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Fernando Leal da Costa faz
balanço de dois anos e meio:

“Foram dados passos importantes
na direcção que pretendíamos”
“Mantivemos um modelo que continua
a merecer o elogio e aplauso”
“CRI poderão ser integrados em ACES”
“Estamos dispostos a apreciar propostas
sobre o uso de dihidromorfina”
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Parcerias público privadas
assim, sim!

Depois de tanto se ter conjecturado em torno da “droga” das
parcerias público privadas e do
uso nocivo das mesmas para o
erário público nacional, eis que da
área das… drogas surge um
conjugar esforços, com proveitos
união de esforços entre os sectores público e privado. Falemos,
em concreto, de dois exemplos,
retratados nesta edição de Dependências: por um lado, a iniciativa de uma ONG portuguesa, que
leva a Cabo Verde um muito precas de drogas, com o condão de o
boque de um leque de boas práti-
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cas desenvolvidas num contexto
ciou, esta organização soube bem
aproveitar uma oportunidade úninos de serem replicados à escala
mundial. Um binómio que vem
dos tempos do extinto IDT, que
soube exponenciar recursos, optimizá-los e motivá-los, numa lógica de parceria entre o sector público e a sociedade civil. Desta feita com dividendos evidentes.
Na mesma lógica, situamos
os recentes desenvolvimentos
na área do álcool. O desenvolvium plano de acção assente
numa lógica de parceria entre a
tutela da saúde, neste caso representada actualmente pelo SIdo representantes da mesma,
mais ou menos directa numa
sideram problemática, constitui
-

de missão acima de qualquer
outro interesse.
será de estranhar a deposição de

dene um grupo de trabalho para a
redução dos problemas relacionados com o álcool. Falamos de 32
peia e 28 parceiros colaborado-

tidades públicas, de ONG, universidades e de organizações inter-

problemas relacionados com álcool representa o reconhecimento
internacional de um trabalho meritório realizado em território português e de uma capacidade de organização que já vai sendo marca
por dois nomes que merecem

um fórum nacional, da forma

das, assim, sim!

acaso mas antes de quem, no
Sérgio Oliveira, director
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Entrevista com Fernando Leal da Costa, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde:

“Estamos dispostos a
apreciar propostas sobre
Volvidos dois anos e meio desde que assumiu a tutela política das
toxicodependências enquanto Secretário de Estado da Saúde, Fernando Leal da Costa acedeu ao repto lançado pela Dependências
e faz um balanço do exercício até ao momento. Depois de alguma
tempestade gerada pelo anúncio de mudanças de foro orgânico e
administrativo, parece imperar agora a bonança. Da integração das
estruturas clínicas do extinto IDT nas administrações regionais da
saúde às novas políticas e legislação na área do álcool, passando

De uma forma geral, como avalia estes dois primeiros anos de trabalho, sob a tutela da saúde, na área
das dependências?
Fernando Leal da Costa (FLC) - Na verdade já são
mais de dois anos e meio. Foram dados passos importantes na direção que pretendíamos, nomeadamente na
integração progressiva das estruturas clínicas do antigo
guimos resolver o problema mais importante que, naturalmente, era a reserva mental que muitos tinham e alguma

em terapêutica de substituição/manutenção de doentes com resistência à metadona, Fernando Leal da Costa abre novas perspectivas de intervenção na área das dependências desde que validadas

Repare que com esta integração houve recursos humanos que, ao serem incorporados no SNS, continuaram a
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“Há substâncias que têm de ser
ilegais, proibidas e com o seu
comércio criminalizado”
Há sensivelmente um ano, numa altura em que o modelo
português de abordagem às dependências era lisonjeado
em vários pontos do mundo, o actual Governo optou por
implementar alterações. Volvido um ano desde a constiganhos considera terem resultado dessas alterações?
FLC - Acima de tudo não houve perdas de capacidade de resposta, como muitos anunciavam, mantivemos um modelo que con-

CRI, Unidades de Desabituação e de Alcoologia como parte das es-

Das alterações implementadas, as mais visíveis traduzemse na integração das equipas dos antigos CRI nas ARS,
o que parece resultar numa maior aproximação aos cuidados de saúde primários e à rede hospitalar. Como tem
decorrido essa integração e que resultados práticos têm
sido traduzidos para os utentes?

saúde das pessoas e, muito em particular, dos mais novos que correm riscos ainda maiores do que os dos adultos. Neste sentido, o
-

maior. Tivemos o cuidado de respeitar as pessoas e as idiossincrasias das unidades, quer dos CSP, quer dos CRI. Criámos oportunidades de aprendizagem mútua, mantivemos intacta a separanão abandonámos o investimento em estruturas dos CRI. Mas

gas, conter o consumo, servir para demover os jovens do usos de
substâncias proibidas e contribuir para a diminuição de complica-

ARS, estudar a sua possível integração em ACES, onde, como e
liberalização.
Em 2004, Portugal deu um passo pioneiro a nível mundial,
ao descriminalizar o uso e posse para uso de substâncias
psicoactivas. Pondera ir mais além e liberalizar? Entende
que esta é uma matéria que deve ser discutida na base da

Ainda sobre a liberalização de algumas substâncias, considera que alguns países ou estados se estão a demitir da
sua função?
a nosso respeito quando Portugal avançou com a descriminaliza-

não acredito que as proibições resolvam os problemas. É sempre
preciso muito mais. É simplista dar uma resposta de sim ou não.

interessa seguir com cuidado e atenção. Todos os modelos de
não são imutáveis. Temos de aceitar evoluir. Tudo pode e deve ser
avaliado. Será que a “nossa” dose para consumo individual, não

dade, de criação de medicamentos. Se não serviram para medicamentos, como aceitar essas substâncias para outro tipo de uso
em humanos? E as benzodiazepinas? Podemos proibir o seu con-

mas substâncias? Acredito na evolução e recuso o imobilismo. Ade vamos tentar aprender com elas. É sempre bom poder aprender
com os erros dos outros.

“Está para muito breve a
publicação do Plano Nacional”
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“O meu limite é a proteção da
saúde das pessoas”
O álcool é por natureza a substância psicoactiva mais
consumida pelos portugueses e um grave problema de
saúde pública. Para quando a publicação do Plano Nacional?
FLC - Está para muito breve. Carece de aprovação em Comissão Interministerial para onde vai ser enviado.
Numa das suas primeiras intervenções sobre esta temática, ressalvou a importância da prevenção. Que projectos, abordagens e acções estão preconizados e que papel poderá desempenhar a sociedade civil neste eixo de
intervenção?
FLC - Tenho que reconhecer que uma das áreas onde necestirão mais recursos para atividades de prevenção. Entendo que
deve haver maior intervenção nas Escolas, das Associações de
contempla várias ações neste sentido mas parece-me importante

provavelmente a maioria destas pessoas, nem admite que tem
cia clínica especializada. Julgo que ainda há um estigma assopero que a integração nos cuidados primários possa contribuir
para essa maior abertura ao público necessitado. A imagem do
rio da população quando pensam do IDT. Temos de acabar com

mortal.
Face ás questões levantadas sobre a pouca acessibilidade da troca de seringas pelos centros de saúde, que tão
bons resultados obteve ao longo dos últimos anos, que
garantias tem os utilizadores que este programa não vai
acabar?
da ANF. Ainda hoje não compreendo o que levou esta Associação
a quebrar um protocolo que lhes acrescentava valor social. Fomos

No caso da cannabis e do álcool, em particular, acho que não e te-

Há cerca de três anos atrás, Portugal ostentava uma impressionante média de 13 consultas anuais a cada utente,
indicador que se cifra hoje nas oito consultas. Isto deveárea, ou à redução da procura de tratamento?
FLC - Não me parece que se possa atribuir a menos recur-

trámos solução nos nossos Centros de Saúde. A nossa capacidade de troca de seringas está quase completamente restaurada
cias. Seria bom para todos, embora seja claro que terá de ser uma
ANF denunciar o acordo.

“Há experiências interessantes e
estabilização no número de utentes, mais graves, com necessidade destes serviços. Mas há outra coisa que me preocupa
muito. Se olharmos para os números de consumidores jovens,

inovadoras que interessa seguir
com cuidado e atenção”

Muito se tem falado ao longo dos últimos tempos sobre
a necessidade de implementação de um programa de proximidade de disponibilização de naloxona, o que poderia
contribuir para a diminuição do número de mortes por
overdose, que recentemente aumentaram. O actual executivo pondera implementar algum projecto nesta vertente?
-

-

Entretanto, essas substâncias continuam a poder ser adco passe para as ruas. Que respostas estão a ser preconizadas?

-

-

estamos dispostos a apreciar propostas sobre o uso de dihidroObedecendo a uma lógica de caderno de encargos, a antiga estratégia do IDT passava pela delegação de interFoi já sob a tutela do actual executivo que se deu o primeiro passo para o combate ao uso, sob falsa aparência
de inocuidade das substâncias comercializadas nas smart
shops. Que balanço faz da implementação da nova lei?
FLC - No essencial as chamadas “smartshops” desaparecejas que vendiam drogas “legais” não acabaria com as drogas. Mas
substâncias são perigosas e a sua “legalidade” dependia de um
vazio legal e não da inocuidade das substâncias. Estou convicto

sociedade civil. Actualmente, as IPSS que se encontram
ras. Poderá o Estado português assegurar a continuidade
mos a contar com verbas de jogos sociais e com orçamento
devo agradecer-lhes, em nome de toda a sociedade, o que
des e não desistiram, o que merece ser destacado. Espero
bem que, a partir deste ano e seguintes possamos voltar a
apoiar os bons projetos, avaliáveis e com continuidade assegurada.
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Kick-off meeting

Joint Action on Reducing
Alcohol Related Harm (RARHA)
coordenada pelo SICAD
No âmbito do Segundo Programa Plurianual de Acção da
União Europeia (EU) no domínio da Saúde, foi decidido
apresentar-se uma Proposta de Acção Comum para apoiar
os Estados Membros na minimização dos efeitos nocivos
do álcool. Portugal, com o incentivo dos demais Estados
Membros representados no CNAPA assumiu o papel de
parceiro principal, ou seja, apresentou a proposta de Acção Comum, que foi aprovada e vai coordenar todo o projecto e o trabalho dos demais parceiros envolvidos.
A Acção Comum envolve e mobiliza 32 entidades da UE,
que participarão como parceiros associados e 28 outros
parceiros com o estatuto de colaboradores, representando 27 Estados Membros, a que se juntaram a Islândia, a Noruega e a Suíça e. São parceiros, associados
ou colaboradores, entidades públicas, ONG de vários
sectores e universidades, assim como organizações internacionais, tais como a OCDE, a OMS, o OEDT e o
Grupo Pompidou, entre outros e será Coordenada por
Portugal através do SICAD (Serviço de Intervenção nos
Comportamentos Aditivos e nas Dependências).
A apresentação pública desta Acção Comum (Kick Off
Meeting) teve lugar em Lisboa, no dia 31 de Janeiro, no
Conference Centre do Observatório Europeu da Droga e
da Toxicopedência, e contou com a presença do Ministro da Saúde, Paulo Macedo.
Dependências esteve presente no evento, que reuniu
mais de 100 participantes e entrevistou o ministro da
saúde e um dos principais mentores da iniciativa, Manuel Cardoso.

Paulo Macedo, ministro da saúde
Que importância atribui à realização deste encontro?
Paulo Macedo (PM) – Este encontro é importante a vários
níveis. Em primeiro lugar pela temática do álcool e dos efeitos
nocivos relacionados com o álcool. Como sabemos, o álcool,
quando utilizado em excesso, tem vários efeitos nocivos para a
saúde, facto que ilustrei com um conjunto de exemplos, desde
as doenças hepáticas às neuro psiquiátricas ou às prevalências
relacionadas com doenças infecciosas. É preciso discutir esses
impactos e a importância da saúde em todas as políticas aplica-se especialmente em relação ao álcool. As políticas de com-
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bate ao uso nocivo de álcool não se combatem apenas através
com o aumento da idade de consumo para as bebidas espirituosas e a proibição de venda entre a meia noite e as oito horas
fora de estabelecimentos autorizados e, recentemente, com a
encartados. Há aqui um conjunto de medidas em termos de políticas de saúde para combater o uso nocivo do álcool mas nesta reunião também será abordado todo um outro conjunto de
políticas essenciais na área da educação – desde logo nas escontrabando de álcool e na vertente das políticas rodoviárias.
Por outro lado, Portugal tem uma experiência e apresentou um
plano nesta área concreta do álcool, que pode partilhar com os
nossos parceiros europeus. Por último, gostaria de frisar a importância de esta conferência ser realizada neste centro europeu de monitorização de drogas cuja localização é, obviamenmanter esta presença activa e discutirem estes assuntos.

Manuel Cardoso, sub-director geral do SICAD

A permissão do consumo de cerveja e vinho antes dos 18
anos não constituirá um risco acrescido de adição para
os jovens?
PM – Nós temos é um risco de menor adição. Com as medidas que introduzimos, aumentámos o limite. Todas estas medidas
não eram mexidas há mais de dez anos. Estamos satisfeitos com

Em que medida poderão os Estados membros aderentes a

sabermos se deveremos tomar medidas adicionais. Tomá-las-emos serenamente se constatarmos essa necessidade. O que foi
feito durante estes 12 meses, quer em medidas legislativas concretas, quer em termos de planeamento e de tratamento é muito

O que representa para o país a coordenação deste grupo
de trabalho?
PM – A coordenação deste grupo de trabalho representa o reconhecimento de know how nesta matéria, o reconhecimento da
zer e o reconhecimento da capacidade de organização. É o reconhecimento de um trabalho, de uma visão e da sempre exigente
capacidade de organização relacionada com este tipo de eventos
europeus.

Manuel Cardoso (MC) – Esta acção comum é criada pela necessidade reconhecida pelos Estados membros de fazerem algum
movimento ou ação mas de uma forma conjugada e comum.
Quando falamos nos grupos de trabalho (work packages), vamos
encontrar, por um lado, a monitorização e o conhecimento sobre
os consumos, os padrões e alguns problemas relacionados com o
álcool. Todos estamos interessados em conhecer e em poder
comparar. Basta pensar que no grupo de trabalho da monitorização, são mais de 20 os Estados membros que estão envolvidos.
Todas estas entidades que aqui estão representam efetivamente
Estados membros. Não é uma associação entre entidades, mas
uma ação comum entre os Estados membros, que nomearam algumas entidades, umas públicas e outras privadas, para desenvolverem um trabalho que, elas próprias, pretendem ver feito.
dução de um relatório que permitirá comparar dados. Por outro
lado temos os grupos das “linhas de orientação” e de “boas prátiboas experiências.
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Em termos práticos, o que permitirá a comparabilidade
desses dados?
MC – A comparabilidade dos dados permite-nos ter uma
ideia do nosso posicionamento face aos consumos e aos problemas ligados ao álcool. Se estamos com padrões mais ou
menos graves do que os outros… Não com o intuito de fazer
qualquer competição, pois essa competição é com os efeitos
nocivos do álcool e com o sofrimento das pessoas. Se não co-

efeitos nocivos. Temos que saber quais são e conhecê-los em
cada sítio, em cada Estado membro, para podermos, depois,

Em termos organizativos, este modelo poderá vir a resultar numa espécie de mega PORI?
MC – Talvez possamos ter respostas integradas, um plano
ou estratégia europeia… O que é claramente comparável é o
modelo de gestão por objectivos mas baseados nos diagnóstições para resolver os problemas e, depois, na avaliação. E com
esta retorna ao processo inicial.
Estará certamente satisfeito com a adesão…
MC – Tenho que dizer que estou mais do que satisfeito.
30 países representados… Ao convidarmos para o Conselho
Consultivo, num modelo de advisory, todos os Estados membros, estou convicto de que o Estado membro que ainda não
participa, nem como parceiro associado, nem como colabora-

«Se não conhecermos
o problema, como poderemos
corresponderá a uma nova
abordagem.»

nhados, tinham que estar aqui e penso que muito do trabalho
que pode ser feito pode e deve contar com eles. Têm que estar
connosco e não contra nós.
A presença do ministro da saúde neste evento também
deverá ser reconfortante…
MC –
mento deste trabalho. Só espero que aquilo que nos parece aliciante enquanto dimensão, não tenha depois o contraponto da
dadeiramente alinhada na prossecução dos objetivos e no cumprimento das formalidades administrativas. Portugal precisa de
se desenvolver também por aqui e penso que o facto de termos
realizado em Lisboa esta reunião também é um contributo para
na instituição que gerimos competência, idoneidade e capaci-

indústria…
MC – É evidente. Fizemos questão em realizar este kick-off
convidando parceiros que habitualmente não estão alinhados
com o ministério da saúde. A verdade é que, se não serviu para
dor, irá acabar por participar nesse Conselho Consultivo e
como colaborador noutros. Mais do que o número de países en-

tados demonstram aqui um grande empenhamento para se fazer mais, de uma maneira conjugada e comum para uma intervenção nesta área.

inclusive a indústria…
MC – É evidente. Fizemos questão em realizar este kick-off
convidando parceiros que habitualmente não estão alinhados
com o ministério da saúde. A verdade é que, se não serviu para
de conseguir sentar à mesma mesa e encontrar pontos de entendimento entre os parceiros da indústria, as ONG no âmbito
da saúde e a Direção geral da Saúde e do Consumidor, em termos europeus, o que permitiu que conseguíssemos, em termos
mundiais, ao nível da OMS, ter também uma estratégia global.
Pelo menos nalguns parceiros da indústria, temos hoje um posicionamento e algum compromisso e alinhamento com alguns
objectivos, nomeadamente o de reduzir os efeitos nocivos do
álcool. Daí que, se temos esses parceiros que dizem estar ali-

de conseguir sentar à mesma mesa e encontrar pontos de entendimento entre os parceiros da indústria, a direcção geral do
consumidor e a direcção geral da saúde em termos europeus, o
que permitiu que conseguíssemos, em termos mundiais, ao nível da OMS, ter também uma estratégia global. Pelo menos
nalguns parceiros da indústria, temos hoje um posicionamento
e algum compromisso e alinhamento com alguns objectivos,
nomeadamente o de reduzir os efeitos nocivos do álcool. Daí
que, se temos esses parceiros que dizem estar alinhados, tinham que estar aqui e penso que muito do trabalho que pode
ser feito pode e deveria contar com eles. Têm que estar connosco e não contra nós.
A presença do ministro da saúde neste evento também
deverá ser reconfortante…
MC –
mento deste trabalho. Só espero que aquilo que nos parece aliciante enquanto dimensão não tenha depois o contraponto da
mente alinhada a assinar e enviar documentos. Portugal precisa de se desenvolver também por aqui e penso que o facto de
termos realizado em Lisboa esta reunião também é um contrireconhece na instituição que gerimos competência, idoneidade
e capacidade.
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1ª Conferência Internacional Sobre Políticas de Drogas nos PALOP:

Língua portuguesa converge
países no combate
à toxicodependência

O Governo de Cabo Verde e a organização não-governamental portuguesa APDES organizaram a 1ª Conferência Internacional sobre Políticas de Drogas nos PALOP. O evento, acompanhado pela Dependências, decorreu nos dias 15 e 16 de Janeiro, na Cidade da Praia,
tros, com o intuito de promover e alargar a cooperação
estratégica entre governos, organismos internacionais e
organizações da sociedade civil, no âmbito das políticas
guesa.

-

-

-

-

-

-

-
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“Trabalhar sem tabus nem preconceitos
no combate à droga”
-

-

-

José Maria Neves, Primeiro-Ministro de Cabo Verde

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pedro Pires, ex-Presidente de Cabo Verde
-
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“A dignidade da pessoa humana é o esteio de toda e
qualquer acção bem-sucedida”

-

-

-

Jorge Sampaio, ex-presidente da República
Portuguesa e membro da Global Commission on
Drug Policy

-

-

-

-

-

-

-
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“Toda a intervenção pública deve assentar
no reconhecimento e respeito pela inalienável
dignidade humana”
-

-

-

-

-

-

-

José Carlos Correia,
Ministro da Justiça de Cabo Verde
-

-

-

-
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“O enfrentamento da problemática das drogas só
programáticas realistas e pragmáticas,

-

-

-

-

Basílio Mosso Ramos,
Presidente da AN de Cabo Verde

Fernando Leal da Costa, Secretário de Estado
Adjunto do Ministro da Saúde de Portugal
-

-

-

-

-
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“E porque mais vale prevenir do que remediar,
combate à droga”

-

-

-

Ricardo Batista, Deputado na Assembleia da
República Portuguesa
-

-

-

-

-

-

-

-
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“A abertura para a cooperação entre governos
capacidade de acção e a qualidade dos resultados”
-

-

-

-

-

Elza Pais, deputada
na Assembleia da República Portuguesa

-

-

-

-
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concertadas transnacionais no seu combate”
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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“Um estado ou uma sociedade capturados
a sua sobrevivência como constituirá uma ameaça

-

-

Manuel Cardoso Subdirector-Geral do Sicad
-

-

João Goulão, Director-Geral do SICAD
-

-

-

Fernando Henrique Cardoso, Presidente da Global
Commission on Drug Policy
-

-
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“Implementação de políticas
realistas e pragmáticas
entre os PALOP”
-

-

Parece-lhe adequada a tutela desta área no ministério da
justiça? Não seria mais pragmático incluí-la no ministério
da saúde?
FM –
-

-

-

Face a esses constrangimentos, que modelo de intervenção preconiza o governo de Cabo Verde?
FM –

Como surgiu a ideia de organizarem uma conferência no
seio dos PALOP?
FM –
-

Fernanda Marques, Comissão de Coordenação do
Combate à Droga de Cabo Verde
Que balanço faz desta Primeira Conferência Internacional
Sobre Políticas de Drogas nos PALOP?
Fernanda Marques (FM) –

-

-

-

-

-

Que futuro? Vontade política para implementar essas
boas práticas
FM –

Qual é a dimensão do fenómeno da droga em Cabo Verde?
FM –
-

-
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“Os países devem gastar mais dinheiro na
prevenção do que em medidas repressivas”
-

Faltará, certamente, falar sobre o problema do uso nocivo
do álcool…
FM –

-

Como é sabido, a intervenção nas prisões em Cabo Verde,
gura um cenário de desigualdades…
FM –
-

-

-

Que relação mantém o Estado com a sociedade civil no
que concerne à implementação de respostas para esses
problemas?
FM –

A avaliação desses programas é uma realidade em Cabo
Verde?
FM –
-

-

Ivete Lima, Instituto da Droga e da
Toxicodependência de São Tomé e Príncipe

-

Falou, nesta conferência, sobre um país pequeno mas
com grandes problemas… Que principais problemáticas
elege o IDT de São Tomé e Príncipe no sentido de minimizar os efeitos resultantes da toxicodependência?
Ivete Lima (IL) –
-

Cabo Verde?
FM –

-
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“A Comissão de Coordenação de Combate
à Droga vai ser transferida do Ministério
da Justiça para a Saúde”
-

IL –
-

-

-

-

Existe alguma colaboração com organizações da sociedade civil na prossecução dessa estratégia?
IL –
-

-

-

Para quando a criação de respostas na área da saúde para
o toxicodependente em São Tomé e Príncipe?
IL -

-

-

-

Na sua comunicação, insistiu na necessidade de implementar programas de prevenção. Em que públicos e canais devem os mesmos incidir?
IL -

Ministra da Saúde de Cabo Verde, Cristina Fontes
-

Também se discutiu muito em torno do modelo português,
da descriminalização. Em que medida poderia o mesmo
servir a realidade de São Tomé e Princípe?

-
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“Cabo Verde quer ser um parceiro útil e activo na
estratégia da luta contra a droga”
-

-

-

-

-

-

-

David Soares, Procurador do Distrito de Albany,
Nova Iorque, Estados Unidos da América
-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Declaração da Praia:
Memorando dos Juízes
sobre Políticas de Drogas e Direitos Humanos
-

-

-

-
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Região Autónoma da Madeira:

Região Autónoma da Madeira
investe em projecto “Bike 4 Life”
“Viver é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio”. Acreditando nesta máxima de pensamento de
Albert Einstein, a Associação de Ciclismo da Madeira em estreita parceria
com o Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais - IP-RAM,
através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, promove o projecto Bike 4 Life, resultante de uma
candidatura ao Programa Juventude em Acção. O projecto resultou da sinergia de vários parceiros locais, entidades públicas e privadas com responsabilidade a nível das diferentes temáticas abrangidas: saúde, desporto, ambiente, ocupação dos tempos livres, inclusão social, diversidade
cultural, cidadania europeia e desemprego juvenil. Destacam-se a Direcção Regional de Juventude e Desporto, o Instituto de Segurança Social da
Madeira, o Serviço do Parque Natural da Madeira, a Câmara Municipal da
Calheta, o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tábua, o
Centro Social e Paroquial de Santo António e a Fundação Aldeia da Paz.

O projecto, iniciado em Janeiro de 2013,
será desenvolvido na Região Autónoma da
gido a jovens com menos oportunidades,
que através da prática de ciclismo e outras
actividades em contexto outdoor, adquirem
conhecimentos e desenvolvem competências relacionadas com hábitos de vida saudáveis e prevenção de comportamentos de

Uma vez que a prática desportiva liga o jovem à natureza, o projecto engloba estas
duas grandes temáticas, desporto e ambiente, que se complementam, permitindo que o
jovem seja um agente activo no crescimento

População abrangida
O projecto envolve a participação directa
de jovens organizados em 5 grupos: Grupo
1 - Jovens residentes no Centro Social e Pa(Concelho da Ribeira Brava); Grupo 2 - Jovens residentes na Fundação Aldeia da Paz
(Concelho de Machico); Grupo 3 - Jovens
que integram o Projeto Residências de AutoCentro Social a Paroquial de Santo António;
do Mar; Grupo 5 - Jovens voluntários da codesenvolvidas tem sido possível abranger

Metodologia adoptada
para atingir os objectivos delineados a nível da promoção do jovem como ser biopaquisição de novas competências através
de métodos vivenciais, por isso são pro-

Que dizem os jovens
sobre o projeto
“Para nós, jovens do Lar da Paz, a
participação no projecto bike4life tem
sido muito positiva. Temos participado em várias actividades, não só desportivas (terrestres e náuticas), mas
também noutras ligadas a temas da
actualidade. As experiências que nos
têm proporcionado enriquecem-nos
como pessoas mas também nos ensinam, principalmente a ter muito cuidado. Com este projecto também estamos a conhecer novas pessoas. Temos a oportunidade de nos relacionarmos

com

jovens

de

outras

instituições e também com aqueles
que nos recebem e acompanham nas
várias actividades que realizamos.

“O que mais gostei foi de descer
os montes e dar alguns saltos, senti
tanta adrenalina! Aprendi que é precipara conseguirmos fazer as coisas
bem”
(António, 15 anos)
“Gostei muito de participar apesar
de ter caído, aprendi que tenho de ter
frente, com os erros aprendemos a
não voltar a errar!”
Maurício, 15 anos)
- “Para mim, tem sido uma experiência brutal participar no Bike 4 Life,
sinto-me útil, aprendo coisas novas,
divirto-me, faço novos amigos. Percede me divertir e para isso não é preciso consumir drogas!”

“O que mais gostei foi do convívio
e de andar de bicicleta. Aprendi que
na vida vamos cair muitas vezes e temos que nos levantar e seguir em
frente.
(Mariana, 15 anos)
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proporcionando a abordagem de assuntos
do seu interesse, como as saídas à noite,
o consumo de drogas e outros comportamentos de risco, as experimentações, a
pressão do grupo de pares, as decisões e
grande entusiasmo, e após as actividades
as partilhas surgem espontaneamente e

Actividades desenvolvidas
O Plano de Actividades prevê a conde acordo com a descrição apresentada

Fase de preparação
(Janeiro a Março de 2013)

Fase de implementação

Realização de 9 actividades desportivas no âmbito do Ciclismo:

Participação na organização de 4 actividades de cariz desportivo:

Realização de 2 Actividades em contexto outdoor:

Realização de 2 Actividades de protecção do meio ambiente:

Realização de 2 fóruns temáticos:

Divulgação na Comunicação Social

Militar da Madeira;
Festival de Encerramento do projecto
Fase de avaliação
Fase de disseminação de resultados
(após a conclusão do projecto)

Fase de Follow-up
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Açores:

Governo dos Açores assina protocolo
de cooperação com a ARRISCA

O Secretário Regional da Saúde assinou, em Ponta Delgada, um protocolo de cooperação com a Associação
Regional de Reabilitação e Integração Sócio-Cultural
dos Açores (ARRISCA), no valor de meio milhão de euros, para o combate às toxicodependências.

-

-

-

-
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Bellas conchas
En esta maratón desesperada en la
que se pierden derechos al ritmo que se
bebe un café a las siete de la mañana, paparte de la llamada “Marea blanca” gana
una batalla.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendía el proceso porque consideraba que la privatización de los hospitales
de la Comunidad de Madrid iba a tener
“graves e irreparables daños”. Y de este
modo obligaba al presidente de la comunidad, Ignacio González, a paralizar el plan
en el que se había empeñado a pesar de
que pocos creían en él. Está bien que la
ciudadanía tenga la sensación en alguna
ocasión de que la justicia existe. No pueden decir lo mismo con procesos relacionados con la corrupción política, con el claro ejemplo del Partido Popular de la Comunidad Valenciana-con Caso Gürtel- con el
Caso Noós -que implica a la Familia Realel Caso Brugal, el sindicato de UGT de Andalucía, con el veto al juez Garzón, y otras
muchas más cuestiones.
Hace años que no escribo la carta a
los Reyes Magos, como cualquier persona
adulta, sin embargo, la tradición de mi ciudad natal, va más allá de edades y son
muchos los que siguen con esa tradición.
Este año yo la escribí y pedí muchas revueltas sociales. La verdad es que de momento no me puedo quejar porque no solo
han seguido habiendo revueltas sociales
sino que además, dos de ellas han ganado, haciéndome así recuperar un poco la
Gamonal de Burgos, que consiguió paralipor supuesto, al empeño y dedicación de
médicos, enfermeros, en general personal
sanitario, pacientes y ciudadanos, que
desde hace más de 15 meses llevan levantando la voz hasta quedarse afónicos.
En España podíamos presumir de un
sistema sanitario bueno, como explica Nacho Revueltas Lucas, miembro de la plataentrevista a la revista InDependientes:
“Nuestro sistema “era” un sistema público,

envidiado por muchos países porque con
un presupuesto muy inferior al del resto de
países de nuestro entorno, poseía unas
prestaciones de alta calidad y contribuía a
una de las mayores esperanzar de vida del
mundo occidental”. Sin embargo, añadía
que ahora el sistema se ha trasformado y
“está inmerso en un proceso de fragmentación y de pérdida de identidad. Se ha
cambiado el modelo hacía un modelo de
mercado al que ya no pueden acceder los
más vulnerables. El sistema se hace trocitos para venderlo al mejor postor y que
puedan hacer negocio empresas con afán
de lucro, perdiéndose la homogeneidad, la
cohesión y la vocación de servicio al ciudadano que hasta ahora tenía”.
La paralización del proceso de privatización es una muy buena noticia pero no
debemos por eso dejar de alzar la voz.
Gran parte de la clase política sigue riéndose de los ciudadanos, en España y en
Portugal. Hablan entre sonrisas maliciosas
como la bruja de “Blancanieves” cuando le
ofrecía una manzana envenenada. Atentan contra todos recortando en derechos y
nos insultan al no responder a los periodistas, al hacer ruedas de prensa sin preguntas o al huir para no contestar o hacerlo
con un “está lloviendo mucho” (Rajoy). Aún
queda mucho camino por recorrer y mucho
que recuperar, en materia de sanidad, que
es el tema que nos ocupa, sobre todo.
¿Y de dónde proviene mi indignación?
De muchos rincones de mi corazón, que
ahora no vienen al caso, como que soy joven y veo como mis amigos se van del
país o caen en depresiones por no encon-

trar trabajo ni saber cómo construir su futuro, por ser emprendedora y autónoma y no
recibir ni una simple ayuda, etc. etc. etc.,
pero como digo, no viene al caso. Mi trabajo como periodista en adicciones me hace
comprender que los afectados por estos
trastornos son un colectivo vulnerable y
ninguna de las reformas ni recortes están
favoreciendo a ayudar a las personas a salir de esta enfermedad.
Revueltas lo explicaba muy bien: “Este
sistema no tiene en cuenta a los enfermos
que precisan recursos especiales ni tiene
en cuenta las condiciones sociales del individuo. Una persona sin tarjeta actualceso al sistema sanitario, y difícilmente podrá ser diagnosticado y tratado no sólo de
su adicción, sino de otras patologías infecciosas o de salud mental que puedan padecer. Además en el área de las drogodependencias se vienen disminuyendo los
recursos tanto para los tratamientos como
para los procesos de rehabilitación psicosocial porque desde la perspectiva del
mercado es un tipo de atención “no rentable”. […] Y no sé si habrá más personas
adictas porque resulta complejo analizar
las causas de las adicciones, pero lo que
resulta evidente es que por este camino
las personas con adicciones estarán peor
atendidas y sus posibilidades de recuperación serán menores. ”.
La sanidad sigue cerrando las puertas
a personas que no son españolas, que se
van a otro país durante tres meses en busca de algo mejor, etc. , y esto no se puede
permitir en un estado democrático con leyes que claramente dicen que “no se discriminará a nadie por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o
social” (Art.14 de la Constitución Española
de 1978).
Por eso y porque creo en la mejora de
la sociedad, animo a seguir creando olas
cada vez más grandes, hasta que consigamos ahogar lo malo y sacar a la luz bellas
conchas.
Mireia Pascual

22 Anos de Experiência

Comunidades Terapêuticas
da Clinica do Outeiro

Missão
Abordagem Terapêutica das condutas
aditivas e patologias associadas para
uma integração plena na Comunidade.

Valências

Valores

- Programa para Adultos
- Programa para Adolescentes
- Programa para Alcoólicos
- Programa para Duplo Diagnostico
- Acompanhamento Psicoterapêutico,
em regime de ambulatório

- Qualidade - Adaptabilidade
- Honestidade - Humanismo

Visão
Continuar a ser uma referência nacional
na qualidade da assistência prestada, bem
como ao nível dos resultados obtidos.

São estruturas de tratamento que se posicionam no sentido de providenciar apoio psicoterapêutico e socioterapêutico a indivíduos que
apresentam quadros compatíveis com dependência de substâncias psicoactivas com ou sem psicopatologia associada.
Actualmente a Clinica do Outeiro encontra-se alicerçada em três espaços físicos distintos, a saber, Unidade de Vila do Conde
(vocacionada para o tratamento de quadros psicopatológicos associado, ou não, ao consumo de substâncias psicoactivas), a Unidade
de Valbom (vocacionada para o tratamento de indivíduos sem psicopatologia) e Unidade de Ambulatório/Centro de Dia (destinada a
indivíduos que concluíram com sucesso o seu programa de tratamento, no entanto, necessitam de orientação psicoterapêutica no
sentido de sedimentar a sua abstinência)
Neste sentido a Clinica do Outeiro, na sua unidade de Vila do Conde adopta uma metodologia terapêutica assente no Modelo de
Ocupação Humana que valoriza as rotinas, os papéis e os interesses do individuo no sentido da reestruturação emocional, cognitiva,
modo a promover competências que possibilitem ao individuo uma melhoria no desempenho nas mais variadas áreas de ocupação.
Ainda em termos psicoterapêuticos, existe um trabalho de base vocacionado para a toxicodependência no sentido da reabilitação do
dependente. Basicamente, podemos referir que na Unidade de Vila do Conde temos dois focos de intervenção prioritários, a doença
mental e a dependência.
A Unidade de Valbom, orientada para indivíduos sem psicopatologia, mas com quadros compatíveis com dependência de substâncias
psicoactivas, disponibiliza uma metodologia de intervenção baseada no funcionamento de Comunidade Terapêutica, devidamente
estruturado e com elevada carga psicoterapêutica, onde os residentes são conduzidos e orientados a progredir até à manutenção
sustentada da abstinência. Constituem parte integrante das actividades terapêuticas deste modelo de intervenção: palestras

monitorizada.
Unidade de Vila do Conde
Rua das Escolas, n.º 925 Lugar de Vilar – Bagunte
4480-213 Vila do Conde
Telefone: 252 652 395/6
Fax: 252 651 264

Número Verde: 808 919 989
www.clinicaouteiro.pt

Unidade de Valbom
Rua do Toural n.º 300 – Valbom
4420-567 Gondomar
Telefone: 229 544 953
Fax: 229 544 954

Unidade de Ambulatório/Centro de Dia
Rua de Santa Catarina, 801 R/C
4000-454 Porto
Telefone: 808 919 989
Telemóvel: 913 230 164

geral@clinicaouteiro.pt
www.facebook.clinicaouteiro

