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Entrevista com Manuel Pizarro, 
vereador da CM Porto:

“Estamos 
disponíveis 

para dinamizar 
um projecto 

específico para 
o Porto, com 

a participação 
do Estado”

Ministro da Saúde assinala com EMCDDA Dia Internacional Contra o 
Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas:

“Constituiria uma mais-valia um maior 
envolvimento do Observatório nos 

problemas ligados ao álcool”

SCML: uma incubadora de
boas práticas na acção social 

de proximidade
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No mundo global em que vivemos 
chegam todos os dias noticias que 
nos falam de tudo um pouco…Desde 
confrontações politicas, guerras, 
atentados… e até de futebol, uma 
economia paralela que vai movimen-
tando muitos milhares de milhões de 
Eurodólares, alguns transportados a 
“céu aberto” com direito a guarda re-
forçada, não vão os pobres ser tenta-
dos a ver a cor do dito cujo…Tudo 
para que os “operários da bola” não 
façam greve ao golo…

O mundo parece viver um mês de 
confrontações “pacíficas” clubísticas 
nacionais, são as cores das bandei-
ras, os hinos, a festa e a alegria de 90 
minutos no relvado, como se mais 
nada estivesse a acontecer neste 
mundo global e social…Enquanto os 

11 gladiadores lutam no palco verde, 
pelo direito a estar na final, almejando 
o ceptro dourado, no mundo real vi-
vem miseravelmente milhões de pes-
soas sem o mínimo de condições de 
dignidade. Milhares de migrantes fo-
gem todos os dias dos seus países 
buscando uma outra vida, um outro 
futuro, ainda que isso custe a vida a 
milhares de mulheres e crianças que 
morrem sem lá chegar.

São os estádios cheios de adeptos 
fervorosos que durante o jogo só veem 
a cor do seu país, desculpando os erros 
e o mau jogo do adversário. Que impor-
ta saber que existem mais de 50 mi-
lhões de refugiados devido aos confli-
tos ou situações de crise no mundo. 
Que importância tem a impunidade 
com que vivem os fanáticos terroristas 
que raptam, violam e matam crianças, 
apenas porque não profetizam a reli-
gião deles. Para quê falar, discutir e 
questionar a violação dos direitos hu-
manos. Dos horrores e torturas, da mu-
tilação genital feminina, do tráfico de 
seres humanos, da mendicidade força-
da em todo o mundo? Não! O que im-
porta é a copa do mundo, o negócio 
dos Eurodólares, que não sei de onde 
vem, nem para onde vai, o que sei é 
que apesar de gostar, e muito, de fute-
bol, não podemos calar os escândalos 
e as vergonhosas ”dependências” a 
que estamos a ser sujeitos… Por mim 
optaria por aplicar os biliões gastos, 
noutro “jogo” investindo em apoios e re-
formas sociais nos países mais pobres 

do mundo. Mas o mais comum dos 
mortais continua anestesiado, á frente 
de uma tela, a ver múltiplos de 22 atle-
tas que, em 30 dias, auferiram bem 
mais do que a grande maioria dos que 
vivem nas imediações daqueles está-
dios, augurarão ganhar em toda a vida.

Pobre mundo redondo como uma 
bola que saltita e é chutada em todos 
os países, ricos, pobres e miseráveis, 
e, se é capaz de unir vontades e es-
forços num campo esverdeado, por 
que não aproveitar a ideia e marcar 
golos na baliza adversária com des-
portivismo e fair-play? Sempre é mais 
barato do que a guerra e do que a 
morte. Está na altura de mudar a 
equipa de arbitragem, porque não é 
isenta, tem interesses no resultado do 
jogo, porque está ligada ao patrocínio 
do equipamento bélico, é parte inte-
ressada no jogo e já demonstou do 
que é capaz… Apesar de jogarem 
onze de cada lado, de uns serem 
mais fortes do que outros, de indivi-
dualmente uns serem ricos e outros 
pobres, terem mais ou menos recur-
sos, ninguém conhece antecipada-
mente o vencedor. Tudo vai depender 
da estratégia, da técnica e da força de 
vontade de cada equipa. No terreno 
de jogo, e apesar de serem iguais, 
vencerá a equipa que sabe que, ape-
sar de mais fraca, tem a força da ra-
zão e sabe porque, e para quem joga.

Sérgio Oliveira, director
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EMCDDA assinala Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas:

Condução sob o efeito de 
drogas na mira da UE

Uma vez mais, Dependências marcou presença neste encon-
tro, entrevistando e registando o discurso do ministro da saúde, 
Paulo Macedo. Numa leitura política, a presença de Paulo Mace-
do neste evento poderá ser entendida como um eventual apoio 
por parte do actual executivo à candidatura de João Goulão ao 
cargo de Director do EMCDDA, tendo ficado ainda a saber-se que, 
até ao final do mês de Junho, será aprovado o novo Plano Nacio-
nal para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Depen-
dências 2013-2020, que define o quadro político global e estabele-
ce as prioridades do Estado Português nesta matéria. Nas pala-
vras do ministro da saúde, “trata-se de um Plano Interministerial 
que aborda a temática dos comportamentos aditivos e das depen-
dências numa ótica equilibrada entre os domínios da procura e da 
oferta e que será operacionalizado através de dois Planos de 
Ação de 4 anos”.

EMCDDA publica avaliação da actual situação da 
condução sob o efeito de drogas
Estima-se que, todos os anos, cerca de 28 mil pessoas per-

dem a vida nas estradas da Europa e que mais de 1.34 milhões 

ficam feridas. Muitos destes acidentes e mortes são causados por 
condutores cujas capacidades estão diminuídas pelo consumo de 
uma substância psicoactiva. O álcool continua a ser a substância 
que mais vidas põe em perigo nas estradas europeias, mas o con-
sumo de drogas e de medicamentos ao volante, especialmente 
quando combinados com o álcool, é um grande desafio para os 
responsáveis políticos. Num novo relatório divulgado no passado 
dia 26 – Drug use, impaired driving and traffic accidents (Consumo 
de drogas, diminuição das capacidades do condutor e acidentes 
rodoviários) – a agência da UE de informação sobre droga 
(EMCDDA) analisa as mais recentes investigações nesta área.

“O álcool, especialmente em altas concentrações, deve conti-
nuar a ser o principal foco das medidas de prevenção”, diz o 
EMCDDA. Mas apela para que o consumo combinado de droga e 
álcool pelos condutores seja abordado “mais intensivamente”, 
considerando a sua associação a um “risco muito elevado de aci-
dente rodoviário”. O relatório revela que “estatisticamente, o con-
sumo de anfetaminas, cannabis, benzodiazepinas, heroína e co-
caína está associado a um risco crescente de estar envolvido 
num/ou de ser responsável por um acidente e, em muitos casos, 
este risco aumenta quando a droga é combinada com outra subs-
tância psicoactiva, como o álcool”.

Publicado na véspera do Dia Internacional Contra o Abuso e o 
Tráfico Ilícito de Drogas, o relatório actualiza uma publicação di-
vulgada pela agência em 2008. A nova edição inclui os resultados 
do projeto DRUID financiado pela Comissão Europeia (2006-11), 
cujos elementos essenciais contribuíram para a política de segu-
rança na estrada através do mapeamento do problema da Europa 
no que se refere ao consumo de bebida e droga ao volante em 13 
países. Foram também analisados mais de 500 estudos publica-
dos na Europa e internacionalmente até 2013, dando maior ênfa-
se às meta-análises e revisões sistemáticas, que combinam e re-
sumem os resultados mais recentes. A investigação foi dividida 
em dois tipos de estudos: epidemiológico (por ex.: testes aleató-

Como tem vindo a suceder ano após ano, a agência 
da União Europeia de informação sobre droga, o 
EMCDDA, assinalou no passado dia 26 de Junho, na 
sua sede em Lisboa, o Dia Internacional Contra o Abu-
so e o Tráfico Ilícito de Drogas, através de uma recep-
ção à Comunidade Diplomática em Lisboa e às autori-
dades portuguesas suas parceiras. Wolfgang Götz e 
João Goulão foram os anfitriões de um evento que 
contou ainda com as presenças de figuras como o mi-
nistro da saúde, Paulo Macedo, Maria de Belém, Ma-
chado Caetano, Elza Pais, para além de muitos profis-
sionais afectos à área das dependências, que assisti-
ram ainda à apresentação do relatório “Consumo de 
drogas, diminuição das capacidades do condutor e 
acidentes rodoviários”.
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rios na berma da estrada) e experimental (por ex.: testes de de-
sempenho).

O relatório revela de que forma a cannabis (THC) é a droga ilí-
cita mais frequentemente detectada em condutores (seguida da 
cocaína e anfetaminas) e as benzodiazepinas os medicamentos 
mais frequentemente encontrados. Observam-se grandes diferen-
ças entre os países analisados, sendo que o álcool e as drogas ilí-
citas predominam no sul da Europa, e as drogas para uso terapêu-
tico predominam no norte da Europa.

O relatório analisa a metodologia, prevalência e os efeitos as-
sociados ao consumo de substâncias individuais no desempenho 
e conclui que “o consumo crónico de todas as drogas ilícitas está 
associado a algumas alterações cognitivas e/ou psicomotoras e 
pode contribuir para uma redução da capacidade de condução 
mesmo depois de a pessoa já não estar intoxicada”. De entre as 
preocupações levantadas no relatório está a variedade de drogas 
disponíveis atualmente: “O leque de substâncias psicoactivas dis-
poníveis para o consumo ilícito está a aumentar, e estudos recen-
tes revelam dados sobre o seu consumo entre os condutores”. 

O Diretor do EMCDDA, Wolfgang Götz afirma que “estamos 
todos conscientes da ligação entre o álcool e os acidentes rodo-
viários e isto reflete-se em toda a Europa através de uma política 
sólida para fazer face ao problema. No entanto, menos bem co-
nhecido e de importância crescente para o futuro desenvolvimento 
da política, é como o consumo de outras substâncias psicoactivas 
pode afectar a capacidade de condução. Dado que os padrões de 
consumo de droga mudam, surgem algumas preocupações. Estas 
incluem um crescimento contínuo da variedade de substâncias 
psicoactivas e de produtos para uso terapêutico, bem como riscos 
específicos tais como os colocados pelos jovens que conduzem 

de regresso a casa provenientes de locais de diversão nocturna 
após terem consumido uma mistura de álcool e drogas”.

Götz acrescenta que “o relatório de hoje fornece uma avalia-
ção do actual crescimento de dados referentes à diminuição da 
capacidade de condução sob influência de substâncias. Estou 
convencido de que o relatório vai, não só, revelar-se oportuno e 
uma ferramenta indispensável para compreender esta área em rá-
pida evolução, como vai igualmente facilitar o desenvolvimento de 
políticas de segurança rodoviária mais abrangentes”.

A prevenção da condução sob influência de drogas é uma das 
prioridades evidenciadas no presente Plano de ação da UE de luta 
contra a droga (2013-16).

Intervenção do Ministro da Saúde, Paulo Macedo
“É com muito gosto que, em meu nome pessoal e em repre-

sentação do Governo Português, participo nestas comemorações 
do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Droga, 
estabelecido em 1987 pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
e assinalado todos os anos a 26 de junho, como expressão da sua 
determinação em reforçar a ação e a cooperação em matéria de 
luta contra a droga.

Como todos sabemos, Portugal tem hoje responsabilidades 
acrescidas no domínio da luta contra a droga que decorrem não 
só do reconhecimento internacional do modelo português, mas 
em particular do facto de o Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (OEDT) se encontrar sedeado em Lisboa e 
também porque o Coordenador Nacional Português cumpre atual-
mente o seu segundo mandato como Presidente do Conselho de 
Administração do Observatório, cargo para o qual foi eleito em de-
zembro de 2009 e reeleito três anos depois.
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O Observatório tem o importantíssimo papel de fornecer à 
União Europeia e aos seus Estados Membros informação fiável e 
comparável sobre a situação em matéria de droga, além de uma 
sólida base científica para os decisores políticos formularem as 
suas estratégias.

O Relatório Europeu sobre Drogas, elaborado anualmente 
pelo OEDT, constitui um instrumento da maior importância para 
decisores políticos e profissionais, uma vez que apresenta uma 
análise aprofundada da situação em matéria de droga, acompa-
nhada da evolução das intervenções e políticas neste domínio, em 
paralelo com um panorama das principais questões e tendências 
a longo prazo. Trata-se de uma perspetiva muito útil na medida em 
que nos permite compreender as experiências nacionais, inserin-
do-as no contexto mais geral oferecido pelos dados a nível euro-
peu.

O fenómeno da droga é dinâmico e continua a evoluir. As dro-
gas da atualidade são, em muitos aspetos, diferentes das que co-
nhecíamos no passado e, constantemente, surge uma grande va-
riedade de novas substâncias psicoativas que constituem para 
nós motivo de grande preocupação. Segundo o Relatório do 
OEDT, em 2013, 81 novas drogas foram notificadas pela primeira 
vez junto do Sistema de Alerta Rápido da União Europeia. Este re-
sultado eleva para mais de 350 o número de novas substâncias 
sujeitas à vigilância da Agência. As novas substâncias psicoativas, 
não controladas ao abrigo do direito internacional, são frequente-
mente vendidas no mercado como euforizantes legais e produzi-
das com a intenção de imitar os efeitos das drogas controladas. A 
rapidez com que são substituídas por outras, novas, e a diversida-
de de produtos disponíveis, tudo isto tem suscitado por toda a Eu-
ropa uma variedade de respostas jurídicas.

A nível nacional, como resposta a este desafio, Portugal ado-
tou no ano passado legislação específica destinada a pôr termo à 

venda não autorizada destas substâncias. Assim, como julgo ser 
do vosso conhecimento, em abril de 2013, foi publicada legislação 
que define, por um lado, o regime jurídico da prevenção e prote-
ção contra a publicidade e o comércio das novas substâncias psi-
coativas e, por outro, a lista de 159 novas substâncias psicoativas 
que passaram a ser sujeitas a controlo pelas autoridades nacio-
nais.

Um ano depois, a referida legislação revelou-se eficaz para 
travar a venda e acessibilidade de novas substâncias psicoativas 
no circuito de comercialização legal. A maior parte dos agentes 
económicos que operava nessa área encerrou lojas ou mudou de 
ramo. Têm sido efetuadas ações de fiscalização pelas autoridades 
competentes, não se conhecendo casos recentes de urgências 
hospitalares associados ao seu consumo.

Neste particular, merece ainda especial destaque o Plano Na-
cional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das De-
pendências 2013-2020, que define o quadro político global e esta-
belece as prioridades do Estado Português nesta matéria. Trata-
se de um Plano Interministerial que aborda a temática dos com-
portamentos aditivos e das dependências numa ótica equilibrada 
entre os domínios da procura e da oferta e que será operacionali-
zado através de dois Planos de Ação de 4 anos.

Para Portugal é inquestionável o valor acrescentado de ter o 
Observatório Europeu da Droga e da Dependência sedeado em 
Lisboa. Esta proximidade tem-se traduzido numa excelente cola-
boração com as autoridades nacionais e, em particular, com o 
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas De-
pendências, facilitando a participação de técnicos nacionais nas 
suas iniciativas, bem como um maior contacto e colaboração com 
os profissionais do Observatório. E esta excelente colaboração 
fica bem visível aquando da deslocação a Lisboa de delegações 
estrangeiras de alto nível, que visitam Portugal para conhecer in 
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loco o trabalho do OEDT, mas também para conhecerem a política 
portuguesa em matéria de dependências, reconhecendo que Por-
tugal tem percorrido um caminho inovador e eficaz para fazer face 
a esta problemática, ao qual importa dar continuidade e aperfei-
çoar. Perante os novos desafios que foram identificados nos últi-
mos anos, julgo que constituiria uma mais-valia um maior envolvi-
mento do Observatório na temática dos problemas ligados ao ál-
cool, e não só no contexto dos policonsumos como atualmente 
consta do seu mandato. Poderíamos assim usufruir de sinergias já 
instituídas e do conhecimento especializado desta Agência, que, 
ao basear a sua ação no princípio de que dispor de informação de 
qualidade é a chave para uma estratégia eficaz, tem um impacto 
real na tomada de decisões, através das análises e das ferramen-
tas que fornece, pelo que todos nós teríamos a ganhar se fosse 
feita uma abordagem conjunta dos problemas relacionados com a 
droga e o uso nocivo do álcool.

Relembro que Portugal lidera desde o início deste ano a Joint 
Action on Reducing Alcohol Relatd Harm, na qual participam todos 
os Estados Membros da União Europeia e que tem como um dos 
objetivos a monitorização e a recolha de dados comparáveis em 
matéria de álcool.

De fato, uma abordagem que não se limite aos problemas de 
saúde pública relacionados com as substâncias ilícitas abre hori-

zontes para, numa perspetiva de promoção da saúde, garantir e 
potenciar a eficiência, a eficácia e a qualidade das intervenções. 
Isto pressuporia, evidentemente, o indispensável reforço de 
meios.

Aliás, uma questão para a qual Portugal tem manifestado a 
sua preocupação, prende-se com a necessidade de assegurar re-
cursos adequados ao papel central que o OEDT assume neste 
contexto, face à diversificação e acréscimo de trabalho da Agên-
cia. A redução orçamental a que foi sujeito no corrente ano, redu-
ção essa que a Comissão Europeia se propõe manter em 2015, 
implicou desde já a redução da subvenção a cada Estado Mem-
bro/Ponto Focal.

Neste sentido, permito-me apelar aos representantes do cor-
po diplomático aqui presentes, no sentido de fazerem chegar esta 
preocupação às respetivas capitais, para que o trabalho do Obser-
vatório possa continuar a proporcionar um sólido alicerce científi-
co à formulação das políticas e respostas europeias.

Termino, reafirmando o comprometimento do Governo Portu-
guês na luta contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas, e convi-
dando-vos a refletir sobre o slogan para este dia 26 de junho, 
«Drug Use disorders are preventable and treatable”, por forma a 
reiterar que os problemas relacionados com o consumo de drogas 
podem ser prevenidos e aqueles que sofrem com o consumo de 
drogas devem ter acesso a cuidados de saúde adequados.

Entrevista com o ministro da saúde, Paulo Macedo

O que significa a sua presença neste evento, no dia em que se assinala a luta contra o abuso e o tráfico 
ilícito de drogas?

Paulo Macedo (PM) – Esta presença tem um sinal duplo. Por um lado, a presença neste dia em que se 
pretende continuar uma luta que sabemos que não pode ser atenuada, quer porque temos fenómenos de res-
surgimento de atingas drogas, quer porque, como referi na minha intervenção, temos quase anualmente mais 
uma dezenas de novas substâncias psicoactivas. Esta é pois uma matéria em que é necessário adoptar uma 
atenção permanente e dupla, tendo em conta estas duas vertentes. Também pretendemos apelar a uma maior 

possibilidade de intervenção do Observatório em termos de abrangência, não só da parte das drogas mas também das sinergias existentes 
com o álcool e, por outro lado, informar sobre o nosso plano interministerial de luta contra a droga 2013-2020, que deverá ser aprovado no 
final deste mês, dando em simultâneo um apreço que Portugal tem pela presença, aqui em Lisboa, deste Observatório e da sua importância 
para o país.

Portugal tem sido reconhecido internacionalmente como um exemplo no que concerne à intervenção nestas áreas. Após a en-
trada em funções do actual Governo, verificaram-se alterações orgânicas, outras estarão em perspectiva, entretanto está em 
fase de aprovação o novo plano... Esse plano assenta na continuidade ou apresenta novidades substanciais?
PM – O plano olha mais para uma integração... Como é sabido, o SICAD passou a integrar os diversos tipos de dependências e, portan-

to, este plano, de longo prazo face ao anterior, visa precisamente esta maior integração, assim como a obtenção de sinergias entre os centros 
de tratamento e a rede do Serviço Nacional de Saúde. Nessa medida, apresenta novidades importantes mas, como disse na minha interven-
ção, trata-se de aperfeiçoar e mudar aquilo que é necessário mas num trabalho que tem vindo a ser feito que reconhecemos como positivo.
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Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Laboral:

Estudo revela consumo em 
meio laboral

Consumos na população laboral
As características da população laboral  que domina larga-

mente o perfil da população geral diferenciam-se assim das carac-
terísticas da população inativa em dois aspetos suscetíveis de se 
relacionarem  aliás de forma contrária  às suas posições respeti-
vas em relação aos consumos de substâncias psicoativas. Por um 
lado, a sobre representação dos homens na população laboral 
pode justificar maiores prevalências dos consumos, associadas, 
tendencialmente, à população masculina.

Por outro lado, quando consideramos as idades, a menor re-
presentação, ao mesmo tempo, dos indivíduos mais jovens e dos 
indivíduos mais velhos, que têm padrões de consumo distintos, 
pode ter efeitos contraditórios. Assim, se nos focarmos no consu-
mo de substâncias ilícitas, mais elevados nos jovens do que nos 
idosos, o efeito da idade vai certamente atenuar as taxas de pre-
valência destas substâncias na população laboral, na medida em 
que diminui, na distribuição, o sobre consumo dos primeiros, sen-

do reduzido o peso da quase ausência de consumo dos segun-
dos. Este efeito exerce-se no sentido contrário ao efeito exercido 
pela sobre representação dos homens  que registam maiores ta-
xas de prevalência  na população laboral. Isto quer dizer que no 
caso das substâncias ilícitas, as diferenças entre população geral 
e população laboral tendem a anular-se pelos efeitos conjugados 
das variáveis género e idade.

Prevalências de Consumo de Substâncias 
Psicoativas
De acordo com as orientações dos resultados esperados e ex-

plicitadas antes, constatamos que as divergências nos consumos 
entre a população geral e a população laboral é mais acentuada 
no caso das substâncias lícitas do que no caso das substâncias 
ilícitas. As prevalências de consumo de tabaco na população labo-
ral, são mais elevadas em quatro pontos percentuais quando con-
sideramos os consumos ao longo da vida (50% contra 46%), no 
último ano (32% contra 28%) e no último mês (30% contra 26%) 
em relação às que verificamos na população geral.

No caso do consumo de bebidas alcoólicas, as divergências 
vão no mesmo sentido, sendo que a diferença percentual ronda os 
2 porcento, prevalecendo o consumo na população laboral.

No que diz respeito ao consumo de medicamentos (sedativos, 
tranquilizantes ou hipnóticos), os valores são idênticos para as 
prevalências ao longo da vida, sendo a diferença nos consumos 
nos últimos ano e mês de 1%, com menor incidência na população 
laboral.

Já no que respeita ao consumo de substâncias psicoativas ilí-
citas, as diferenças entre a população laboral e a população geral 
nota-se apenas ao nível do consumo de canábis ao longo da vida, 
que é de 1% mais elevada na população laboral, sendo que as 
prevalências no último ano e no último mês são idênticas. No que 
se refere às restantes substâncias – cocaína, anfetaminas, ecs-
tasy, heroína, LSD, cogumelos alucinógenos – as diferenças prati-
camente não existem. 

Estudo inédito sobre hábitos da população laboral, 
apresentado pelo Sicad, revela dados muito importan-
tes sobre os quais importa reflectir. Este estudo que 
contou com a presença de algumas empresas, a UGT, 
muitos profissionais de saúde e peritos do SNS, não 
permitindo estabelecer um nexo de causalidade entre 
estes comportamentos, os dados apresentados são 
muito importantes para conhecer os consumos aditi-
vos no contexto laboral. 
Estudo foi realizado pelo CESNOVA – Centro de Estu-
dos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa 
para o SICAD – Serviço de Intervenção nos Comporta-
mentos Aditivos e nas Dependências, e tinha como 
objectivo estudar a prevalência das experiências de 
consumo, produzir uma informação comparável com a 
de outros países, e dados de referência para a análise 
da evolução dos consumos no futuro numa perspetiva 
de prevenção.
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Prevalências de Consumo de Substâncias 
Psicoativas considerando as posições na 
População Laboral
Para além de dar a conhecer o perfil geral dos consumos na 

população laboral, o interesse do estudo é o de permitir perceber 
como é que estes consumos variam em função das características 
que diferenciam as ocupações profissionais, os estatutos e as mo-
dalidades da sua inserção ou da avaliação que os indivíduos fa-

zem das suas condições de trabalho. Os principais resultados que 
obtivemos são apresentados nas tabelas a seguir e no Apresenta-
ção que se anexa.

Conclusões
Devido à composição sociodemográfica da população laboral, 

as divergências nos consumos entre a população geral e a popu-
lação laboral é mais acentuada no caso das substâncias lícitas do 
que no caso das substâncias ilícitas.

Pudemos constatar, no entanto, que no seio da população la-
boral, a relação aos consumos varia bastante de acordo com o 
tipo de actividade, as funções e estatutos profissionais ou as con-
dições de trabalho e a avaliação que delas são feitas.

No que respeita à regulamentação e prevenção do consumo 
de álcool e de outras drogas nos locais de trabalho, a representa-
ção que eles não são muito frequentes, sobretudo quando se trata 
de actividades de prevenção e de controlo.

“Em 79% dos locais de trabalho 
não existe qualquer regulamento 

sobre uso de álcool e drogas”

“87% das empresas não realiza 
quaisquer atividades ou acções 

de prevenção ou intervenção 
relativamente aos problemas 

relacionados com o álcool e outras 
drogas”
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Entrevista a Manuel Pizarro, vereador da Câmara Municipal do Porto:

“Estamos disponíveis para dinamizar 
um projecto específico para o Porto, 

com a participação do Estado”
A autarquia que representa andou, na última década, de 
costas voltadas com o instituto que geria esta problemáti-
ca da toxicodependência, o IDT. O Dr. Manuel Pizarro her-
da um fardo pesado em termos institucionais mas, por 
outro lado, também tem a vantagem de ter acompanhado 
muito de perto estas questões, enquanto secretário de es-
tado da saúde... Como estão actualmente as relações en-
tre a Câmara Municipal do Porto e o SICAD?
Manuel Pizarro (MP) – Neste momento, do ponto de vista ins-

titucional, a relação é completamente normal. Diria que o proble-
ma, agora, está do outro lado. Hoje, não sentimos que, por parte 
do ministério da saúde, exista a mesma consistência organizativa 
que havia para abordar um tema que é muito complexo, como o 
da dependência, nomeadamente das drogas ilícitas. Esse proble-
ma continua muito presente na sociedade portuguesa, em particu-
lar na sociedade portuense. Existem até sinais empíricos que re-
velam um recrudescimento do fenómeno do tráfico e do consumo 
e sentimos que, perante a gravidade da questão, o aparelho do 
Estado está menos capaz de intervir e menos presente. Não sou 
fixista nas soluções organizativas do Estado e admito que o IDT 
pudesse, um dia, ser integrado no sistema de saúde “normal” mas 
nunca o faria numa altura de crise como a que atravessamos por-
que a considero o pior momento para, especialmente nos domí-
nios mais sensíveis experimentar novas formas de organização. O 
risco de que se falava está à vista de todos e não temos hoje a 
mesma capacidade de resposta que tínhamos. Na Câmara Muni-
cipal do Porto, estamos atentos ao fenómeno e em diálogo com 
todas as instituições, nomeadamente com a ARS Norte e o SICAD 
para definirmos linhas de intervenção face a um problema que, re-
pito, dá sinais de recrudescimento em várias zonas da cidade.

Face a essa ausência de respostas por parte da tutela, em 
que medida está a Câmara Municipal do Porto a aventar 
soluções traduzir em programas ou projectos específicos 
para combater esse tal recrudescimento?
MP – Estaremos disponíveis para participarmos activamen-

te num projecto e até para o dinamizar. Mas, evidentemente, o 
mesmo não poderá ser feito sem a participação do Estado, ou 
seja, do SICAD. Por muitas razões, nomeadamente as do foro 
técnico, bem como as que estão relacionadas com o financia-

Enquanto secretário de estado, Manuel Pizarro foi dos 
políticos mais identificados e comprometidos com a 
implementação de soluções pragmáticas e humanis-
tas em torno de fenómenos como as dependências. 
Sempre presente em resoluções, eventos técnico 
científicos afectos a uma área que assumiu como tute-
la directa até há três anos atrás, é com tristeza e preo-
cupação que o actual vereador da Câmara Muncipal 
do Porto constata uma evidente demissão de respon-
sabilidades por parte do actual governo. No exercício 
cívico que actualmente lhe compete, Manuel Pizarro 
não pode dar tréguas. Herda 12.800 famílias portuen-
ses que habitam bairros municipais, que lhe conferem 
a responsabilidade de conceber novas respostas no 
seio de uma política de habitação a custos aceitáveis, 
elegendo ainda a recuperação das casas no centro 
histórico e nas ilhas espalhadas pela cidade como 
prioridade. A melhoria da coesão social, assente na 
dinamização da rede social e envolvendo as forças vi-
vas da cidade, nomeadamente as suas instituições de 
solidariedade, é entendida por Pizarro como um meio 
essencial para a resolução das situações de pobreza 
extrema. Os sem-abrigo e os idosos que vivem isola-
dos e em situação de dependência são públicos que 
lhe tiram o sono... Soluções humanistas, pragmáticas 
e potenciadoras de dinamização económica alemtam-
lhe o dia...

“A rede social do Porto 
tem os seus méritos mas, 

verdadeiramente, nunca teve uma 
intervenção activa”
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mento de um programa dessa dimensão. Precisamos de dar 
continuidade a iniciativas que reduzam a oferta de drogas mas 
também precisamos muito de intervir sobre a procura. E temos 
que revalorizar os objectivos do plano de acção que começou 
na década de 2000 e tantos resultados positivos produziu no 
nosso país, com os valores essenciais como o humanismo - a 
consideração de que as pessoas que consomem drogas são 
doentes, que têm que ser tratadas nesse sentido, respeitando a 
dignidade humana, o seu sofrimento e o das suas famílias, o 
que exige um sistema de apoio social e de saúde muito presen-
te e disponível – e o pragmatismo. Não vale a pena imaginar 
soluções milagrosas, baseadas na repressão, para fazer desa-
parecer o problema da droga. Precisamos, isso sim, de solu-
ções pragmáticas que visem diminuir o impacto deste problema 
sobre as pessoas. Espero encontrar disponibilidade junto do 
sistema de saúde para que isso possa ser feito. Temos hoje 
bairros do Porto que estão, em parte, capturados pelo fenóme-
no do tráfico e do consumo de droga que não tem apenas efei-
tos dramáticos sobre as pessoas atingidas mas igualmente so-
bre a comunidade. Existem questões relacionadas com a liber-

dade e a segurança ligadas à proliferação do tráfico de droga 
em alguns bairros do Porto.

Durante o governo liderado por José Sócrates iniciou-se 
um programa piloto desenhado para os bairros problemá-
ticos do país, o Bairros Críticos, que contemplava inter-
venções no Bairro do Lagarteiro, no Porto. O executivo 
municipal liderado por Rui Rio acabou por abandonar o 
programa, ainda que com responabilidades divididas com 
o actual governo... Como se encontra actualmente essa 
intervenção?
MP – Esse é um caso em que o Dr. Rui Rio não tem nenhuma 

responsabilidade. O programa dos Bairros Críticos foi uma iniciati-
va piloto do governo anterior, contratualizada com três câmaras 
municipais, a desenvolver em três territórios experimentais. No 
caso da cidade do Porto, era o Bairro do Lagarteiro, que apresen-
tava vários problemas estruturais. Este governo, unilateralmente, 
e sem dar qualquer justificação, decidiu interromper o programa. 
Diria que esse é mesmo um exemplo das asneiras que se fazem 
na administração pública portuguesa, porque nem sequer se fez 
uma avaliação sobre o programa ou a metodologia utilizada. To-
das as pessoas que contactam com a realidade do Bairro do La-
garteiro conseguem, mesmo assim, verificar muitos efeitos positi-
vos resultantes da intervenção realizada no âmbito da iniciativa 
Bairros Críticos. O Lagarteiro é hoje um bairro muito mais aberto à 
cidade, muito mais integrado socialmente, com muito menos ten-
sões, com o edificado e as pessoas mais qualificadas... A Câmara 
Municipal do Porto, confrontada com o abandono do programa 
após dois terços concluídos, está a fazer o que pode face à au-

Eliminar fronteiras numa cidade “bairrista”
“Precisamos de esbater as fronteiras entre os bairros e 

a cidade. Talvez o erro mais grave da nossa política de habi-
tação seja esse, separar os cidadãos. Por isso mesmo, 
grande parte da intervenção que estamos a fazer passa por 
planearmos novas vias de acesso, novas ruas, novas for-
mas de comunicação e uma valorização dos equipamentos 
sociais, desportivos e culturais dos bairros. A ideia seria 
não podermos distinguir, quando entramos numa determi-
nada urbanização, se estamos num bairro ou não. A própria 
distinção física revela desde logo um problema de concep-
ção, que tem a ver com um fenómeno histórico. Metade das 
casas da Câmara foram construídas nas décadas de 50 e 60, 
numa época em que as preocupações eram muito distintas. 
Mas temos que olhar para o mundo como ele é hoje e não 
tenho dúvidas de que a primeira prioridade passa pela dimi-
nuição do estigma existente em relação aos bairros e, pau-
latinamente, conseguiremos atingir esse objectivo. Também 
devo frisar que, nessa medida, o investimento feito pelo 
executivo anterior na reabilitação dos espaços exteriores 
dos prédios também ajuda e traduz uma herança que a cida-
de merece, não obstante a carência nas intervenções inte-
riores”.

Soluções sem abrigo
“O problema dos sem-abrigo é de elevadíssima comple-

xidade... Tem a ver com um fenómeno que o país não pode 
tolerar, a proliferação da pobreza extrema. Um estudo da 
União Europeia, de 2013, revela que 11 por cento da popula-
ção se encontra em privação severa. Isso significa que exis-
te mais de um milhão de portugueses, entre os quais deze-
nas de milhares portuenses, abaixo do limiar da pobreza, o 
que nos deve interpelar a todos. O fenómeno dos sem-abri-
go está também relacionado com esse aspecto, sendo que 
muitos deles já são atingidos por uma explosão individual, 
que inclui problemas do foro da saúde mental e das depen-
dências. Estamos a transformar este assunto da pobreza 
extrema dos sem-abrigo numa das prioridades da interven-
ção da rede social do Porto, em conjunto com a Segurança 
Social, a saúde e as IPSS do Porto, no sentido de desenvol-
vermos um programa que nos permita abordar cada indiví-
duo de forma particular. Não existe uma solução que sirva o 
conjunto dos sem-abrigo. Cada um é uma pessoa e precisa 
de uma solução própria. E temos que estar muito atentos, 
não permitindo que este fenómeno se alargue. Depois de 
uma pessoa se conformar com uma vida fora de um tecto, é 
muito mais difícil inseri-la, portanto temos que implementar 
uma acção preventiva, uma acção de integração precoce de 
todos os casos novos que apareçam e ir tratando paulatina-
mente, com persistência e humanidade, os casos que exis-
tem há muitos anos”.

“Se o Estado nos corta os meios 
financeiros, não queira também 
que sejamos nós a financiar os 
programas de áreas que são da 

sua responsabilidade”
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sência do governo. Estamos a completar a reabilitação física dos 
edifícios e a promoção de condições para que as associações lo-
cais possam intervir de forma mais activa.

Relativamente aos outros bairros da cidade, muitos dos 
quais igualmente críticos, que intervenções está a autar-
quia a preconizar?
MP – Nós temos hoje gravíssimos problemas na zona de Lor-

delo do Ouro e de Ramalde. Tomámos a iniciativa da demolição 
de uma fábrica que se constituia como um armazém de consumo 
e venda droga há mais de uma década, um sinal da nossa deter-
minação, mas que sabemos que por si só não resolverá o proble-
ma. Estamos a promover profundas intervenções nesses bairros, 
quer com as associações de moradores, quer no âmbito da requa-
lificação do espaço público, quer de natureza social, junto dos mo-
radores e das pessoas que frequentam os bairros para traficar ou 
consumir drogas, no sentido de os atrair para o sistema de saúde. 
Mas isto não se consegue sem uma presença muito forte do sec-
tor da saúde e, infelizmente, temos hoje uma presença muito me-
nor do que aquela que existiu no passado e da necessária face 
aos problemas presentes.

Outra crítica apontada à autarquia, ao longo da última dé-
cada, prende-se com o afastamento relativamente às ins-
tituições da sociedade civil, que tanta riqueza apresen-
tam nesta cidade do ponto de vista histórico e tradicional. 
O programa Porto Feliz foi projectado sem contemplar a 
existência de uma rede e os seus resultados não foram 
propriamente animadores... Como têm sido trabalhadas 
as relações entre a autarquia e as instituições da cidade?
MP – Diria que essa é a grande mudança, já muito visível para 

os cidadãos. Quando dizem que a actual maioria municipal está 
em estado de graça, a principal razão prende-se com o facto de os 

cidadãos e as instituições do Porto sentirem que a autarquia está 
aberta ao diálogo. Não temos nenhum complexo e gostamos de 
dialogar, de ouvir a opinião dos outros. E isso não traduz qualquer 
sinal de fraqueza. Estamos convencidos que o processo de toma-
da de decisões for construído em diálogo com as instituições nos 
torna mais eficazes. Sendo óbvio que as decisões que tomamos 
também são marcadas por um contexto de escassez de meios fi-
nanceiros e orçamentais que impossibilitam que digamos sim a 
tudo e aumenta a necessidade de apresentarmos uma explicação 
clara para o que estamos a fazer.

Falou-se recentemente na possibilidade da reabertura do 
Porto Feliz... Está colocada de parte essa solução?
MP – Tal e qual o programa estava concebido, está posto de 

parte... Algo diferente é saber se não se justifica, na situação do 
Porto, existir um programa especial de atenção às questões da 
dependência, nomeadamentre das drogas ilícitas. Estamos a tra-
balhar para que um programa desse tipo possa ser organizado. 
Mas, repito, tal não será possível sem um sério envolvimento do 
Estado, até porque se há coisa que este governo fez durante os 
últimos anos foi cortar os meios de financiamento das autarquias. 
Mesmo uma autarquia com boa saúde financeira, como a do Por-
to, tem uma disponibilidade de meios muito inferior à necessária, 
porque o país vive uma era de centralismo exacerbado sem pre-
cendentes. Se o Estado nos corta os meios financeiros, não quei-
ra também que sejamos nós a financiar os programas de áreas 
que são da sua responsabilidade.

Por uma rede mais social
“A rede social do Porto tem os seus méritos mas, verda-

deiramente, nunca teve uma intervenção activa. É uma or-
ganização mais representativa do que interventiva. E é ao 
nível do paradigma que temos que fazer a mudança. A rede 
social tem que escolher dois ou três temas objectivos de in-
tervenção e valorizá-los, agrupando a cidade e desenvol-
vendo um trabalho realmente em rede. Um deles terá que 
passar  pela intervenção sobre a pobreza extrema, cuja face 
mais visível são os sem-abrigo e outro será a questão das 
pessoas idosas, em particular as que estão isoladas e de-
pendentes. Temos que trabalhar na optimização da utiliza-
ção dos meios disponíveis, dando sentido à natureza soli-
dária destas organizações. Tenho a certeza que isto não 
acontecerá sem uma liderança forte por parte da Câmara 
Municipal do Porto e, por isso mesmo, temos vindo a pro-
mover essa liderança mais forte na intervenção da rede so-
cial”.

“ Há pessoas que estão a passar 
tão mal, famílias em condições tão 
precárias, que não podemos fechar 

os olhos a esses problemas, que 
são de sobrevivência”

“Falamos de carências para 
o pagamento da luz, da água, 

para assegurar a alimentação de 
crianças”
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Fala num recrudescimento do fenómeno da toxicodepen-
dência no Porto... Que sinais em concreto lhe têm chega-
do dessa realidade?
MP – Por um lado, informações das autoridades policiais. Vá-

rios locais têm hoje um reaparecimento dos fenómenos do tráfico 
e do consumo de drogas e foram objecto de operações polciais de 
grande impacto no último ano. Por outro lado, surgem denúncias 
de moradores e de vizinhos e outros problemas de que nos aper-
cebemos fruto de uma das grandes diferenças implementadas por 
este executivo. Andando muito na rua, facilmente nos apercebe-
mos desses problemas e localizamos esses fenómenos. Paralela-
mente, tenho informação proveniente do sistema de saúde, no-
meadamente das urgências hospitalares, com o reaparecimento 
de fenómenos mais associados ao consumo de drogas injectá-
veis, nomeadamente infecções dos tecidos moles ou overdoses, 
que praticamente tinham desaparecido desses serviços. Os dados 
que vão surgindo de diversas fontes evidenciam preocupação.

Face ao cenário de crise que o país atravessa, os autarcas 
do país têm vindo a denunciar cada vez mais solicitações 
por parte dos munícipes que, até aqui, não constituíam 
propriamente competências directas dos municípios... Em 
que medida se correrá o risco de se enveredar pelo assis-
tencialismo quando deveríamos estar já em patamares su-
periores de exigência em termos sociais?
MP – Também por isso procuramos fazer na Câmara Munici-

pal do Porto uma combinação muito inteligente de medidas em di-
ferentes domínios. Neste momento, temos que ser mesmo um 
pouco assistencialistas porque há pessoas que estão a passar tão 
mal, famílias em condições tão precárias, que não podemos fe-
char os olhos a esses problemas, que são de sobrevivência. Fala-
mos de carências para o pagamento da luz, da água, para asse-
gurar a alimentação de crianças... São problemas que têm que ter 
uma resposta imediata. Não podem esperar pelos efeitos de medi-
das mais estruturais. Mas, ao mesmo tempo, a Câmara está a pro-

mover a dinamização económica da cidade. Estamos a preconizar 
medidas nos dois sentidos e tenho expectativa de que algumas 
das que vamos tomando com vista à dinamização da atracção de 
empresas para o Porto irão produzir efeitos a médio prazo que nos 
permitirão reduzir esse pendor assistencialista. O que não me pa-
rece possível é que o mesmo governo que toma medidas de aus-
teridade exacerbada, que conduz ao empobrecimento de sectores 
significativos da nossa população, não pense igualmente que tem 
que implementar medidas de natureza social para dar suporte 
àqueles que são excluídos por este processo de ajustamento, 
muito violento e que causa muito sofrimento às pessoas.

Não enchendo propriamente barrigas, em que medida po-
derá este “boom” cultural que o Porto tem atravessado 
nos últimos anos ser potenciado como factor de dinami-
zação económico?
MP – Sem dúvida! Temos que olhar para a cultura pelo seu valor 

intrínseco, pelo valor da criação, da promoção do indivíduo que com-
porta nas diferentes expressões, desde as mais eruditas às mais po-
pulares. Compete-nos criar as condições adequadas para a dinami-
zação da cultura que, valendo por si própria, também representa um 
enorme valor económico, quer pela capacidade de reforçar a atrac-
ção da cidade, quer pelo facto de a própria produção cultural ser hoje 
uma indústria susceptível de criar postos de trabalho e riqueza. Diria 
que não existe possibilidade de dinamização económica do Porto 
que não passe também pela dinamização da cultura da cidade.“Não 
vale a pena imaginar soluções milagrosas, baseadas na repressão, 
para fazer desaparecer o problema da droga”

Da candidatura à presidência à vereação por 
vocação e dedicação

“Quando concorri à câmara municipal, fi-lo com a ex-
pectativa de ganhar as eleições. Foi por isso que me bati na 
cidade e apresentei propostas. Mas temos que ter respeito 
pelas opções do eleitorado, que escolheu o Dr. Rui Moreira. 
A questão que se colocava perante a disponibilidade do Dr. 
Rui Moreira para que estabelecessemos um acordo pós
-eleitoral consistia em saber o que seria melhor para a cida-
de e para os cidadãos do Porto. E eu não tenho qualquer dú-
vida de que este acordo seria o melhor para a cidade. E a 
minha responsabilidade, enquanto político, é interpretar as 
necessidades da cidade e dos portuenses e o sentimento 
destes. É isso que estamos a fazer, governando em condi-
ções de grande dignidade, aparecendo à cidade como um 
executivo unido e empenhado num conjunto de valores que 
eram comuns às duas candidaturas. Se as nossas propos-
tas políticas para o Porto fossem contraditórias não haveria 
acordo possível mas dá-se o caso de estarmos perante uma 
candidatura independente e outra do Partido Socialista 
cujas bases programáticas não eram significativamente di-
versas, sendo até muito próximas no essencial, o que per-
mitiu este acordo. Urge criarmos uma nova cultura política 
em Portugal. Sou um homem de partido, não nego os meus 
princípios nem a minha ligação ao Partido Socialista. Mas, 
há um momento para fazermos as propostas políticas e 
para lutarmos por elas e outros em que temos que olhar 
para as circunstâncias do país ou das cidades e fazermos 
as aproximações que sejam necessárias para levarmos a 
bom porto o nosso programa”.
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Entrevista com António da Rocha e Costa, presidente da Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos:

2900 farmácias: a maior rede de 
proximidade em saúde no país

Portugal tinha dois projectos de proximidade, o da troca 
de seringas e o programa de substituição opiácea, desen-
volvidos nas farmácias, que deixou cair... Enquanto presi-
dente da Secção Regional do Porto da Ordem dos Farma-
cêuticos e, enquanto farmacêutico, já sente reflexos do 
abandono destes dois programas?
António Rocha e Costa (AC) – Esses reflexos já se vão no-

tando... Basta ler trabalhos publicados na imprensa da especiali-
dade para constatarmos que o número de casos de VIH e de he-
patite B e C têm vindo a aumentar. Não se pode daí inferir que to-
dos estes casos têm a ver com o abandono do programa de troca 
de seringas nas farmácias, mas uma boa parte deve-se certamen-
te a essa situação. Temos conhecimento de que os centros de 
saúde que, supostamente, deveriam substituir as farmácias no 
protocolo que existia e desempenhar as suas funções, estão a de-
sempenhá-las muito mal. E não apresentam capacidade logística, 
mais ainda numa altura de crise, para o fazer, em contraponto com 
um esquema previamente montado e que tão bem respondia.

Também têm surgido ecos do terreno que revelam que os 
próprios utentes não se sentem confortáveis nem corres-
pondidos ao dirigirem-se aos centros de saúde para usu-
fruirem desses tipos de cuidados...
AC – Sim, é verdade que as farmácias ofereciam uma maior 

proximidade e uma abordagem mais discreta em espaços mais 
adequados a esse fim. Além disso, foram-se construindo relações 
de confiança entre o farmacêutico e os utentes que trocavam se-
ringas ou estavam em programas de substituição. As coisas fun-
cionavam muito bem.

Em que medida estará a Secção Regional do Porto da Or-
dem dos Farmacêuticos disposta a pugnar pela retoma 
destes programas, desde que exista vontade política ex-
pressa para o efeito?
AC – Como é sabido, esses programas resultam de um proto-

colo celebrado entre a Associação Nacional das Farmácias e o Mi-
nistério da Saúde. Evidentemente, a Ordem e a Secção Regional 
do Porto, pela preocupação que têm relativamente à defesa da 
saúde pública, farão toda a pressão para que sejam retomados 
esses programas. Temos conhecimento de que existem conversa-
ções em curso que, certamente, conduzirão a essa retoma.

Que tipo de compensações existiam para os farmacêuti-
cos que aderiam a este protocolo?
AC – Directamente, os farmacêuticos não tinham qualquer 

compensação. Existem estudos que referem milhões de euros de 
poupança para o estado resultante desses serviços que ao longo 
destes anos foram prestados gratuitamente... Estamos a falar de 
um serviço público prestado por uma rede composta por mais de 

António da Rocha e Costa preside à Secção Regional 
do Porto da Ordem dos Farmacêuticos, uma institui-
ção secular que visa pugnar pela qualidade do de-
sempenho do farmacêutico no exercício da sua activi-
dade profissional. São vários os domínios em que a 
profissão do farmacêutico se cruza com a dos diferen-
tes profissionais que intervêm em muitas outras áreas 
da saúde, entre as quais a das dependências. Na últi-
ma década, o profissional de farmácia comunitária foi 
um elo indispensável para a saúde pública em Portu-
gal, prestando um serviço inestimável no âmbito do re-
centemente interrompido programa de troca de serin-
gas e do programa de substituição opiácea, desenvol-
vido nas farmácias portuguesas. Em entrevista a De-
pendências, António Rocha e Costa aborda esta temá-
tica, alertando ainda para os danos que poderão advir 
se o Estado continuar a tratar da mesma forma os pro-
fissionais que prestam um serviço público através de 
uma rede composta por mais de 2900 farmácias, mui-
to provavelmente a maior rede de saúde existente no 
país. 
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2900 farmácias, muito provavelmente a maior rede de saúde exis-
tente no país e que tem este condão de responder muito facilmen-
te quando pensamos em projectos de proximidade.

Os farmacêuticos comunitários têm vindo a sofrer rudes 
golpes na sua dignidade, algo que tem motivado algumas 
intervenções da Ordem que os representa...
AC – A Ordem dos Farmacêuticos representa de forma abran-

gente os farmacêuticos dos diversos sectores profissionais e, 
como tal, tem por função primordial pugnar para que o exercício 
profissional se revista da necessária dignidade. 

Apesar das dificuldades que afectam a profissão, essa digni-
dade tem-se mantido, graças ao sentido de responsabilidade so-
cial que sempre foi apanágio dos farmacêuticos. Contudo, a man-
ter-se a situação de cortes cegos por parte do Ministério da Saú-
de, que têm afectado sobretudo a farmácia comunitária e os labo-
ratórios de análises clínicas, não é líquido que o exercício 
profissional continue a processar-se com os padrões de qualidade 
e de dignidade que foram uma constante ao longo das últimas dé-
cadas.

Naturalmente, quem perde com esta situação é o doente, que 
está habituado a um serviço de excelência prestado por profissio-
nais dedicados e competentes, em espaços físicos que oferecem 
as melhores condições.

Nas 5ªs Jornadas Atlânticas em Cuidados Farmacêuticos, 
recentemente promovidas pela Secção Regional do Por-
to da Ordem dos Farmacêuticos, foram apresentadas pro-
postas que visam inverter esse ciclo negativo... Uma de-
las tem a ver com a compensação por acto farmacêutico e 
não por venda prescrita...
AC – Essa é uma questão que tem sido debatida há uns anos 

a esta parte... Se recuarmos à primeira metade do século passa-
do, constatamos que o farmacêutico tinha um poder mais inter-
ventivo na área da saúde. Era ele quem preparava grande parte 
dos medicamentos, o que propiciava um forte relacionamento com 
o doente. A partir do momento em que a produção do medicamen-
to passou para a indústria, o farmacêutico deixou de ter a exclusi-
vidade em toda a cadeia do medicamento e a influência que tinha 
até então ficou muito reduzida.

Desde essa altura, a remuneração do acto farmacêutico pas-
sou a estar associada ao valor da embalagem do medicamento. A 
partir do momento em que se conjugam vários factores como a re-
dução drástica do preço dos medicamentos de marca, da imple-
mentação das margens regressivas e do aumento da quota de ge-

néricos, entre outros, a farmácia comunitária começa a ter gran-
des dificuldades, vendo ameaçada a sua sustentabilidade.

Nestas circunstâncias, só resta uma solução: o farmacêutico, 
com as competências que lhe advêm de uma formação académi-
ca de nível superior, deverá ser remunerado sobretudo pelos ser-
viços que presta ao utente, ficando o valor associado à venda do 
medicamento a constituir uma parte residual.

Quanto mais depressa for adoptado este modelo, mais o esta-
do poupará nas despesas com a saúde. Os cuidados farmacêuti-
cos foram uma vez mais o tema destas Jornadas Atlânticas, e es-
tamos certos de que o caminho será este e o conceito nelas de-
fendido sairá vencedor mais tarde ou mais cedo.

A prestação de cuidados farmacêuticos, quer na vertente pre-
ventiva, quer na curativa, que se traduz no acompanhamento de 
doenças crónicas, pode ser uma mais-valia a ter em conta na hora 
de definir as políticas de saúde.

Isso poderá passar ainda pela prescrição...
AC – Sem dúvida! Com uma rede de quase 3 mil farmácias, 

constituímos a primeira porta de entrada no sistema de saúde. Dada 
a formação e o know-how que o farmacêutico possui hoje em dia, 
essa rede deverá ser aproveitada para instituir a consulta farmacêuti-
ca, à semelhança do que se já vem fazendo noutros países.

Presumo que, enquanto representante dos farmacêuticos, 
concorde com a aventada compensação por acto farma-
cêutico...
AC – Penso que isso é inevitável. O actual modelo de farmá-

cia que privilegia a vertente comercial está esgotado, porquanto 
tende a descaracterizar o papel tradicional da farmácia. Um mode-
lo de farmácia centrado nos serviços prestados pelo farmacêutico 
e não no produto que é o medicamento, é aquele que defendo 
como farmacêutico e como representante dos farmacêuticos.
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Entrevista com Mário Rui André, Direcção do Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade da SCML:

SCML: uma incubadora de boas práticas 
na acção social de proximidade

Volvidos cinco séculos, muitas páginas foram acrescen-
tadas à história do país das misericórdias. As dinâmicas so-
ciais foram traduzindo diferentes necessidades de interven-
ção e a instituição sempre soube adequar-se aos desenvolvi-
mentos, afirmando-se ao longo dos tempos como uma espé-
cie de incubadora no domínio das respostas sociais. Hoje, 
infelizmente, Portugal enfrenta novamente desafios em que 
o apelo à solidariedade volta a ser determinante. E, uma vez 
mais, cabe um papel determinante à Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa: no contexto actual, não bastam os apoios 
financeiros, sendo evidente a necessidade de se criarem 

respostas integradas e de proximidade, que reforcem a coe-
são social e dinamizem o desenvolvimento de competências 
comunitárias que permitam gerar uma espécie de imunidade 
a situações de pobreza e vulnerabilidade.

É neste contexto que a estrutura de Acção Social da San-
ta Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) preconizou um 
processo de reorganização territorial, que culminou com a 
criação da Direcção do Desenvolvimento e Intervenção de 
Proximidade. O DIDIP tem vindo a inovar no que concerne a 
paradigmas de intervenção social, conceptualizando estraté-
gias de actuação nas respostas sociais integradas de proxi-
midade, no desenvolvimento comunitário, no acolhimento so-
cial, na educação e formação.

Em entrevista a Dependências, Mário Rui André, o res-
ponsável por esta Direcção da SCML, fala em “lógicas de 
cooperação e partilha de responsabilidades e recursos” 
como instrumentos que visam “dinamizar e capacitar as co-
munidades, conferindo valor acrescentado às organizações, 
às pessoas e aos próprios territórios”.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa possui actual-
mente uma direcção especialmente vocacionada para o 
desenvolvimento de uma intervenção de proximidade in-
tegrada, conjuntamente com outros parceiros locais. Em 
que contexto surgiu essa preocupação (re)organizativa?
Mário Rui André (MRA) - A Direcção do Desenvolvimento e 

Intervenção de Proximidade (DIDIP) surge no contexto da reorga-
nização da área da acção social, que ficou então dividida em três 
grandes domínios, a que correpondem três direcções: a da infân-
cia e juventude, que trata fundamentalmente toda a vertente rela-

São seculares os laços que unem a intervenção so-
lidária da Santa Casa da Misericórdia aos portu-
gueses em situação vulnerável. São cinco séculos 
de história, que encontram raízes no desenvolvi-
mento da expansão marítima e da actividade por-
tuária e comercial, que favorecia o afluxo de gente 
aos grandes centros urbanos, como era o caso de 
Lisboa, onde surgia a primeira sede da Misericór-
dia. Já na altura, a missão assumia contornos estói-
cos: gente que vinha à procura de trabalho ou de 
enriquecimento, numa busca muitas vezes sem fru-
tos, vivia condições de vida degradadas, com as 
ruas a transforem-se em antros de promiscuidade e 
doença, aglomerando-se pedintes e enjeitados. 
Também os naufrágios e as batalhas originavam 
grande número de viúvas e órfãos, e a situação dos 
encarcerados nas prisões do Reino era aflitiva.
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cionada com o acolhimento institucional de crianças e jovens, bem 
como dos processos inerentes à sua autonomia e inserção social;  
a Direcção de Intervenção em Públicos Vulneráveis, que intervém 
no domínio da emergência social e desenvolve actividade com pú-
blicos como os sem-abrigo, as pessoas excluídas por razões de 
doença, as respostas residenciais para idosos vulneráveis,  as 
pessoas com deficiência e a disponibilização de ajudas técnicas... 
E  a DIDIP, que assume a responsabilidade da intervenção de pro-
ximidade, quer a nível da ação social local, em particular no âmbi-
to do subsistema de acção social, de acordo com o protocolo que 
a SCML tem com a Segurança Social, quer no âmbito do desen-
volvimento comunitário e desenvolvimento de parcerias locais.

Como foi reorganizada essa intervenção em matéria de 
acção social?
MRA – A oportunidade da reorganização administrativa da ci-

dade de Lisboa, que passou de 53 para 24 freguesias, permitiu 
que a Misericórdia adoptasse um olhar mais territorializado, mate-
rializado na sua intervenção, tendo em consideração que, ao nível 
da cidade de Lisboa, as problemáticas também são muito variá-
veis de acordo com os territórios. A intervenção da SCML já era 
territorial quando assumia quatro grandes direcções de interven-
ção, e mais se tornou ainda a partir do momento em que passou a 
assumir a intervenção a partir de10 unidades territoriais. Cada 
uma destas unidades designadas Unidades de Desenvolvimento 
e Intervenção de Proximidade, assume inevitavelmente um con-
junto de características e de problemáticas sociais específicas 
para as quais procura desenvolver as respostas mais adequadas. 
E é no contexto destas 10 unidades que surge a necessidade de 
termos outra abordagem sobre o território, não apenas focada na 
prestação de serviços e apoios às famílias, mas que convoque to-

dos os parceiros a nível local de forma integrada e numa perspec-
tiva colaborativa, na procura das soluções mais adequadas para 
os problemas existentes em cada um dos territórios, tendo em 
consideração um diagnóstico previamente realizado pelos parcei-
ros e o conhecimento da Rede Social de Lisboa.

Calculo que, em confronto com o anterior paradigma do-
minante na intervenção social na cidade, em que as “quin-
tas” proliferavam, tenham sofrido barreiras à alteração 
do paradigma, então “desintegrado” e com intervenções 
muito menos organizadas...
MRA – A SCML sempre teve e preservou um historial de liga-

ção com as entidades e parceiros locais. Só que, essas, eram liga-
ções basicamente assentes  na cooperação específica em relação 
a problemáticas em que sentíamos que as competências de deter-
minada organização respondiam de forma mais qualificada face 
aos nossos recursos e competências... O que pretendemos ac-
tualmente é convocar todos os parceiros para termos um olhar 
mais transversal e integrado, no sentido de evitarmos duplicações 
de recursos nas abordagens aos problemas e de darmos uma res-
posta o mais adequada possível à realidade local. Nesse sentido, 
a SCML tem um conjunto de meios e um historial na cidade muito 
importante mas, inevitavelmente, deve contar com todos os par-
ceiros locais, conjugando os seus esforços no sentido dessa abor-
dagem integrada, o que, inevitavelmente, diminuirá o tradicional 
olhar mais paroquial face aos problemas, em prol de um olhar 
mais colaborativo e integrado. Mesmo tendo em consideração a 

“A intervenção da SCML já era 
territorial quando assumia quatro 
grandes direcções de intervenção, 

e mais se tornou ainda a partir 
do momento em que passou a 
assumir a intervenção a partir 

de10 unidades territoriais. Cada 
uma destas unidades designadas 

Unidades de Desenvolvimento 
e Intervenção de Proximidade, 

assume inevitavelmente um 
conjunto de características e de 

problemáticas sociais específicas 
para as quais procura desenvolver 

as respostas mais adequadas.”
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conjuntura actual, todas as entidades sentem essa necessidade 
de conjugar esforços na prossecução de uma melhor resposta às 
situações sinalizadas. Estou convencido que, mesmo que existam 
algumas abordagens mais restritivas, necessariamente, face a 
este movimento assumido entre a SCML, as juntas de freguesia 
de Lisboa, as IPSS e outras organizações locais, sobrepor-se-á a 
convicção de que este trabalho em conjunto é imprescindível para 
obtermos uma resposta mais qualificada e melhor.

Como surgiu este modelo inovador baseado numa inter-
venção territorial integrada?
MRA – Este modelo surge a partir da constatação de uma ne-

cessidade. Estando a Misericórdia organizada em torno de 10 ter-
ritórios, era importante que cada uma destas unidades territoriais 

fosse desenvolvendo competências para reforçar o trabalho em 
rede a nível local. Essa necessidade era sentida tendo em consi-
deração um novo paradigma de olhar a cidade e o território. O mo-
delo de intervenção territorial começou a ser trabalhado com os 
diretores de ação social, procurando-se estabelecer linhas de 
atuação eu visassem uma abordagem colaborativa e interdiscipli-
nar, no contexto das equipas do acolhimento social, e uma abor-
dagem integrada e de proximidade com os parceiros territoriais, 
numa lógica de trabalho em rede interorganizacional. Por uma fe-
liz coincidência, surgiu  a oportunidade relacionada com o facto de 
o Instituto Padre António Vieira (IPAV) ter iniciado um projecto que 
tem em vista a governação territorial integrada. No fundo, trata-se 
de um projecto, coordenado pelo IPAV, com o apoio do Governo e 
da Fundação Callouste Gulbenkian, que pretende disseminar o 
conceito da governação territorial integrada na abordagem aos 
problemas sociais complexos e contribuir para o desenvolvimento 
de competências ao nível dos líderes locais para esta forma de 
gestão territorial,  e de dinamização das sinergias locais. Foi neste 
contexto que acabámos por celebrar uma parceria com o IPAV, no 
sentido de desenvolver dinâmicas que procurem a capacitação e 
o desenvolvimento de competências ao nível dos nossos líderes 
territoriais locais que certamente permitirá uma visão mais centra-
da no território e na dinamização de parcerias criticas, bem como 
numa abordagem integrada com vista a procurar  formas inovado-
ras de resolvermos problemas sociais.

Como é gerir um contexto social tão diversificado e des-
caracterizado como a cidade de Lisboa?
MRA – Não será fácil à partida e menos ainda o será numa 

conjuntura complicada. A Misericórdia assume um impacto impor-
tante na forma como responde à população... Mas não podemos 
ter apenas o olhar ou a abordagem da Misericórdia. Se não tiver-
mos esta capacidade de convocarmos os parceiros e de envolver 
todas as organizações que trabalham no local, muitas das quais 
com competências muito específicas até mais desenvolvidas do 
que a própria Misericórdia, não teremos certamente o melhor 
diagnóstico das situações sociais nem o melhor conhecimento da 
realidade local. E, como tal, não seremos capazes de fazer um 
planeamento relativamente à intervenção mais adequada para es-
ses problemas nem de encontrar soluções inovadoras e criativas.

Como avalia a utilidade das juntas de freguesia enquanto 
parceiros de proximidade?
MRA – Quer por esta reorganização territorial, feita ao nível da 

acção social local da SCML, quer pelo desenvolvimento das com-
petências por parte das juntas de freguesia, temos uma oportuni-
dade única para desenvolvermos um outro olhar sobre a interven-
ção social na cidade. As juntas de freguesia são fundamentais re-
lativamente à intervenção na cidade. Já o eram e, agora, ainda 
mais passaram a sê-lo porque reforçaram muito as suas compe-
tências, muitas das quais confluem com as responsabilidades ine-
rentes à intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em 
particular no âmbito da intervenção de proximidade. Diria que são 
parceiros essenciais, desde logo porque lideram as comissões so-
ciais de freguesia, todas elas integradas pela Misericórdia, onde 
estão identificados todos os parceiros locais. Utilizando os vários 
instrumentos já existentes e que nos permitem desenvolver res-
postas com todos os parceiros à mesa, diria que as juntas de fre-
guesia se afiguram como parceiros fundamentais neste contexto. 

O modelo de intervenção territorial 
começou a ser trabalhado com 

os diretores de ação social, 
procurando-se estabelecer 

linhas de atuação eu visassem 
uma abordagem colaborativa e 
interdisciplinar, no contexto das 
equipas do acolhimento social, 

e uma abordagem integrada e de 
proximidade com os parceiros 

territoriais, numa lógica de trabalho 
em rede interorganizacional.
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Aliás, já tivemos reuniões com praticamente todos os líderes lo-
cais ao nível das juntas de freguesia, quer com os presidentes de 
junta quer com os responsáveis da área da intervenção social e, 
inclusive, já os convocámos para que a própria acção social que é 
feita pela SCML possa ser realizada de forma integrada com as 
juntas de freguesia.

As respostas da SCML são exclusivamente sociais ou 
igual
MRA – São respostas sociais e económicas porque, inevita-

velmente, a SCML tem uma responsabilidade ao nível da acção 
social local. Portanto, são responsabilidades ao nível do sub-
sistema de solidariedade, tendo os meios e recursos económi-
cos para apoiar os processos de inclusão social das pessoas 
que necessitem, das famílias, dos idosos e de todos os grupos 
vulneráveis que temos na cidade de Lisboa. Agora, o apoio 
económico por si só não é tudo. É preciso entender que os pro-
cessos de inclusão social necessitam de um enquadramento 
social e do desenvolvimento de um conjunto de respostas no 
domínio dos apoios sociais, quer ao nível da primeira e segun-
da infância, quer ao nível dos idosos desde o apoio domiciliário 
às respostas residenciais, e de outras respostas inovadoras 
que surjam. Mas, fundamentalmente, é preciso ter um olhar que 
permita que os territórios desenvolvam capacidades para resol-
verem os seus problemas. Nesse sentido, é muito importante 
uma abordagem ao nível do desenvolvimento comunitário, da 
coesão e do capital social das comunidades. Apesar de ser ine-
vitavelmente necessário, não nos podemos ficar apenas pelo 
aspecto financeiro. Pretendemos que as próprias comunidades 
desenvolvam capacitação para, elas próprias, colaborarem na 
concepção de respostas adequadas aos seus problemas. Rela-
tivamente a esta questão dos idosos isolados e em situação de 
vulnerabilidade, por exemplo, nós podemos desenvolver servi-
ços de referenciação, de sinalização e até de apoio mas nunca 
iremos resolver o problema se não criarmos, a nível territorial e 
comunitário um clima que potencie e permita que todas as pes-
soas se sintam responsáveis pelo que acontece com os seus 
pares... O mesmo se aplica relativamente às problemáticas das 
crianças, da violência infantil, da violência doméstica, das famí-
lias monoparentais, da destruturação familiar... é necessário 
que se desenvolvam programas de capacitação das famílias e 
da própria comunidade para estar atenta a estes problemas. Se 
apenas pensarmos nos recursos financeiros e em desenvolver 
respostas sociais formais não conseguiremos chegar a todos. 
Esta preocupação com o vizinho deve estar inerente a todos os 
processos de governação territorial e abordagem integrada. É 
fundamental o envolvimento das pessoas, das associações lo-
cais, das famílias. Há que lhes dar voz e ouvi-las quando se 
concebem respostas.

Em pleno século XXI, ainda existem neste país pessoas 
que nascem e crescem sem qualquer dignidade humana 
ou direitos, e outras que caem abruptamente em situação 
de exclusão e pobreza... Serão hoje, mais ainda, pessoas 
sem esperança da nascença até à morte?
MRA – Essa não pode ser uma população sem esperança, 

sob pena de reflectir uma sociedade sem confiança. Nunca pode-
mos ficar satisfeitos quando existem pessoas ao nosso lado a vi-
verem nessa situação. E essa é uma das matrizes inerentes à fun-

dação da Misericórdia: nunca podemos ficar indiferentes à exis-
tência de pessoas cuja dignidade humana, direitos e deveres de 
cidadania são colocados em causa. Estamos a atravessar uma si-
tuação muito difícil, a própria Misericórdia está a fazer todos os es-
forços para minorizar os impactos da crise nas pessoas e nunca 
nos poderemos conformar com o convívio com pessoas que vi-
vam uma vida de exclusão, de pobreza e de indignidade humana. 
A situação de dificuldade financeira do Estado não poderá perpe-
tuar essas situações. Todos nós temos que nos indignar perante 
essas situações. E é com esses que a Misericórdia assume ainda 
mais a sua responsabilidade, pois é essa que está na sua génese.

Preocupa-me muito a questão dos idosos isolados, pessoas 
completamente sozinhas em casa, que não têm família, não têm nin-
guém e estão numa situação de extrema vulnerabilidade. Por isso, 
desenvolvemos equipas de apoio a idosos que têm como objectivo 
específico o acompanhamento destas pessoas. Temos cerca de 600 
pessoas em acompanhamento pelas nossas equipas, cuja única es-
perança reside no acompanhamento dos elementos das nossas 
equipas ou nalgum olhar prestado por um vizinho! Isso não chega e 
não nos deixa descansados enquanto não encontrarmos resposta 
para estas pessoas. A Misericórdia está a assumir esta responsabili-
dade, juntamente com os parceiros locais, nomeadamente no seio da 
Plataforma do Envelhecimento da Rede Social de Lisboa ou das jun-
tas de freguesia, para encontrar a resposta adequada para cada 
caso específico, que poderá passar pela integração num apoio domi-
ciliário, pelo acompanhamento numa resposta de residência tempo-
rária, de residência assistida, em lar ou outras existentes a nível local, 
desenvolvidas por parceiros. Enquanto aquela pessoa não estiver 
acompanhada, não poderemos dormir descansados, tal como suce-
derá enquanto tivermos crianças mal tratadas ou cujas famílias pas-
sam por dificuldades como o desemprego ou em enquadramento so-
cial que dificulte o seu desenvolvimento físico, mental, educacional e 
a sua integração e inclusão nos processos sociais inerentes ao de-
senvolvimento das crianças. Temos actualmente na cidade 16 equi-
pas de apoio à família, com 90 técnicos que acompanham cerca de 
3500 famílias em situação de grande vulnerabilidade. O objectivo 
consiste em promover o desenvoilvimento de competências familia-
res e sociais, mas também que nada falte àquela criança para o seu 
desenvolvimento e integração. Só se garantirmos este desenvolvi-
mento da forma mais adequada possível, conseguiremos quebrar o 
ciclo reprodutivo da pobreza. A Misericórdia tem essa preocupação e 
responsabilidade.
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Adição em meio laboral: prevenção, tratamento e reinserção:

UTITA realiza III Jornadas 
com enfoque no meio laboral

Maria Halpern Diniz, Directora da UTITA 

Que balanço faz destas terceiras Jornadas da UTITA?
Maria Halpern Diniz (MHD) – O balanço que faço é muito po-

sitivo. Alcançámos um objectivo pretendido que passava por não 
nos cingirmos em exclusivo ao pessoal da saúde. Muitas vezes, 
esta problemática da adição é muito focada no contexto terapêuti-
co, abordando exclusivamente o pessoal da saúde. Estando a 
UTITA vocacionada para o meio laboral , particularmente nas For-
ças Armadas, entendemos que seria essencial a intervenção das 
chefias. Ainda se verifica algum desconhecimento em torno des-
tes temas e dos modos de actuação e considerámos que esta se-

ria uma excelente oportunidade para sensibilizarmos toda a comu-
nidade envolvente

Que temáticas destacaria no seio do programa destas jor-
nadas?
MHD – Ao estarem enquadradas nas comemorações dos 20 

anos da UTITA, estas jornadas incluíram algumas apresentações 
focadas no balanço destas duas décadas, tanto mais que se avizi-
nha um novo ciclo. Todas as intervenções  foram valiosas e equili-
bradas. Na parte da manhã, tivemos apresentações mais institu-
cionais, subordinadas à UTITA e de cariz generalista, enquanto de 
tarde tivemos comunicações sobre os mecanismos da adição, so-
bre a vertente da toxicologia, o porquê da doença, o seu rastreio, 
a detecção e o tratamento. A dar algum realce, optaria pela última 
intervenção, uma partilha de um utente com 20 anos de abstinên-
cia mantida. 20 anos de UTITA e um dos primeiros utentes inseri-
dos nos nossos programas.

Sendo uma unidade das Forças Armadas, a UTITA desti-
na-se exclusivamente a membros desta corporação ou es-
tende o seu âmbito da actuação à população civil?
MHD – Também tem população civil. Nos primeiros anos, fun-

cionou no Hospital da Marinha sem grande autonomia e, a partir 
de 2000, desde que se instalou na Base Naval de Lisboa, come-
çou a celebrar protocolos com diferentes entidades da sociedade 
civil ou o ex SPTT, actual SICAD. Por via desse protocolo, também 
são encaminhados civis para a UTITA.

Que implicações representa para as Forças Armadas o 
consumo de substâncias psicoactivas, nomeadamente do 
álcool, a mais presente na nossa população?
MHD – Como em qualquer outra organização, esse consumo 

tem, desde logo, aquelas consequências óbvias. Trata-se de um 
problema de saúde, com reflexos ao nível da segurança, seguran-
ça no  trabalho e segurança militar – implicações a nível operacio-
nal e no acesso a informação sensível e confidencial.

Como se desenvolve a intervenção na comunidade tera-
pêutica?
MHD – Nós temos uma intervenção muito vocacionada para o 

meio laboral. Esse é o nosso público alvo, por assim dizer. O progra-
ma, desenhado para pessoas que ainda estão enquadradas laboral-
mente, foi feito com base no Modelo Minnesota, os nossos profissio-
nais frequentaram, na altura, formação nos EUA. Os nossos utentes, 
depois de finalizarem o programa, são devolvidos ao meio laboral, 
beneficiando de acompanhamento da UTITA na reinserção. Isto per-
mitiu-nos concentrar um programa muito intensivo, desenvolvido em 
28 dias, em que as pessoas não vão propriamente para descansar  
num ambiente livre de drogas e álcool. Trabalham muito, têm o tem-

A Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodepen-
dências e Alcoolismo (UTITA) organizou, no passado 
dia 29 de Maio, as suas Terceiras Jornadas, subordi-
nadas ao tema A Adição em Meio Laboral: Prevenção, 
Tratamento e Reinserção. Após 20 anos de interven-
ção, esta unidade por onde já passaram mais de 4 mil 
utentes, não só oriundos das Forças Armadas mas 
igualmente da sociedade civil portuguesa, pode orgu-
lhar-se de ter eliminado fronteiras e barreiras e esten-
der os seus serviços à população afectada por proble-
mas de adições. Em 2000, depois de se soltar das 
“amarras” do Hospital da Marinha, ….começou a cele-
brar protocolos e a alargar os seus “tentáculos” a ou-
tros públicos alvos que não os membros das Forças 
Armadas mas, eis que hoje se depara com as contin-
gências de muitas outras unidades espalhadas pelo 
país: sob a máscara da crise, mais uma alteração or-
gânica e um possível desmembramento de recursos e 
competências. Neste momento, a UTITA encontra-se 
sob a tutela do Hospital das Forças Armadas e aguar-
da orientações que, espera-se, potenciem a continui-
dade dos resultados até hoje obtidos. Para já, o even-
to serviu para a realização de uma retrospectiva... 
com futuro incerto...
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po todo ocupado, com acções de psicoterapia, psicopedagogia, 
aconselhamento... O que se pretende é uma mudança a nível bio
-psico-social.

Mantêm contacto com os utentes após a alta terapêutica?
MHD – Sim, mantemos e esse é um aspecto que pretende-

mos reforçar cada vez mais. É praticamente consensual que a adi-
ção é uma doença crónica cerebral e, como tal, não se cura, con-
trola-se precisa de ser acompanhada. E nós estabelecemos pon-
tes nesse sentido. Sabemos que na doença aditiva o risco de re-
caída é grande, sobretudo nos seis meses, mas temos que 
trabalhar, fazer a devida avaliação de follow up e acompanhar os 
nossos utentes mesmo no pós alta.

Face às recentes alterações orgânicas, que futuro prevê 
para a UTITA?
MHD – No âmbito da reestruturação da saúde militar estão a 

ser concentrados serviços que  servem os três ramos das Forças 
Armadas. A UTITA já era considerada um serviço de utilização co-
mum mas, o pessoal técnico é exclusivamente da Marinha. E isso 
irá mudar. A UTITA encontra-se actualmente na dependência do 
Hospital das Forças Armadas e quero crer que, face aos bons re-
sultados resultantes do modo de funcionamento, continuará. Mas 
a guarnição passará a ser mista, com elementos da Marinha, do 
Exército e da Força Aérea.

Margalho Carrilho, Presidente do Grupo 
Coordenador para a Prevenção de 
Toxicodependências da Marinha Portuguesa 

Revê-se no cognome Mr. Minnesota?
Margalho Carrilho (MC) – (Risos) ...Foi um modelo que intro-

duzi, em 1987, em Portugal, através do meu primeiro livro. Depois, 
o modelo funcionou por si, as pessoas desenvolveram-no demo-
craticamente e, hoje em dia, estou por fora dos incrementos que 
se foram implementando no país.

Mais de 25 anos depois, voltaria a introduzir o mesmo mo-
delo?
MC – No âmbito dos tratamentos de abstinência total, com pe-

quenas alterações, voltaria. Porque também temos os tratamentos 
de manutenção e substituição opiáceos, as designadas dependên-
cias controladas pela OMS. Mas em duas áreas, voltaria, nomeada-
mente no tratamento da dependência do álcool e em meio laboral.

Falamos de um modelo preconizado para o tratamento de 
dependências de substâncias diferentes de outras que 
hoje proliferam... E perante as novas substâncias, o que 
fazer?
MC – Como afirmei na minha comunicação, devemos reflectir 

sobre o que a traficância está a fazer. Constatamos que o que faz 
é simplesmente síntese química, sem passar por todo o dossier 
de fármaco vigilância, gestão do risco e ensaios clínicos em hu-
manos que custam milhares de dólares. A traficância, pura e sim-
plesmente, sintetiza substâncias, algumas delas de toxicidade 
muito elevada. Portanto, o crime não está no ilegalizar a droga 
porque a mesma já é ilegal por si. Fundamentalmente, deve pôr-
se em prática aquilo que já existe, a fármaco vigilância e gestão 
do risco do medicamento. E, nestes casos, estamos perante medi-
camentos ilegais, ou seja, contrafacção.

Na sua comunicação, falava também sobre o tabaco como 
uma substância cuja dependência é das mais poderosas...
MC – Trata-se de um estudo americano, produzido já há sete 

anos e baseado numa amostra muito significativa, que demonstra 
que a dependência de tabaco é altamente nociva por variados as-
pectos. O cigarro tem cerca de 4 mil compostos químicos, 27 dos 
quais carcinogénicos e uma droga, a nicotina. A nicotina é, entre 
as drogas conhecidas, a mais poderosa para o cérebro humano. 
Agora, isto não pode ser transmitido de forma a que as pessoas 
menosprezem os efeitos igualmente nefastos da cannabis, por 
exemplo. Sabemos, por exemplo, só em termos de substâncias 
cancerígenas e hidrocarbonetos, devido ao facto de e temperatura 
de ignição da cannabis ser diferente da do tabaco, tem efeitos ain-
da piores. Podemos admitir tratar-se de uma droga de baixo risco 
de dependência mas que acarreta muitos outros danos.

Quer dizer que a cannabis é realmente uma substância pe-
rigosa para a saúde das pessoas que a consomem?
MC – É perigosa, não só em termos dos danos pessoais que 

produz mas igualmente no que concerne aos danos para a socie-
dade. Ao contrário do tabaco, como altera a percepção, pode pro-
vocar acidentes de viação, acidentes de trabalho e uma série inco-
mensurável de danos, pelo que tem que ser muito bem ponderada 
a sua legalização.

Fará então sentido esta discussão em torno da legaliza-
ção da cannabis?
MC – Penso que o lobby da cannabis se aproveitou do facto 

de haver pouca investigação científica comparativamente aos pro-
dutos do tabaco e nicotina para tentar alcançar o seu objectivo. 
Numa primeira fase, foram os medicamentos com produtos cana-
binóides... Como esses demonstraram ser um fracasso em com-
paração com outros não canabinóides, deixaram cair a máscara e 
avançaram com a legalização total, como sucedeu no Uruguai, o 
estado do Colorado e o do Washington.

Como avalia a realização destas jornadas?
MC – Um sucesso, claramente! Pena é que as novas directi-

vas políticas possam vir a colocar em risco todo este sucesso...

E como será o futuro do Dr. Margalho Carrilho?
MC – O futuro pessoal passa por continuar a ser aquilo que 

sempre fui: estudioso e aprendiz...



22
Nélson Santos, Director do Serviço de Saúde da 
Marinha

Na sua comunicação, foi possível perceber o que foi, no pas-
sado, e o que é, no presente, a UTITA... O que prevê para o 
futuro desta unidade?
Nélson Santos (NS) – Nesta fase é impossível saber o que será 

exactamente a UTITA... Mas tudo nos leva a crer que manterá a mes-
ma função e qualidade que tem mantido ao longo destes anos, agora 
sob a tutela do Hospital das Forças Armadas.

Porquê uma perspectiva histórica?
NS – Porque neste momento em que se cruzam os 20 anos de 

funcionamento da UTITA, e a sua próxima integração no Hospital das 
Forças Armadas, teria de esboçar uma perspectiva histórica desde o 
aparecimento do fenómeno  do consumo epidémico de substâncias 
ilícitas nas fileiras da Marinha, que geraram preocupações significati-
vas no âmbito da segurança militar, até ao desenvolvimento de uma 
unidade terapêutica com capacidade para dar resposta a múltiplas 
adições, nomeadamente nos pacientes que permanecem integrados 
no meio laboral. Tem sido uma grande experiencia.

Estará a UTITA preparada para intervir perante a emergên-
cia de novos padrões de consumos e substâncias de abuso, 
que incluem as designadas novas substâncias?
NS – Está em curso uma reavaliação desta situação, daí a pre-

sença de uma psiquiatra a tempo inteiro. À partida, garantimos ser-
mos capazes de lidar com essas novas substâncias, ainda que as 
mesmas coloquem problemas diferentes do ponto de vista do enqua-
dramento laboral, na medida em que não determinam o mesmo tipo 
de incapacidade mas apresentam maiores problemas ao nível da se-
gurança do que as drogas tradicionais.

Em que medida será a saúde mental a solução para este 
problema?
NS – A saúde é uma solução... Sobretudo com a emergência 

destas novas substâncias, é fundamental a participação dos pro-
fissionais da saúde mental e a sua visão nestes novos paradigmas 
que estão a surgir.

Resumo da comunicação: Detecção precoce do 
consumo nocivo álcool

Cristina Ribeiro, Prof. Faculdade de Medicina 
de Lisboa, Instituto de Medicina Preventiva e 
assessora do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde

O consumo de álcool é um importante problema de saúde 
pública. Este é responsável por mais de 60 tipos de doenças, 
desde as físicas às familiares e sociais, passando pelas patolo-
gias psiquiátricas. Estimativas recentes referem que cerca de 
dois terços da população consome álcool e que um terço o faz 
em excesso. O Médico de Família está numa posição privilegia-
da para detetar precocemente e abordar o doente com consu-
mos excessivos de álcool. A evidência atual mostra que as inter-
venções breves, quando aplicadas nos Cuidados de Saúde Pri-
mários, são eficazes e custo-efetivas, levando à redução dos 
consumos e dos problemas ligados ao consumo de álcool. En-
volve também o consumo de risco e nocivo e exige a interven-
ção consciente por parte dos Cuidados de Saúde Primários. 
Mais ainda porque a este nível se pode atuar em todas as ver-
tentes da prevenção destes problemas, ao aplicar testes de ras-
treio que levem à deteção precoce de casos e a realização de 
intervenções breves de base motivacional, quer ao apoiar/ inte-
grar o tratamento ou a reabilitação dos indivíduos afetados. Esta 
apresentação resume os aspetos ligados com a deteção preco-
ce e intervenção breve, no quotidiano do médico de família, co-
locando-nos perante uma atuação mais estruturada e científica, 
no que constitui um renovado desafio à prática clínica.
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Com base no documento “Segurança e Saúde do Trabalho e 
Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas: Linhas Orien-
tadoras para Intervenção em Meio Laboral” e no “Quadro de Refe-
rência do Grupo Pompidou”, salientam-se alguns aspetos essenciais 
que devem nortear a intervenção em contexto laboral no âmbito da 
prevenção do consumo de substâncias psicoativas. Realçam-se as-
sim, pontos essenciais que são comuns aos dois documentos, no-
meadamente, as questões ligadas aos determinantes individuais, 
societais e relacionados com as condições de trabalho, as vanta-
gens para os trabalhadores e empresas duma intervenção preventi-
va consistente e integrada numa política de saúde e segurança 
abrangente, a confidencialidade de todo o processo e a preservação 
dos direitos e deveres dos trabalhadores.

Resumo da comunicação: A toxicologia forense e 
alcoolimetria na Marinha

Humberto Tavares, Diretor Laboratório 
Farmacológico e Toxicologia da Marinha

A Marinha Portuguesa tem vindo a desenvolver desde 1976 
um programa motivador de estilos de vida saudável – PROJEC-
TO VENCER - baseado no respeito pela dignidade humana e dos 
direitos individuais e coletivos. Tem, este projeto, como finalidade 
criar um ambiente de solidariedade e de apoio que permita o de-
senvolvimento de opções individuais corretas e geradoras de 
uma carreira profissional assente em valores éticos e sociais que 
coletivamente procurem criar locais de trabalho livres de drogas 
indutoras de comportamentos que possam afetar a segurança 
das pessoas e bens e a saúde dos consumidores. Na realidade o 
consumo abusivo de álcool e drogas induz nos utilizadores esta-
dos psicofisiológicos incompatíveis com o elevado nível de opera-
cionalidade que é exigida aos militares no cumprimento da sua 
missão de Defesa Nacional. Este assunto começou a merecer 
acrescida atenção da Marinha logo no início dos anos setenta, 
período em que houve um substancial aumento do número de uti-
lizadores de drogas em Portugal. A maior incidência deste incre-
mento, mercê da tipicidade do fenómeno, verificou-se na popula-
ção jovem, justamente o escalão etário que constitui a maior par-
te dos recursos humanos das Forças Armadas.

Em 1 de Junho de 1976 é o próprio Estado-Maior da Armada que 
analisa esta problemática e estabelece um conjunto de procedimen-
tos que culminaram com a inauguração em 8 de Julho de 1980 do La-
boratório de Análises Fármaco-Toxicológicas da Marinha (LAFTM). 
Este laboratório inicia a sua atividade numa área até então inédita em 
Portugal, o controlo analítico laboratorial do uso/abuso de álcool e 
drogas psicoativas em meio laboral militar. A reflexão sobre a atitude 
a tomar face ao elevado número (cerca de 22% de consumidores de 
drogas) e natureza dos resultados obtidos durante os primeiros anos 
de atividade, constitui o núcleo dinamizador de um programa organi-
zacional de prevenção ao consumo abusivo de substâncias psicoati-
vas que tem vindo a ser desde então desenvolvido pela Marinha.

Na atualidade o LAFTM continua parte fulcral deste programa 
que tem como objetivo final obter a moderação do consumo de álcool 
e a abstinência total do consumo de drogas ilegais, mobilizando di-
versificados recursos materiais, humanos e organizacionais. Ele 
compreende um vasto conjunto de ações, incluindo essencialmente a 
Prevenção Primária; Secundária (tratamento); Terciária (prevenção 
da recaída e reinserção social) e a referenciação/identificação de 
consumidores.

A referenciação de consumidores é feita essencialmente com 
base nas análises toxicológicas realizadas no LAFTM. Estas análises 
têm carácter prospetivo e são executadas sobre amostragens sema-
nais provenientes de militares selecionados de uma forma randómica 
computorizada, estatisticamente representativa da composição quali-
tativa e quantitativa das várias Unidades/Organismos/Serviços da 
Marinha, tendo por universo a totalidade dos militares (oficiais, sar-
gentos e praças).

Aleatoriedade da escolha dos indivíduos a testar, potencia o pre-
tendido efeito dissuasor do consumo, já que transforma e faz sentir 
cada um dos militares como um potencial dador em permanência. 
Este forte efeito dissuasor desenvolvido pela intervenção laboratorial 
do LAFTM, constitui uma importante forma de prevenção primária.

O laboratório intervém ainda a nível da prevenção secundária, 
apoiando a fase de tratamento através de testes analíticos dissuaso-
res do consumo.

Após alta hospitalar é ainda o LAFTM que proporciona a monoto-
rização analítica necessária à comprovação do estado de abstinência 
total de tóxicos exigida à prevenção da recaída e reinserção social do 
toxicodependente.

 Resumo da comunicação: Comportamentos Aditivos

Mário de Castro, Director de Serviço de Monitorização e Informação do SICAD



Prezado Colega

A Sociedade Portuguesa de Alcoologia (SPA), fundada em 1986, 
vai levar a cabo nos próximos dias 23, 24 e 25 de Outubro 
de 2014, o seu VI Congresso e XXII Jornadas, na cidade de 
Coimbra.

No “pano verde” da incerteza permanente duma crise financei-
ra e económica que se vem arrastando, movimentam-se a po-
derosa indústria produtora, a publicidade insinuante e sofistica-
da dos vendedores e distribuidores, as campanhas e descontos 
dos bares e discotecas, os patrocínios das festas académicas e 
dos festivais de verão; porque também o “tabuleiro” da vida é 
a “preto e branco”, há por um lado cultura e tradição, alegria 
e camaradagem, descontracção e prazer, por outro ansiedade e 
violência, depressão e sofrimento, doença e morte.

Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, so-
ciólogos, professores, educadores, juristas, investigadores, es-
tudantes, também jogam este “xadrez”, ora avançando, ora 
recuando, por vezes como “peão”, outras como “bispo”, “ca-
valo” ou “torre”…

E porque estamos num momento particularmente difícil para 
a Alcoologia portuguesa, com profundas alterações na organ-
ização dos serviços que lidam com os doentes alcoólicos, no-

meadamente no que respeita ao seu tratamento, recuperação 
e reabilitação…

E porque o desinvestimento na Formação, Prevenção e Edu-
cação para a Saúde parece evidente…

E porque continuamos nos primeiros lugares do consumo de 
bebidas alcoólicas e dos Problemas Ligados ao Álcool… 

Vimos convidá-lo a juntar-se a nós e a várias personalidades 
marcantes da ciência e da sociedade portuguesa que se vêm 
preocupando com estas matérias e aceitaram partilhar e debat-
er os seus saberes e experiência; o programa (que recomenda-
mos não deixe de visualizar com atenção) inclui Conferências, 
Painéis e Workshops, estando também previstas Comunicações 
Livres e Pósters.

Venha “jogar” (este xadrez) connosco!…

“Álcool – quem joga? quem ganha? quem perde?”

Esperamos por todos!

Pel’ A Direcção da SPA e Comissão Organizadora

Augusto Pinto

PÓSTERS

Prémio Drª Mª Lucília Mercês de Mello 2014

Consciente das suas responsabilidades na dinamização e divulgação da investigação em Alcoologia e cumprindo 
uma das suas mais importantes áreas de missão, é com enorme satisfação que a Direcção da SPA e a Comissão 

Organizadora do VI Congresso, com a colaboração do Laboratório Lundebeck, vêm anunciar publicamente a 
primeira edição do Prémio Drª Mª Lucília Mercês de Mello, a atribuir no âmbito do referido Congresso ao melhor 

Póster a ser apresentado.

O Prémio terá o valor monetário de 750 Euros, estando ainda prevista a atribuição de 2 Menções Honrosas no 
valor de 250 Euros, cada.

O respectivo regulamento está já acessível no sítio do Congresso.



1º dia – 5ª feira – 23 de Outubro

8h30m Abertura do Secretariado – 

9h30m Conferência de Abertura

“Álcool e Saúde - que respostas?” - Dr. Álvaro de Carvalho 
(médico psiquiatra; Coordenador do Plano Nacional de Saúde 
Mental do Ministério da Saúde)

Comentadores: Drª Teresa Mota (médica psiquiatra; Vice-
presidente da SPA) e Dr. Augusto Pinto (médico de família; 
Presidente da SPA)

10h30m–11h Intervalo

11h–12h30m Painel – Epidemiologia actual dos PLA

–   PLA nos Jovens (Drª Fernanda Feijão –Divisão de Estatísticas e 
Investigação do SICAD) 

–   “ Uso e Abuso de Consumo de Álcool em Portugal”  (Prof. 
Casimiro Balsa-sociólogo; Universidade Nova de Lisboa)

–  “Perfil actual do doente alcoólico” (Drª Alexandra Almeida - 
médica psiquiatra; Unidade de Alcoologia de Coimbra - UAC)

Presidente -  Prof. Massano Cardoso (Faculdade de Medicina de 
Coimbra)

Comentadores: Drª Ana Vieira da Silva (médica de saúde pública; 
Unidade de Alcoologia de Lisboa) e Profª Irma Brito (Escola 
Superior de Enfermagem de Coimbra)

12h30m–13h Sessão de Abertura

ALMOÇO

15h–16h30m Painel – Álcool e Fígado – estado da arte

–  “História natural da doença hepática alcoólica” (Drª Teresa 
Vaio –  CHUC)

–  “Hepatite alcoólica” (Prof. Luís Costa Matos - Hospital de 
S.Teotónio)

–  “Transplantação na doença hepática alcoólica” (Drª Susana 
Calretas)

Presidente - Prof. Rui Santos (Faculdade de Medicina de Coimbra 
e CHUC)

Comentadores: Prof. Carlos Sofia (Faculdade de Medicina de 
Coimbra) e Prof. Rui Tato Marinho 

16h30m-18h Painel – Álcool e  Comorbilidades Psiquiátricas

–  Álcool e Depressão (Prof. Aníbal Fonte - médico psiquiatra; 
Hospital de Viana do Castelo)

–  Álcool e Drogas ilícitas (Dr. João Curto - médico psiquiatra; 
Responsável da Unidade de Desabituação de Coimbra)

–  Álcool e Ansiedade (Dr. David Estevens - médico psiquiatra; 
Centro Hospitalar do Algarve)

Presidente - Prof. Manuel Quartilho (médico psiquiatra; CHUC e 
Faculdade de Medicina de Coimbra)

Comentadores: Dr. Neves Cardoso (médico psiquiatra) e Drª 
Teresa Sá Nogueira (médica psiquiatra; Hospital Beatriz Ângelo)

2º dia – 6ª feira – 24 de Outubro

9h-10h30m Painel - Álcool e problemas sociais

–  “Álcool e crime: intervenção na execução de penas e medidas 
na comunidade” (Drª Esmeralda Pereira Coelho – psicóloga da 
DGRS)

-  “Alcoolismo – uma responsabilidade partilhada” (Engº Ramiro 
Miranda – Director do Centro Distrital de Coimbra do ISS)

-  A perspectiva da CPCJ (Drª Fátima Gonçalves – Presidente da 
CPCJR de Coimbra)

Presidente – Dr Jorge Topa (assistente social; Unidade de 
Alcoologia do Norte; SPA)

Comentadores: Drª Teresa Olaio (assistente social; UAC) e Drª 
Inês Lagarto (assistente social; docente do Instituto Politécnico 
de Leiria; SPA) 

10h30m-11h Intervalo

11h-13h Painel – Álcool e estrada (in)segura

–  “Álcool, condução e distúrbios psiquiátricos” (Dr. António 
Carvalho - médico psiquiatra; Hospital de Tomar)

–  A perspectiva da Associação dos Cidadãos Automobilizados 

(Prof. Manuel José Ramos – Presidente da Associação dos 
Cidadãos Automobilizados)

–  A perspectiva da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 
(Eng. Carlos Lopes – ANSR)

–   “Álcool e estrada: a reacção penal” (Drª Juiza Sara Reis  
Marques – Tribunal de Execução de Penas de Coimbra)

Presidente - Prof. Duarte Nuno (Faculdade de Medicina de Coimbra)

Comentadores: Intendente Pedro Teles (Comandante da PSP de 
Coimbra) e Drª Laura Nascimento (médica psiquiatra; UAC)

ALMOÇO

15h-17h Painel – Medicação específica – novos e velhos fármacos

–  Dissulfiramo/Tetradine (Prof. Domingos Neto – médico 
psiquiatra; ex–Director do Centro Regional de Alcoologia do Sul)

–  Baclofeno (Dr. Ramiro Araújo – médico psiquiatra)

–  Selincro (Drª Fátima Ismail – médica psiquiatra; Hospital de Stª 
Maria)

–  Outros (Drª Célia Franco – médica psiquiatra; Directora do 
Serviço de Patologia Dual do CHUC)

Presidente: Dr. Rui Moreira (médico psiquiatra; ex–Director do 
Centro Regional de Alcoologia do Norte; ex–  Presidente da SPA)

Comentadores: Dr. José Matos (médico psiquiatra; Centro 
Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa) e Dr. Joaquim Margalho 
Carrilho (médico psiquiatra; UTITA - Marinha)

17h-18h Comunicações Livres / Pósters

3º dia – Sábado - 25 de Outubro

9h-11h Painel – Rede Alcoológica – que nós? que laços? 

–  “Abordar o alcoolismo sem nós, com laços!” – Drª Eugénia Calvário 
(médica de família; Directora do Centro de Saúde da Covilhã)

–  As instituições religiosas – Drª Margarida Neto (médica 
psiquiatra; Directora da Casa de Saúde do Telhal)

–  Os Hospitais – Dr. Cabral Fernandes (médico psiquiatra; 
Director do Internato Médico do Centro Hospitalar Psiquiátrico 
de Lisboa)

–   “Alcoolismo – a importância dos Grupos de Auto–ajuda” – Mário 
Soares (Presidente do Centro de Alcoólicos Recuperados do 
Distrito de Aveiro)

Presidente Dr. António Morais (médico de saúde pública; Director 
executivo do ACES Baixo Mondego)

Comentadores: Dr. Alfredo Frade (médico psiquiatra; 
Responsável da Unidade de Alcoologia de Lisboa) e Dr. Abílio 
Vales (médico de família; Centro de Saúde de Oliveira do 
Hospital; SPA)

11h–11h30m – Intervalo

11h30m – 12h30m – Conferência de Encerramento

“A evolução dos PLA na Europa” – Prof. João Breda 
(Nutricionista; perito da OMS)

Comentadores: Profª Cristina Ribeiro (médica de família; 
assessora no Ministério da Saúde) e Dr. Manuel Cardoso (médico 
de saúde pública; Vice–  presidente do SICAD)

Workshop 1 – Entrevista Motivacional – Dª Carla Pina (psicóloga da 
UAC; SPA) e Drª Mª José Andrade (psicóloga da UAC) – 23 de Outubro 
– 16.30-18.00h
Workshop 2 – Prevenção da Recaída – Drª Carla Pina (psicóloga da 
UAC; SPA) e Drª Mª José Andrade (psicóloga da UAC) – 24 de Outubro 
– 09.00-10.30h
Workshop 3 – Comunidades Terapêuticas – vocação para o Álcool – Dr. 
José Ramos (psicólogo da Clínica do Outeiro; SPA) – 23 de Outubro – 
15.00-16.30h
Workshop 4 – Neuropsicologia e Estimulação Cognitiva (num Serviço 
de tratamento) – Drª Diana Silva (neuropsicóloga da Casa de Saúde do 
Telhal) – 24 de Outubro – 15.00-17.00h
Workshop 5 – Tratamento em Área de Dia de Alcoologia -  Drª Sónia 
Ferreira (psicóloga da UTRA do CHPL) e Enfª Lídia Moutinho (UTRA do 
CHPL) – 24 de Outubro – 11.00-13.00h

(a funcionar em simultâneo com parte do programa e com inscrições limitadas)
**A designar

PROGRAMA PROVISÓRIO
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Convenções entre Estado e privados revistas:

Novos critérios de 
financiamento entre o estado e 
as unidades privadas de saúde

Entendido como instrumento de apoio às instituições de  solidarie-
dade social ou privadas que já possuam acordo de convenção 
com o extinto IDT, I.P. ou que pretendam vir a estabelecer esses 
acordo com o Estado, através do SICAD, o documento procura 
enquadrar de forma compreensiva todos os aspetos jurídico-admi-
nistrativos e técnicos, relativos ao estabelecimento e ou adequa-
ção deste tipo de instrumentos de apoio ao tratamento de utentes 
dependentes de substâncias psicoativas lícitas e ou ilícitas em 
instituições privadas, com ou sem fins lucrativos. 
As largas dezenas de pessoas presentes, para alem da aprecia-
ção dos documentos aproveitaram o momento para questionar um 
conjunto de situações e problemas sentidos e vividos pelas insti-
tuições que recebem e tratam doentes, e que no actual momento 
vivem com muitos problemas face ás alterações que entretanto se 
foram verificando.
Manuel Cardoso, Graça Vilar e Domingos Duran, falaram dos ob-
jectivos da reunião e do novo enquadramento jurídico e adminis-
trativo do documento que tem como objetivo definir, adequar e 
atualizar o modelo a adotar na análise e avaliação prévias de pro-
postas de novos acordos ou revisão de acordos já estabelecidos 
para apoio ao tratamento e reinserção social de utentes depen-
dentes de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, quando pres-
tados por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, tal 
como está definido na Lei que fixa os termos dos procedimentos, 

mecanismos e critérios de financiamento dos serviços prestados 
ao abrigo das convenções. 
Foi uma reunião bastante participada, com fundadas questões, 
critérios, e estratégias sobre a contratualização das convenções, 
acompanhamento fiscalização das actividades relacionadas com 
a convenção, os procedimentos relativos ao tratamento em unida-
des privadas, os termos de admissão e alta clinica, o período de 
tratamento e avaliação, os circuitos de informação a articulação 
com os serviços.
Todos estes critérios foram discutidos e esclarecidos, tendo sido 
acordado que todas as instituições fariam chegar ao Sicad toda a 
documentação para que os contratos sejam assinados até finais 
de Julho por forma a entrarem em vigor a partir do dia 1 de Agosto 
de 2014, caso contrário as actuais convenções deixam de ter 
qualquer validade.

“Cinco anos é o prazo de vigência 
das convenções”

As Comunidades Terapêuticas, Clinicas, Unidades de 
Desabituação e Centros de Dia, reuniram para anali-
sarem, o documento “Revisão e Atualização dos pro-
cedimentos, mecanismos e critérios de financiamento 
dos serviços prestados em regime de convenção en-
tre o Estado e as unidades privadas de saúde”. 

A admissão dos utentes só poderá ser efec-
tuada: 

•  Por indicação das Equipas Técnicas Especializadas de 
Tratamento (ET) da ARS, I.P. da área de residência do 
utente;

•  Por indicação da respetiva Direção Clínica, quando se 
tratem de beneficiários de subsistemas de saúde pro-
tocolados com o SICAD;

•  Por determinação judicial; 
•  Por iniciativa própria, junto da Instituição.

Financiamento - Preços Máximos, Comparti-
cipações e Outros Pagamentos: 

• Clínica de Desabituação: 75 €/dia/utente;
• Comunidades Terapêuticas:  

Programa Geral e Programa Específico para Depen-
dentes de Álcool: 900 €/mês/utente;
Programa Específico para crianças e jovens, 
grávidas ou utentes dependentes de substâncias 
psicoativas com doença mental grave concomitante: 
1000 €/mês/utente;
Programa Específico de Longa Duração: 800€ mês/
utente;

• Centro de Dia: 150 €/mês/utente.
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Iª Conferência Nacional Sobre Políticas de Drogas:

A droga, o crime e o 
branqueamento de capitais

O ministro da Justiça, abriu a sessão começando por referir, “O objectivo é mobilizar todos 
os actores sociais no sentido da protecção, sobretudo dos jovens e dos segmentos sociais 
mais vulneráveis, ao consumo de drogas, possibilitando-lhes o desenvolvimento da auto-esti-
ma e estimulando-os a assumirem plenamente a responsabilidade sobre a sua saúde, evitan-
do assim, que as drogas entrem nas suas vidas e nas suas comunidades. 

A problemática do consumo e tráfico de estupefacientes deve ser abordada com toda 
a responsabilidade que se exige no combate a um dos maiores flagelos do nosso século.

Na nossa sociedade, o consumo de álcool, tabaco e drogas é uma realidade que de-
vemos encarar com bastante atenção, principalmente no seio da nossa juventude.

Estamos conscientes que a luta antidroga deve assentar essencialmente na preven-
ção e nas medidas de recuperação de consumidores de drogas, beneficiando não apenas 
os toxicodependentes, mas também as famílias e a comunidade.

O Estado Angolano acredita que todos os cidadãos que sejam consumidores de estu-
pefacientes, têm o direito à plena reabilitação física e psíquica, e foi com esta preocupa-
ção que Sua Excelência Presidente da República, José Eduardo dos Santos, orientou o 
Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos a construir um centro de reabilitação de toxi-
codependentes, que será inaugurado brevemente na província do Bengo. 

Consideramos que erradicar a droga apenas por via da repressão, pode agravar ten-
dencialmente este flagelo, e que somente uma estratégia multidisciplinar de prevenção, 
redução de riscos e tratamento de toxicodependentes, sobretudo em relação aos jovens, 
envolvendo a educação, o emprego, a formação profissional, a saúde, o planeamento ur-
bano e o apoio familiar, permitirá o controlo efectivo do consumo e tráfico de drogas no 
nosso país”.

O Governo Angolano organizou a 
Iª Conferência Nacional Sobre Po-
líticas de Drogas. O evento acom-
panhado pela Dependências, de-
correu nos dias de 9 e 10 de Ju-
nho na cidade de Luanda em An-
gola com o objectivo de Assem-
bleia Nacional avaliar a problemá-
tica do Combate à Droga, o Álcool 
e a Toxicodependência no País, e 
definir a Estratégia Nacional con-
tra o Fenómeno, através da Coor-
denação Institucional entre os vá-
rios Departamentos Ministeriais 
do Executivo e as Instituições In-
ternacionais.
A Conferencia dirigida pelo 
INALUD – Instituto Nacional de 
Luta Anti-Droga, teve como tema 
principal as Drogas, Famílias e Ins-
tituições, contou com a participa-
ção de organizações da sociedade 
civil e dos PALOP.
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Rui Mangueira, Ministro da Justiça 

Entre o discurso de abertura e o de encerramento, o que 
mudou?
Rui Mangueira (RM) – Não muita coisa... Gostaria de dizer 

que, em função das recomendações que temos, traçámos um ca-
minho, não só pelo plano nacional mas igualmente face a um con-
junto de ideias e opiniões que surgiram em função de uma prática 
que temos estado a seguir e que pode ser absolutamente melho-
rado. Do ponto de vista prático, sabemos que temos que perseguir 
um programa de disseminação de informação e sabemos exacta-
mente onde estão os focos: na juventude, vamos às escolas, va-
mos mobilizar a sociedade ouvindo e envolvendo os familiares e 
não só aqueles que são neste momento as vítimas, os toxicode-
pendentes. Por outro lado, sentimos que os meios que temos ain-
da são insuficientes. Vamos ter que olhar melhor para o nosso 
programa e ver até que ponto poderemos melhorar, na perspecti-
va de meios. As experiências de outros países também nos ajuda-
ram a compreendermos melhor onde estamos... Sentimos que é 
positivo, que temos um bom caminho mas, mesmo assim, tronan-
do este fórum um momento de auscultação, podemos ganhar mui-
to nos próximos tempos.

A realidade dos problemas 
associados a droga,estão 

directamente ligados a 
criminalidade transnacional 

organizada, com especial incidência 
para o financiamento do terrorismo 

e crimes económicos como o 
branqueamento de capitais. 

“ As drogas destroem vidas 
e comunidades, arruínam o 
desenvolvimento humano 

sustentável e geram crime. As 
Drogas afectam sectores da 

sociedade em todos os países; em 
particular, o abuso de droga afecta 
a liberdade e o desenvolvimento 

de pessoas jovens, o recurso mais 
valioso do planeta.”. 
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Saiu daqui uma ideia, lançada pelo ministro, assente na 
cooperação entre os países da CPLP. Em que medida po-
derá ter nascido aqui um laço efectivo tantas vezes pro-
clamado mas que raramente funciona?
RM - A cooperação jurídica, judiciária e de auxílio mútuo já é 

efectiva. Temos beneficiado da existência de mecanismos multila-
terais ao nível da CPLP a também bilaterais, com todos os Esta-
dos. E entendemos que, também nesta matéria das drogas, pode-
mos encontrar um caminho de cooperação mais efectivo e ade-
quado no sentido de reforçarmos aquilo que já existe.

Sendo um homem das leis e um político ligado à justiça, que 
respostas tem para aqueles que constatam a falência da justiça 
quando vêem que os “tubarões” nunca são apanhados?
RM - Os mecanismos existem e o mais importante é pen-

sarmos que temos que evoluir e melhorá-los. Os criminosos, de 
uma maneira geral, estão sempre à frente da polícia. Então, 
nós temos é que evoluir no sentido de resolvermos esses pro-
blemas, melhorando os mecanismos existentes e capacitando 
os nossos magistrados judiciais e o do ministério público, no 
sentido de aplicarem a lei de acordo com o que está estabeleci-
do.

Ana Graça, diretora do INALUD

Que principais objectivos mediaram a realização desta 
conferência?
Ana Graça (AG) – O objectivo principal desta conferência era 

chamar a atenção da população nacional e internacional para as 
necessidades de prevenção. Por vezes, as pessoas não perce-
bem essa necessidade, uma vez que possuímos estatísticas dé-
beis. Tirando os nossos profissionais, a restante população não 
valoriza estas problemáticas. Face aos indicadores que possuí-
mos no Hospital Psiquiátrico de Luanda, vamos constatando gra-
dualmente que o fenómeno vai tomando um rumo muito contrário 
ao desejado. Daí que realizemos conferências, chamemos a co-
municação social e as pessoas para darmos a conhecer à socie-
dade a realidade actual face ao consumo de substâncias psicotró-
picas.

Em que medida faria sentido a criação de uma estratágia 
nacional de intervenção em Angola?
AG – Nós temos uma estratégia, aprovada em Setembro do 

ano transacto... Que inclui os eixos que consideramos essenciais, 
desde a prevenção à redução de riscos, da procura e da oferta, 
passando pela reiserção social e pelo tratamento.

Porquê só agora a primeira conferência?
AG – A história de Angola conta-nos que, em tempos mais re-

motos, as substâncias psicotrópicas, sobretudo a liamba, sempre 
foi usada... Mas era usada sobretudo para tratar pestes animais e 
para encorajar o pescador a ir ao mar. Então, para amenizar esses 
dois propósitos, era usada de uma forma muito mínima e quase 
regulada por eles... Entretanto, nos anos 60, isto foi tomando ou-
tros rumos: muita juventude cá, muita gente proveniente de Portu-
gal e das ex-colónias, que traziam outras formas de estar. Numa 
determinada altura da história de Angola, nos colégios, a malta jo-
vem dotada de algum poder financeiro fazia muito uso dessas 
substâncias. Nós, os nativos, pouco fazíamos. Entretanto, no pós 

O Executivo Angolano, aprovou 
em Janeiro deste ano, o 

pacote legislativo relativo ao 
Branqueamento de Capitais, 

com vista a estar ajustado aos 
parâmetros internacionais, para 

que o combate a este flagelo seja 
eficaz e activo.
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25 de Abril, houve um período em que, com excepção das forças 
armadas e do exército durante o período de guerra, isto pratica-
mente não se fazia sentir. Face ao caos provocado pela guerra, as 
pessoas de cá não tinham disponibilidade para o consumo dessas 
substâncias. Com o fim da guerra, com a globalização e a abertu-
ra das fronteiras, as pessoas iam e vinham, traziam novas formas 
de estar, novas culturas, e foi-se incrementando o uso de substân-
cias psicotrópicas... Temos aqui um problema que devemos cuidar 
com todo o cuidado, nomeadamente o relacionado com o álcool. 
Esta é actualmente a substância que mais nos preocupa em An-
gola, desde o uso nocivo para a saúde às inúmeras consequên-
cias em matéria de sinistralidade rodoviária. Por isso, realizamos 
estas conferências e outros trabalhos de prevenção para chamar-
mos a atenção das pessoas e tentarmos cativar a sua consciência 
para a nocividade destes tipos de consumos.

Sendo a escola um contexto primordial para o desenvol-
vimento de programas de prevenção, a ligação política da 
educação à saúde e à justiça enfrenta normalmente rudes 
barreiras...
AG – Em Angola, como em todo o mundo, esta matéria, sendo 

multifactorial, é tratada do ponto de vista transversal. A instituição 
tem membros, que designamos como pontos focais, de todos os 
ministérios, desde a saúde à agricultura, passando pela saúde, 
pelo trabalho, pela justiça... E reunimos periodicamente, sempre 
que é necessário actuar. Os nossos manuais escolares, desde a 
segunda classe, já prevêem alguns conteúdos relacionados com 
esta matéria para que os alunos adquiram determinadas orienta-
ções nos primeiros anos de vida. E os professores também vão re-
cebendo formação nesse sentido.

O relatório apresentado ontem pelo ministério da saúde 
referia que 8,7 milhões de angolanos eram potenciais con-
sumidores de álcool... Quase equivalente à população de 
Angola...
AG – É preocupante... A nossa população é jovem e são es-

ses jovens que fazem o consumo dessas substâncias, principal-
mente do álcool. A principal preocupação do poder político pren-
de-se precisamente com esse facto: sendo nós um país jovem, 
precisamos deles para desenvolvermos o país. Por isso mesmo, 
para além do plano que já temos, estamos aqui a desenvolver um 

trabalho que visa reduzir esses impactos negativos. Uma medida, 
a título de exemplo, passa por combatermos a oferta alcoólica 
existente no mercado informal...

Que respostas existem em Angola para os dependentes 
de álcool?
AG – Para já, temos o Hospital Psiquiátrico. Estamos a cons-

truir um centro especialmente vovacionado para dependentes, 
que não demorará mais do que dois meses a inaugurar. Entretan-
to, estamos a desenvolver esse trabalho uma vez que instalámos 
uma unidade especializada em Luanda, com médicos e enfermei-
ros devidamente treinados, que dão uma resposta adequada às 
necessidades.

Quer dizer que não pretendem “psiquiatrizar” o proble-
ma?
AG – Este é um problema com raízes sociais e a terapêutica 

tem que ser também social, preventiva e incluir respostas multidis-
ciplinares.

Falámos de liamba, de álcool... Que outros consumos es-
tão sinalizados no seio da população residente em Ango-
la?
AG - Os consumidores com grande poder económico não 

consomem liamba mas antes outras substâncias mas que não são 
aqui produzidas... vêm de fora... Nós estamos a modernizar cada 
vez mais a alfândega e a formar pessoal também por essas ques-
tões. Sabemos que muitas quantidades de droga surgem através 
do mar e, também por isso, temos nesta conferência pessoal do 
exército e da marinha com quem desenvolvemos programas es-
pecíficos. Ainda não temos capacidade técnica suficiente para fa-
zer frente a esse fenómeno, que envolve grande risco, mas vamos 
trabalhando nesse sentido. 

Em que medida será bem vinda uma aliança estratégica 
no seio da CPLP para a intervenção no domínio das dro-
gas?
AG - Isso é indiscutível. Só assim teremos melhores resulta-

dos. Sem cooperação internacional, sem união entre as nações 
não conseguiremos combater este fenómeno. A droga não se 
combate unilateralmente.



31Ana Paula 
Sacramento Neto, 
Secretária de 
Estado para a 
Família

Quando falamos de 
Políticas Familiares, 
estamos certamente 
a referir-nos do con-
junto de intervenções 
Públicas de carácter 
multidisciplinares di-
reccionadas para o 
fortalecimento da fa-
mília enquanto célula base e consequentemente a 
primeira instituição social, que ocupa um lugar im-
prescindível para o futuro da humanidade, marcan-
do primordialmente e indelevelmente cada criança, 
que constituirá o futuro do nosso País. Cabe à famí-
lia o papel primordial da educação e a garantia da 
formação e estabilidade psico-emocional dos seus 
membros. A implementação de Programas com in-
cidência directa nas famílias, aliado aos programas 
de formação profissional, ocupação dos tempos li-
vres dos jovens, a massificação dos desportos e 
particularmente dos desportos escolares e a edu-
cação religiosa, etc. permitirá fortalecer o papel 
da família na sociedade, prevenindo males como a 
questão do uso e consumo das drogas. 

Micaela Marques, Moçambique

A prevenção e combate à droga constitui para 
o governo de Moçambique um imperativo, pela 
convicção de que o narcotráfico e a tóxicode-
pendência constituem um dos grandes proble-
mas da actualidade a nível mundial e, as conse-
quências directas e indirectas do consumo de 
drogas no nosso país são percebidas nas vá-
rias vertentes da sociedade, como o trabalho, 
na disseminação do vírus HIV, no aumento da 
criminalidade, entre outras que afectam direc-
tamente a família.

Em Moçambique, a problemática das drogas 
é tratada ao nível de várias instituições cujas 
áreas têm maior incidência para a família, tais 
como: o Ministério da Saúde, o Ministério da 
Mulher e Acção Social, Ministério da Justiça, 
Ministério do Interior e o Ministério da Educa-
ção.

Manuel Cardoso, 
Sicad

Estava gerada na 
plateia uma grande 
expectativa para co-
nhecer o modelo por-
tugues da luta contra 
a droga e toxicode-
pendência.  
Manuel Cardoso co-
meçou por referir 
que o Plano Nacional 
para a Reducao dos 
Comportamentos Aditivos e das Dependências 
2013 - 2020, surge para responder aos novos de-
safios que foram identificados nos últimos anos, 
ampliando uma abordagem e respostas de outros 
Comportamentos Aditivos e Dependências, que 
nao incluem apenas as substancias psicoativas.
O Plano Nacional é um importante documento nos 
diferentes domínios. 
No Domínio da procura o principal objectivo é 
prevenir, dissuadir, reduzir e minimizar os proble-
mas relacionados com o consumo de substâncias 
psicoativas, os comportamentos aditivos e as de-
pendências, enquanto que no domínio da oferta o 
objectivo é reduzir a disponibilidade das drogas 
ilícitas e das novas substâncias psicoativas no 
mercado e garantir que a disponibilização, acesso 
e consumo de substâncias psicoativas lícitas no 
mercado, seja feita de forma segura e não induto-
ra de uso/consumo de risco e nocivo e proporcio-
nar oportunidades de jogo legal e seguro, e não 
indutor de comportamento aditivo.
E um terceiro domínio que são os temas transver-
sais que visam assegurar a qualidade dos servi-
ços prestados aos cidadãos e a sustentabilidade 
das políticas e intervenções através da criação de 
conhecimento, da capacitação dos profissionais, 
da comunicação e das relações internacionais e 
cooperação.
No entanto, só podemos construir um futuro, se 
soubermos compreender o passado e a sua his-
tória, referiu Manuel Cardoso que começou por 
fazer o resumo histórico dos 40 anos da estraté-
gia de combate à droga em Portugal. É criada uma 
rede de unidades de tratamento, são desenvolvi-
das políticas inovadoras em matéria de redução 
de danos e de saúde pública baseadas na assun-
ção de que o toxicodependente é um doente, de-
senvolve-se um programa de troca de seringas, é 
criada uma rede de respostas integradas e com-
plementares que inclui parcerias público-priva-
das, o consumo é descriminalizado, são criadas 
as comissões de dissuasão da toxicodependên-
cia, é constituída uma rede de redução de riscos e 
minimização de danos, a abordagem centra-se no 
cidadão e na territorialidade.
Foram criadas condições e estruturas capazes de 
responder e implementar novos modelos e políticas 
de intervenção reconhecidas por todo o mundo. 
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Jorge Luís Toledo, Cuba

“Cuba tem demonstrado uma vontade invariável de 
cooperação no combate ao tráfico e uso de drogas 
por ser um fenômeno global que só pode ser resol-
vido com o envolvimento de todas as nações, com 
uma responsabilidade comum e compartilhada, de 
acordo com os objetivos e princípios da Carta da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e do direito 
internacional. Mostra uma forte vontade política na 
luta e esforços em curso para impedir a utilização 
do nosso território para atividades de tráfico de dro-
gas, o estabelecimento de um mercado interno no 
contexto da cooperação  internacional”.
“Em relação ao uso de drogas, embora não seja um 
problema de saúde de importância social hoje em 
Cuba, não descuramos a evolução desse fenôme-
no”.
Em Cuba existem 199 centros comunitários de saú-
de mental, 10 UIC – Unidades de Intervenção Co-

munitária,  5 centros de 
desabituação de ado-
lescentes de interna-
mento de curta duração 
e 3 centros de desa-
bituação em HPH. Por 
todo o país existem 651 
centros de auto-ajuda.
Existem cursos e pro-
gramas de formação 
para aumentar o nível 
de conhecimento, com-
petência e desempenho 
de profissionais e técnicos de saúde na prevenção 
do uso de drogas e tratamento da toxicodependên-
cia. Um Sistema de Saúde Integrado,  trabalho em 
equipa, redes de apoio social e a participação  de 
comunidade, são os pontos fortes na intervenção e 
no tratamento das dependências. 
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Sónia Ratinho, Azevedos

Sónia Ratinho esteve presente na conferência, a convite do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, 
em representação dos Laboratórios Azevedos. Que partilhou com os presentes um pouco dos 200 anos de 
história do grupo, e da presença do mesmo em cinco continentes, com 18 empresas especializadas, líder na 
produção de medicamentos em Portugal. Dispõe este grupo Farmacêutico, das mais recentes tecnologias, 
produzindo medicamentos de qualidade, com fábrica certificada em Portugal, revela uma atitude de gestão 
tecnológica baseada na ética farmacêutica.
Partilhou também com os presentes, parte do amplo portfólio que têm disponível para o mercado nacional 
e internacional, bem como a presença do grupo nos países da CPLP, dando como exemplo o projeto desen-
volvido em Moçambique, no decorrer dos últimos 15 anos. Explicou e descreveu um pouco, qual o contribu-
to da empresa, no tratamento, recuperação e reabilitação, nas dependências, nomeadamente de opiáceos, 
detalhando um pouco, de que forma os fármacos que têm  disponíveis, se podem traduzir numa mais-valia 
para os pacientes, deixando uma breve mensagem, relativa a missão e valores do Grupo, que pretende ser 
uma referência entre as empresas de produtos farmacêuticos.
Sónia Ratinho referiu ainda a missão e os valores que o grupo defende na conquista e confiança dos par-
ceiros através da competência e rigor com que intervém, partilhando os valores em que acredita, como 
o respeito e consideração por todos quantos tornam possível o negócio, assumindo os compromissos 
estabelecidos. A qualidade e preço são entre outros um dos pontos fortes da marca Azevedos que está 
espalhada por todo o mundo. Concluiu a sua intervenção com um especial agradecimento pelo convite e 
oportunidade, ao Mistro da Justiça Dr. Rui Mangueira e á Dra. Ana Graça Directora do INALUD a todos os 
congressistas e membros dos Palop, manifestando o apoio do grupo na promoção e defesa da saúde.
de intervenção reconhecidas por todo o mundo. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Após apresentação, dissertação e debates de vários temas a conferência, CONCLUIU O SEGUINTE:
A necessidade de continuar a ver a toxicodependência como uma doença e abordar o toxicodependente como cidadão 

que carece de apoio familiar e institucional por parte do Estado e não exclusivamente como criminoso;
O tráfico e o consumo de drogas constitui um fenómeno presente na nossa sociedade e nos diferentes extractos de todos 

os países da CPLP e não só, cujo controlo e combate do se torna imperioso por se constituir num complexo caso de seguran-
ça nacional e de sobrevivência do Estado. 

O consumo de drogas configura-se como um factor facilitador da disseminação do vírus do HIV – SIDA e factor de agra-
vamento de outras endemias cujo combate é decisivo para a estabilidade das famílias;

  A vertente preventiva do combate ao tráfico de droga e o seu consumo centrado na sua produção e comercialização ilí-
citas, não dispensando a adopção de medidas educativas,  sobretudo para a juventude;

O aumento de espaços de lazer para os jovens, designadamente para actividades desportivas, recreativas e mesmo edu-
cativas, constitui ainda um incentivo adicional no sentido de evitar o consumo de drogas que deve ser combatido sobretudo 
com famílias felizes;

Os crimes violentos, começam a ser, cada vez mais, associados ao consumo e ao tráfico de drogas que por sua vez se 
constitui num factor multiplicador do branqueamento de capitais facilitado pela economia informal;

A actual legislação angolana de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo é um instrumento 
decisivo para o combate do tráfico e do consumo ilícitos de drogas;

RECOMENDAÇÕES:
A família deve continuar a ser a primeira instituição a preocupar-se com a produção, tráfico e consumo ilícitos de drogas, 

que atingem pessoas de todas as faixas etárias, extractos sociais e distintos segmentos profissionais;
A necessidade da realizar com regularidade, estudos de âmbito nacional,  para apurar e divulgar as vantagens e desvan-

tagens, os efeitos primários e secundários das políticas da descriminalização da produção, consumo e tráfico de drogas  nos 
ordenamentos jurídicos estrangeiros e no angolano em especial;

A necessidade da criação, em todo o território nacional, de centros de acolhimento, aconselhamento e tratamento de to-
xicodependentes;

A premência da cooperação judiciária internacional e do auxílio judiciário mútuo, especialmente quanto à aplicação da ex-
tradição dos presumíveis criminosos, nos limites permitidos pelos distintos ordenamentos jurídicos internos, pelo facto de a 
produção de droga, consumo e tráfico, bem como o branqueamento de capitais, configurarem hoje crime organizado transna-
cional, cujo combate é insuficiente se for feito exclusivamente com esforço nacional;   

A exigência da especialização dos operadores do sistema judiciário e judicial para que as investigações, procedimentos 
e processos conduzidos contra os presumíveis criminosos obtenham os resultados esperados;

A pertinência da regular avaliação das políticas e actividades permanentes sobre a produção, consumo e tráfico ilícitos de 
drogas, de modo a tornar o país um lugar incerto para os traficantes, produtores e consumidores; 

A necessidade de institucionalizar a realização de campanhas de consciencialização da sociedade angolana sobre os pro-
blemas causados pelas drogas ilícitas, através do sistema de educação, do sistema de saúde, na implementação dos diver-
sos programas nos domínios das políticas e programas da juventude e desportos, pelas igrejas e a sociedade civil organiza-
da, devidamente coordenadas com os diversos meios de comunicação social e de ensino;

Realização anual de uma conferência nacional sobre políticas de drogas.

Palácios dos congressos em Luanda, aos 10 de Junho de 2014.
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“Temos outro projecto Saúde na Comunidade, desenvolvido 
há três anos em parceria entre a Associação de Estudantes do IS-
CISA e a Associação Mãe da Universidade Agostinho Neto, no 
âmbito do qual todos os anos realizamos uma actividade numa 
provícia. Levamos estudantes de saúde com o intuito de fazer-
mos uma sensibilização porta a porta sobre os cuidados básicos 
de saúde, colocando os estudantes em contacto directo com a 
comunidade. Existem doenças preveníveis que, infelizmente, ain-
da continuam a encher hospitais e nós, enquanto estudantes, po-
demos desenvolver um papel preponderante a esse nível em prol 
da sociedade. E temos aproveitado a implementação deste pro-
jecto para realizar actividades conjuntas com o projecto Antes.

Carlos Miranda, presidente da Associação 
de Estudantes da Universidade Agostinho 
Neto

O que leva um estudante da área da saúde a preo-
cupar-se com o problema das drogas em Angola?
Carlos Miranda (CM) – Na verdade, a situação das 

drogas não é uma preocupação de nenhum sector so-
cial. Abrange toda a comunidade e, enquanto estudan-
tes, o nosso papel é preponderante. Os problemas, seja 
em que país for, devem ser resolvidos dentro das uni-
versidades, mais ainda no nosso caso em que existem 
extensões para as comunidades, que têm revelado 
grande importância para a resolução dos problemas co-
munitários.

Sendo jovens e actuando perante um público aca-
démico igualmente jovem, habituado a consumir 
excessivamente em contextos festivos, calculo 
que não seja fácil transmitir mensagens preven-
tivas...
CM - Por sermos jovens, somos vulneráveis. E, nor-

malmente, em actividades recreativas juvenis dificilmente 
falta o consumo de bebidas alcoólicas e até outras drogas, 
como as ilícitas. Como estudante ou técnico de saúde, a 
primeira preocupação incide sobre o efeito da droga no or-
ganismo. Depois, pensar nas consequências sociais da 
mesma. No âmbito das nossas actividades, temos feito o 
máximo possível para prevenirmos o consumo exagerado 
de drogas. Não estamos, obviamente, em condições de 
impedirmos que tal aconteça mas temos feito o possível 
para ajudarmos os estudantes a não enveredarem por es-
ses caminhos. No início do próximo ano, realizaremos 
mesmo uma festa sem drogas, denominada festa sem ál-
cool...

Que tipos de iniciativas têm desenvolvido no âm-
bito da prevenção?
CM - No início do ano, promovemos uma palestra com 

uma docente da área da saúde pública no sentido de trans-
mitirmos os efeitos das drogas no organismo. Foi uma ac-
ção muito positiva, em que focámos essencialmente as 
drogas lícitas. Paralelamente, temos promovido muitas ac-
tividades internas de sensibilização e informação destina-
das aos estudantes para que estes percebam o mal que a 
droga pode causar. A Universidade Agostinho Neto é gran-

de, incluindo várias faculdades e tentamos intervir em todo 
este universo. Mas a ideia passa por dotar este projecto de 
um âmbito de abrangência nacional e que não passe ape-
nas de um projecto de âmbito institucional. Até porque já 
parte de uma base internacional, fruto do Antes que te 
Queimes.

Que tipo de formação receberam para concebe-
rem esses tipos de inciativas?
CM - Nós tivemos uma formação inserida no âmbito 

do projecto Antes que te Queimes, desenvolvida para 
prevenir acidentes em contextos recreativos. Logo, te-
mos uma ferramenta básica para prevenirmos essas si-
tuações.

A realização de projectos no eixo da prevenção pres-
supõe a existência de recursos financeiros e humanos... 
Com que tipo de apoios contam para a prossecução 
dessa missão?

CM - O sector da saúde pública zela essencialmente 
pela prevenção, sentindo-a como elemento essencial 
para evitarmos males piores. Nõs não recebemos apoios 
directos de outras instituições mas temos uma direcção 
do Instituto Superior de Ciências da Saúde, que, dentro 
do possível, nunca deixa de apoiar a realização das 
nossas actividades.

Quais são as substâncias mais conusmidas pelos 
estudantes?
CM - O álcool é a substância mais consumida. No seio 

da nossa instituição, não temos nenhuma notificação de 
consumo de outras drogas. Dentro da instituição, em ter-
mos gerais, ainda podemos dizer que estamos bem. O que 
me preocupa é quem está fora. Daí a necessidade de es-
tendermos os nossos serviços...

Como avalia a receptividade dos estudantes às 
vossas propostas?
CM - O álcool nem devia ser encarado como uma ques-

tão tradicional... Infelizmente, é já uma questão cultural 
que esteja presente em todos os banquetes, bem como o 
consumo de outras drogas, permitidas noutras culturas. Os 
estudantes revebem de bom grado as nossas actividades, 
até porque fazemos, no início do ano, uma espécie de inte-
gração do recém admitidos, realizando uma festa de caloi-
ros. E os estudantes aderem às nossas actividades com 
muito afinco, sempre dispostos a participar.
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Prevenção na Região Autónoma da Madeira:

“Viver a Prevenção no 
Imaculado”- Uma Intervenção 

Comunitária  

O levantamento dos fatores de risco e proteção, através do 
diagnóstico de necessidades, permitiu identificar os fatores rela-
cionados com o indivíduo, a família e o grupo de pares. A sua aná-
lise foi fundamental para determinar os objetivos, planificar e de-
senvolver um conjunto de iniciativas preventivas ajustadas à reali-
dade sócio cultural e abrangendo diferentes públicos alvo, com 
um leque variado de atividades, desde a formação para as compe-
tências de vida (pessoais, sociais, cognitivas e emocionais), fami-
liares e escolares, até à realização de atividades de carácter lúdi-

co pedagógico (desportivas, ambientais e culturais).Pretende-se 
assim, intervir com maior incidência, no meio familiar e escolar.

No contexto familiar, perspectiva-se o reforço dos fatores pro-
tetores nas famílias, de modo a que as mesmas funcionem como 
suporte ao desenvolvimento de competências parentais. 

No contexto escolar, a intervenção visa a promoção de acções 
e práticas educativas, pela comunidade escolar em geral, favore-
cedoras do desenvolvimento de competências que possibilitem a 
adopção de comportamentos saudáveis e a recusa face ao consu-
mo de álcool, tabaco e outras drogas. 

Neste sentido, realizaram-se dois concursos: “Escreve o teu 
slogan” e “Produção de folheto e flyer ” que foram lançados nas 
Escolas abrangidas pelo projeto, e que tiveram como objetivos, 
sensibilizar para a prevenção das toxicodependências e fomentar 
para a adoção de hábitos de vida saudáveis.

Os trabalhos realizados no âmbito do concurso: “Escreve o 
teu slogan” foram avaliados de acordo com a criatividade e origi-
nalidade. Este desafio foi lançado aos jovens frequentadores do 
CCV aos alunos da EB23 Bartolomeu Perestrelo e Escola da Apel. 
O slogan vencedor foi utilizado como mote do projeto e impresso 
em todo o material de divulgação.

O grupo vencedor constituído por três alunas da Escola da 
Apel, tiveram a oportunidade de realizar uma visita de estudo ao 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT). 

A visita de estudo decorreu no dia 16 de Setembro de 2011, e 
foi acompanhada por dois técnicos a exercer funções no OEDT, os 
quais nos apresentaram a missão, as principais tarefas e publica-
ções do OEDT, com o intuito de dar a conhecer as principais com-
petências deste Orgão.

As alunas da EB23 Bartolomeu Perestrelo e da Escola da 
Apel, vencedoras do concurso: “Produção de folhetos e flyer”, 

Em 2010, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração 
de Maria estabeleceu uma parceria com o Instituto de 
Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP-RAM, 
através da UCAD-Unidade Operacional de Interven-
ção em Comportamentos Aditivos e Dependências, no 
sentido de desenvolver um Projeto de Intervenção Co-
munitária designado “Viver a Prevenção no Imacula-
do”, com o objetivo de prevenir o consumo de subs-
tâncias psicoativas (SPA) na comunidade local. Para 
além destes parceiros, contamos com a participação 
neste projeto, da Câmara Municipal do Funchal, do 
Centro de Segurança Social da Madeira, da Associa-
ção de Dirigentes Sociais e Culturais da RAM, da Es-
cola Complementar do Til (APEL), da EB1/PE do Ima-
culado Coração de Maria, da Associação de Pais da 
EB2/3 Bartolomeu Perestrelo, da Casa do Povo do 
Imaculado Coração de Maria, do Carvalheiro Clube 
Desportivo, do Centro Social e Paroquial do Imacula-
do Coração de Maria, da Associação de Desenvolvi-
mento Comunitário do Funchal (Centro Comunitário 
dos Viveiros- CCV) e da PSP (Polícia de Segurança 
Pública).
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tiveram a oportunidade de ver o seu trabalho impresso por uma 
gráfica, e posteriormente distribuído a todos os alunos das res-
petivas escolas. Esta estratégia focada na educação de pares, 
teve um impacto muito positivo junto dos alunos, nomeadamen-
te na assimilação de conteúdos relacionados com a adoção de 
hábitos de vida saudáveis e na divulgação de uma mensagem 
preventiva.

Nos programas de intervenção comunitária, a prevenção sur-
ge como um fator de grande relevância. Para muitos autores, é 
uma das principais características dos programas comunitários. 
Neste sentido, prevenir é permitir a mudança, é facilitar o cresci-
mento e promover o pensar (MELO, Raúl, 2002), é desenvolver 
competências de vida intricadas nos processos de tomada de de-
cisão e de formação da personalidade. 

A intervenção preventiva deve, assim,  tornar-se abrangente e 
multidisciplinar, com novos desafios e novas metas de concretiza-
ção, que podem ser associadas e integradas em actividades de 
educação para a saúde. A intervenção implica um processo de in-
terferência ou influência no sentido da mudança.

BECOÑA, Elisardo, propõe um modo de intervenção comu-
nitário, o qual consiste no “pôr em marcha distintos recursos e 
meios comunitários e a participação e mobilização das distintas 
instituições, organizações, grupos e pessoas da comunidade. 
Quantos mais participarem, sempre que haja um adequado ní-
vel de coordenação, mais fácil será alcançar o objectivo pre-
ventivo”. 

Os membros da comunidade convertem-se em agentes e 
devem assumir a responsabilidade do controlo das suas vidas, 
bem como trabalhar de forma solidária na resolução dos pro-
blemas, através da utilização dos recursos da própria comuni-
dade.

Esta abordagem tem implicações importantes para a interven-
ção comunitária, pois envolve uma maior participação das pes-
soas que usam os recursos para a prática do trabalho comunitário.

No âmbito das toxicodependências, a intervenção preventiva 
necessita de uma grande diversidade de estratégias, no sentido 
de definir procedimentos para conseguir alcançar os objectivos 
propostos. 

Foram várias as estratégias utilizadas na implementação das 
atividades. Essencialmente, adotámos estratégias formativas, 
como um conjunto de procedimentos orientados para a formação 
integral do indivíduo, com o objetivo de melhorar os recursos e 
competências para lidar com situações de vida quotidiana, que 
promovem o uso de SPA. Neste sentido, desenvolvemos sessões 

destinadas a assistentes operacionais, com os objetivos de sensi-
bilizar para o seu papel enquanto agentes de prevenção; informar 
quais as principais características inerentes ao processo de de-
senvolvimento do adolescente, e alertar, para os sinais e compor-
tamentos de alerta que implica o consumo de SPA. 

Desenvolvemos para pais/encarregados de educação, um 
conjunto de ações de sensibilização e informação, com objetivo 
de reforçar as competências parentais e, informar sobre os riscos 
e efeitos dos consumos das de SPA.

Com os alunos podemos destacar várias ações, decorridas 
no horizonte temporal de 2011 a 2014. Foram realizados os: 

No dia 15 de Setembro de 2011, pelas 10 horas, estáva-
mos nós no aeroporto da Madeira para embarcar rumo a 
Lisboa. Estava prestes a começar a aventura e nós nem a 
mínima ideia fazíamos…

Uns meses mais tarde, soubemos que fôramos as ven-
cedoras do concurso e como prémio ganhámos uma via-
gem a Lisboa e uma visita ao OEDT (Observatório Europeu 
da Droga e da Toxicodependência). 

Para o segundo dia da aventura, sexta-feira, estava mar-
cada a nossa tão esperada visita ao OEDT. Fomos recebidas 
pelo Dr. Ignácio Molinni, um dos responsáveis pelo diálogo 
com os diferentes países da União Europeia, que nos con-
duziu a uma das salas das instalações, onde nos esperava a 
Dra. Maria Moreira. Esta prosseguiu com uma apresentação 
em que nos explicou o que era o OEDT e o papel que este 
desempenha na União Europeia e na sociedade. 

Em suma, achamos que esta viagem, e nomeadamente a 
visita ao OEDT, foi muito enriquecedora na medida em que 
pudemos compreender o funcionamento da UE, assim 
como das suas instituições derivadas. Esta viagem foi tam-
bém como que um “abrir de olhos” para uma realidade que 
assola muitos jovens da atualidade que nos rodeiam e so-
bre a forma como podemos atuar em relação aos mesmos. 
Desta forma, sentimo-nos cidadãs participativas e úteis ao 
sabermos que, com o nosso slogan, contribuímos para esta 
nobre causa e com um pequeno gesto podemos ajudar para 
uma grande mudança!                                              

                                     
Alunas do 12º A4 – Escola Complementar do Til – APEL    
Margarida Sampaio
Carolina Carvalhinha
Sofia Rocha
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“Ciclos de conversa com a saúde”. Colaboraram connosco, o 
Dr. Nelson Carvalho (Diretor da UCAD), para abordar o tema 
das drogas legais e esclarecer acerca dos perigos destas no-
vas substâncias para a saúde. A terapeuta familiar – Dra. Carla 
Câmara, esclareceu os alunos sobre alguns mitos ligados à se-
xualidade. Estes ciclos permitiram o debate e partilha de ideias 
pelos alunos.

As estratégias alternativas baseiam-se na promoção de ati-
vidades de tempo livre, de caráter lúdico, recreativo, cultural e 
desportivo, incompatíveis com o consumo de drogas. Trata-se 
de um contexto de socialização fundamental, em espaço privi-
legiado para promover determinados fatores de proteção, como 
a melhoria da auto-estima, a interiorização de valores como a 
cooperação, a solidariedade e a inter ajuda, facilitador de um 
crescimento autónomo, de tomada de decisão e do desenvolvi-
mento de relações sociais. Neste sentido tivemos algumas ati-
vidades lúdicas: a prática de paintball, atividades ambientais e 
uma atividade desportiva/náutica, com a prática de três modali-
dades: paddel surf; canoagem e vela. Estas iniciativas tiveram 
como objetivo sensibilizar para a adoção de estilos de vida sau-
dáveis, através de atividades de índole lúdico pedagógico. 

Os alunos da EB 2/3 Bartolomeu Perestrelo participaram, tam-
bém, em algumas atividades de reflorestação, no Parque Ecológi-
co do Funchal, assim como numa iniciativa de caráter ambiental, 
que se realizou nas Queimadas – zona verde do Concelho de 
Santana, que integra o Parque Natural da Ilha da Madeira.

Os “Sábados Radicais” foi a designação atribuída a um 
conjunto de atividades, dirigidas aos alunos e às suas famílias, 

com o objetivo de potenciar as competências comunicacionais, 
e a relação pais-filhos.

Sendo a PSP um dos parceiros neste projeto, a sua colabo-
ração tem sido no sentido de sensibilizar os alunos, para a pre-
venção rodoviária, de forma a minimizar comportamentos de 
risco associados ao consumo de álcool.

A participação anual da UCAD na Feira da Saúde, na EB 
2/3 Bartolomeu Perestrelo tem sido uma constante, desde o iní-
cio do projeto. Desenvolvemos iniciativas de divulgação atra-
vés da distribuição de folhetos e flyers, e dinamizamos ativida-
des desportivas. 

No Centro de Atividades dos Tempos Livres, integrado na 
Igreja Paroquial da Freguesia do Imaculado Coração de Maria, 
realizaram-se actividades lúdico-pedagógicas. A metodologia 
ativa tem acompanhado sempre a nossa intervenção no A.T.L. 
recorrendo a atividades outdoor, de forma a proporcionar às 
crianças, novas vivências e experiências.

O balanço que fazemos até agora, com a implementação 
do projeto em vários contextos é muito positivo, pois é um es-
forço conjunto de todos os parceiros para prevenir os compor-
tamentos de risco junto da população da Freguesia do Imacula-
do Coração de Maria.

A intervenção preventiva deve tornar-se abrangente e mul-
tidisciplinar, com novos desafios e novas metas de concretiza-
ção, que devem de estar associadas e integradas em ativida-
des de educação para a saúde. Este é um projeto que se pre-
tende dinâmico e com estas características. Prevenção… é bué 
ação no Imaculado Coração.
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