?
LC –

Os jovens de origem 
mais popular, as me-
ninas… correm riscos 
associados à prostitui-
ção, consomem para 
poderem ter práticas 
de prostituição, a de 
fins económicos, em 
que se prostituem para 
poderem ter acesso ao 
mercado de consumo… 
E não conhecemos, 
não podemos proteger, 
não temos estratégias 
de contacto. A questão 
das prisões, o trabalho 
com as populações 
emigrantes que estão 
a circular na Europa, 
marginalizadas e estig-
matizadas, muitos já 
eram consumidores de 
drogas, outros passam 
a sê-lo… 



    Cabo Verde

Manuel Faustino (Psiquiatra)

Manuel Faustino



 Cabo Verde     

Actividade em Safende

Jorge Fortes

Natali Moreira

Paulo Graça

 



     O mundo visto pela AMI

Em que mundo vivemos nós? Estatísticas, que resultam de um estudo feito e publicado 
em 2002 por David Smith, permitiram que se chegasse à conclusão que “Se o mundo 
fosse uma aldeia de 100 habitantes…” (em que cada pessoa representa 62 milhões 
de pessoas no mundo real).

Tânia Barbosa
Directora do Dep. Internacional

Fundação AMI



 O mundo visto pela AMI     

Para mais informações 
sobre as intervenções 

da AMI:

www.ami.org.pt
internacional@
ami.org.pt

O VIH/Sida, a malá-
ria, a tuberculose estão 
entre as principais 
causas de mortalidade 
que, em muitos casos, 
são potenciadas por 
guerras civis, por regi-
mes autocráticos e, so-
bretudo, por uma situa-
ção de pobreza crónica.

As populações pobres 
são marcadas por um 
ciclo vicioso e viciado 
pela falta de acesso à 
saúde e à educação, 
pela ausência de tra-
balho, dinheiro, aloja-
mento e roupa, pela 
vulnerabilidade e expo-
sição ao risco, pela pró-
pria incapacidade de 
participar e por todo 
um conjunto de facto-
res que constrangem o 
desenvolvimento, mas 
que estão ao mesmo 
tempo na origem da 
falta deste.
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