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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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Dependências
sem substância

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 movimentando muitos milhares de milhões de
Eurodólares, alguns transportados a
“céu aberto” com direito a guarda reforçada, não vão os pobres ser tentados 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 bandeiras, 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
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11 gladiadores lutam no palco verde,
pelo direito a estar na final, almejando
o ceptro dourado, no mundo real vivem miseravelmente milhões de pessoas sem o mínimo de condições de
dignidade. Milhares de migrantes fogem 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 importa saber que existem mais de 50 milhões de refugiados devido aos conflitos 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 religião deles. Para quê falar, discutir e
questionar a violação dos direitos humanos. Dos horrores e torturas, da mutilação genital feminina, do tráfico de
seres humanos, da mendicidade forçada em todo o mundo? Não! O que importa 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 futebol, 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 reformas sociais nos países mais pobres
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do mundo. Mas o mais comum dos
mortais continua anestesiado, á frente
de uma tela, a ver múltiplos de 22 atletas que, em 30 dias, auferiram bem
mais do que a grande maioria dos que
vivem nas imediações daqueles estádios, 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 esforços num campo esverdeado, por
que não aproveitar a ideia e marcar
golos na baliza adversária com desportivismo 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 interessada 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 individualmente uns serem ricos e outros
pobres, terem mais ou menos recursos, ninguém conhece antecipadamente 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, apesar de mais fraca, tem a força da razão 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

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 Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, através de uma recepção à Comunidade Diplomática em Lisboa e às autoridades portuguesas suas parceiras. Wolfgang Götz e
João Goulão foram os anfitriões de um evento que
contou ainda com as presenças de figuras como o ministro da saúde, Paulo Macedo, Maria de Belém, Machado Caetano, Elza Pais, para além de muitos profissionais afectos à área das dependências, que assistiram ainda à apresentação do relatório “Consumo de
drogas, diminuição das capacidades do condutor e
acidentes rodoviários”.
Uma vez mais, Dependências marcou presença neste encontro, entrevistando e registando o discurso do ministro da saúde,
Paulo Macedo. Numa leitura política, a presença de Paulo Macedo 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 Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020, que define o quadro político global e estabelece as prioridades do Estado Português nesta matéria. Nas palavras do ministro da saúde, “trata-se de um Plano Interministerial
que aborda a temática dos comportamentos aditivos e das dependências 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 perdem 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 acidente rodoviário”. O relatório revela que “estatisticamente, o consumo 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 substância psicoactiva, como o álcool”.

Publicado na véspera do Dia Internacional Contra o Abuso e o

Tráfico Ilícito de Drogas, o relatório actualiza uma publicação divulgada 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 publicados na Europa e internacionalmente até 2013, dando maior ênfa-

se às meta-análises e revisões sistemáticas, que combinam e resumem os resultados mais recentes. A investigação foi dividida

em dois tipos de estudos: epidemiológico (por ex.: testes aleató-
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rios na berma da estrada) e experimental (por ex.: testes de desempenho).

O relatório revela de que forma a cannabis (THC) é a droga ilí-

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-

cita mais frequentemente detectada em condutores (seguida da

ção do actual crescimento de dados referentes à diminuição da

mais frequentemente encontrados. Observam-se grandes diferen-

convencido de que o relatório vai, não só, revelar-se oportuno e

cocaína e anfetaminas) e as benzodiazepinas os medicamentos

ças entre os países analisados, sendo que o álcool e as drogas ilí-

citas predominam no sul da Europa, e as drogas para uso terapêutico 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

capacidade de condução sob influência de substâncias. Estou

uma ferramenta indispensável para compreender esta área em rápida 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).

pode contribuir para uma redução da capacidade de condução

Intervenção do Ministro da Saúde, Paulo Macedo

preocupações levantadas no relatório está a variedade de drogas

sentação do Governo Português, participo nestas comemorações

poníveis para o consumo ilícito está a aumentar, e estudos recen-

estabelecido em 1987 pela Assembleia Geral das Nações Unidas

mesmo depois de a pessoa já não estar intoxicada”. De entre as

disponíveis atualmente: “O leque de substâncias psicoactivas distes 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

“É com muito gosto que, em meu nome pessoal e em repre-

do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Droga,
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

sólida para fazer face ao problema. No entanto, menos bem co-

acrescidas no domínio da luta contra a droga que decorrem não

da política, é como o consumo de outras substâncias psicoactivas

em particular do facto de o Observatório Europeu da Droga e da

nhecido e de importância crescente para o futuro desenvolvimento

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

só do reconhecimento internacional do modelo português, mas

Toxicodependência (OEDT) se encontrar sedeado em Lisboa e
também porque o Coordenador Nacional Português cumpre atualmente o seu segundo mandato como Presidente do Conselho de

Administração do Observatório, cargo para o qual foi eleito em dezembro 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, acompanhada 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, inserindo-as no contexto mais geral oferecido pelos dados a nível europeu.
O fenómeno da droga é dinâmico e continua a evoluir. As drogas da atualidade são, em muitos aspetos, diferentes das que conhecíamos no passado e, constantemente, surge uma grande variedade 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 resultado 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 frequentemente vendidas no mercado como euforizantes legais e produzidas com a intenção de imitar os efeitos das drogas controladas. A
rapidez com que são substituídas por outras, novas, e a diversidade de produtos disponíveis, tudo isto tem suscitado por toda a Europa uma variedade de respostas jurídicas.
A nível nacional, como resposta a este desafio, Portugal adotou 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 proteção contra a publicidade e o comércio das novas substâncias psicoativas e, por outro, a lista de 159 novas substâncias psicoativas
que passaram a ser sujeitas a controlo pelas autoridades nacionais.
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 Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências 2013-2020, que define o quadro político global e estabelece as prioridades do Estado Português nesta matéria. Tratase de um Plano Interministerial que aborda a temática dos comportamentos aditivos e das dependências numa ótica equilibrada
entre os domínios da procura e da oferta e que será operacionalizado 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 colaboração com as autoridades nacionais e, em particular, com o
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, 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

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 ressurgimento 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 entrada 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, portanto, 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 intervenção, trata-se de aperfeiçoar e mudar aquilo que é necessário mas num trabalho que tem vindo a ser feito que reconhecemos como positivo.
loco o trabalho do OEDT, mas também para conhecerem a política
portuguesa em matéria de dependências, reconhecendo que Portugal tem percorrido um caminho inovador e eficaz para fazer face
a esta problemática, ao qual importa dar continuidade e aperfeiçoar. Perante os novos desafios que foram identificados nos últimos anos, julgo que constituiria uma mais-valia um maior envolvimento do Observatório na temática dos problemas ligados ao álcool, 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 ferramentas 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 recursos adequados ao papel central que o OEDT assume neste
contexto, face à diversificação e acréscimo de trabalho da Agência. A redução orçamental a que foi sujeito no corrente ano, redução essa que a Comissão Europeia se propõe manter em 2015,
implicou desde já a redução da subvenção a cada Estado Membro/Ponto Focal.
Neste sentido, permito-me apelar aos representantes do corpo diplomático aqui presentes, no sentido de fazerem chegar esta
preocupação às respetivas capitais, para que o trabalho do Observatório possa continuar a proporcionar um sólido alicerce científico à formulação das políticas e respostas europeias.
Termino, reafirmando o comprometimento do Governo Português na luta contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas, e convidando-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.
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Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Laboral:

Estudo revela consumo em
meio laboral

Estudo inédito sobre hábitos da população laboral,
apresentado pelo Sicad, revela dados muito importantes 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 aditivos no contexto laboral.
Estudo foi realizado pelo CESNOVA – Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa
para o SICAD – Serviço de Intervenção nos Comportamentos 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.
Consumos na população laboral

As características da população laboral que domina largamente o perfil da população geral diferenciam-se assim das características da população inativa em dois aspetos suscetíveis de se
relacionarem aliás de forma contrária às suas posições respetivas 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 representação, 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 consumo de substâncias ilícitas, mais elevados nos jovens do que nos
idosos, o efeito da idade vai certamente atenuar as taxas de prevalência 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 segundos. Este efeito exerce-se no sentido contrário ao efeito exercido
pela sobre representação dos homens que registam maiores taxas 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 explicitadas 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 laboral, são mais elevadas em quatro pontos percentuais quando consideramos 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 ilícitas, 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, ecstasy, heroína, LSD, cogumelos alucinógenos – as diferenças praticamente não existem.
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“Em 79% dos locais de trabalho

não existe qualquer regulamento
sobre uso de álcool e drogas”

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 modalidades 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 Apresentação que se anexa.

Conclusões

Devido à composição sociodemográfica da população laboral,
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.
Pudemos constatar, no entanto, que no seio da população laboral, a relação aos consumos varia bastante de acordo com o
tipo de actividade, as funções e estatutos profissionais ou as condições 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 representação que eles não são muito frequentes, sobretudo quando se trata
de actividades de prevenção e de controlo.

“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”
Enquanto secretário de estado, Manuel Pizarro foi dos
políticos mais identificados e comprometidos com a
implementação de soluções pragmáticas e humanistas em torno de fenómenos como as dependências.
Sempre presente em resoluções, eventos técnico
científicos afectos a uma área que assumiu como tutela directa até há três anos atrás, é com tristeza e preocupação que o actual vereador da Câmara Muncipal
do Porto constata uma evidente demissão de responsabilidades por parte do actual governo. No exercício
cívico que actualmente lhe compete, Manuel Pizarro
não pode dar tréguas. Herda 12.800 famílias portuenses 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 vivas 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 isolados e em situação de dependência são públicos que
lhe tiram o sono... Soluções humanistas, pragmáticas
e potenciadoras de dinamização económica alemtamlhe o dia...

A autarquia que representa andou, na última década, de
costas voltadas com o instituto que geria esta problemática da toxicodependência, o IDT. O Dr. Manuel Pizarro herda 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 estado da saúde... Como estão actualmente as relações entre a Câmara Municipal do Porto e o SICAD?
Manuel Pizarro (MP) – Neste momento, do ponto de vista institucional, a relação é completamente normal. Diria que o problema, 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 problema continua muito presente na sociedade portuguesa, em particular na sociedade portuense. Existem até sinais empíricos que revelam 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 porque a considero o pior momento para, especialmente nos domínios 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 Municipal 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, repito, 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 activamente 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-

“A rede social do Porto

tem os seus méritos mas,

verdadeiramente, nunca teve uma
intervenção activa”
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Soluções sem abrigo

“O problema dos sem-abrigo é de elevadíssima complexidade... 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 população se encontra em privação severa. Isso significa que existe mais de um milhão de portugueses, entre os quais dezenas de milhares portuenses, abaixo do limiar da pobreza, o
que nos deve interpelar a todos. O fenómeno dos sem-abrigo 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 dependências. Estamos a transformar este assunto da pobreza
extrema dos sem-abrigo numa das prioridades da intervenção da rede social do Porto, em conjunto com a Segurança
Social, a saúde e as IPSS do Porto, no sentido de desenvolvermos um programa que nos permita abordar cada indivíduo 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 paulatinamente, com persistência e humanidade, os casos que existem 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”

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 presente e disponível – e o pragmatismo. Não vale a pena imaginar
soluções milagrosas, baseadas na repressão, para fazer desaparecer o problema da droga. Precisamos, isso sim, de soluções 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 fenómeno do tráfico e do consumo de droga que não tem apenas efeitos dramáticos sobre as pessoas atingidas mas igualmente sobre 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 problemáticos do país, o Bairros Críticos, que contemplava intervenções 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 iniciativa 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 apresentava 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. Todas as pessoas que contactam com a realidade do Bairro do Lagarteiro conseguem, mesmo assim, verificar muitos efeitos positivos 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 tensões, 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 habitação 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 formas de comunicação e uma valorização dos equipamentos
sociais, desportivos e culturais dos bairros. A ideia seria
não podermos distinguir, quando entramos numa determinada urbanização, se estamos num bairro ou não. A própria
distinção física revela desde logo um problema de concepção, 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 diminuição do estigma existente em relação aos bairros e, paulatinamente, 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 cidade merece, não obstante a carência nas intervenções interiores”.
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Por uma rede mais social

“A rede social do Porto tem os seus méritos mas, verdadeiramente, nunca teve uma intervenção activa. É uma organização 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 intervenção e valorizá-los, agrupando a cidade e desenvolvendo 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 dependentes. Temos que trabalhar na optimização da utilização dos meios disponíveis, dando sentido à natureza solidária 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 promover essa liderança mais forte na intervenção da rede social”.
sência do governo. Estamos a completar a reabilitação física dos
edifícios e a promoção de condições para que as associações locais possam intervir de forma mais activa.
Relativamente aos outros bairros da cidade, muitos dos
quais igualmente críticos, que intervenções está a autarquia a preconizar?
MP – Nós temos hoje gravíssimos problemas na zona de Lordelo 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 determinação, mas que sabemos que por si só não resolverá o problema. Estamos a promover profundas intervenções nesses bairros,
quer com as associações de moradores, quer no âmbito da requalificação do espaço público, quer de natureza social, junto dos moradores 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 sector da saúde e, infelizmente, temos hoje uma presença muito menor do que aquela que existiu no passado e da necessária face
aos problemas presentes.
Outra crítica apontada à autarquia, ao longo da última década, prende-se com o afastamento relativamente às instituições da sociedade civil, que tanta riqueza apresentam 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

“Falamos de carências para

o pagamento da luz, da água,

para assegurar a alimentação de
crianças”

“ 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”

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 tomada 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 financeiros 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 trabalhar 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 Porto, tem uma disponibilidade de meios muito inferior à necessária,
porque o país vive uma era de centralismo exacerbado sem precendentes. 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.

Da candidatura à presidência à vereação por
vocação e dedicação

Fala num recrudescimento do fenómeno da toxicodependência no Porto... Que sinais em concreto lhe têm chegado dessa realidade?
MP – Por um lado, informações das autoridades policiais. Vários 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 apercebemos fruto de uma das grandes diferenças implementadas por
este executivo. Andando muito na rua, facilmente nos apercebemos desses problemas e localizamos esses fenómenos. Paralelamente, tenho informação proveniente do sistema de saúde, nomeadamente das urgências hospitalares, com o reaparecimento
de fenómenos mais associados ao consumo de drogas injectáveis, 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 assistencialismo quando deveríamos estar já em patamares superiores de exigência em termos sociais?
MP – Também por isso procuramos fazer na Câmara Municipal do Porto uma combinação muito inteligente de medidas em diferentes 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 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... São problemas que têm que ter
uma resposta imediata. Não podem esperar pelos efeitos de medidas mais estruturais. Mas, ao mesmo tempo, a Câmara está a pro-

“Quando concorri à câmara municipal, fi-lo com a expectativa 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 cidade e para os cidadãos do Porto. E eu não tenho qualquer dúvida 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 condições 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 propostas 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 diversas, sendo até muito próximas no essencial, o que permitiu 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”.
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 parece possível é que o mesmo governo que toma medidas de austeridade 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 poderá este “boom” cultural que o Porto tem atravessado
nos últimos anos ser potenciado como factor de dinamização económico?
MP – Sem dúvida! Temos que olhar para a cultura pelo seu valor
intrínseco, pelo valor da criação, da promoção do indivíduo que comporta nas diferentes expressões, desde as mais eruditas às mais populares. Compete-nos criar as condições adequadas para a dinamização da cultura que, valendo por si própria, também representa um
enorme valor económico, quer pela capacidade de reforçar a atracção 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”
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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
António da Rocha e Costa preside à Secção Regional
do Porto da Ordem dos Farmacêuticos, uma instituição secular que visa pugnar pela qualidade do desempenho do farmacêutico no exercício da sua actividade profissional. São vários os domínios em que a
profissão do farmacêutico se cruza com a dos diferentes profissionais que intervêm em muitas outras áreas
da saúde, entre as quais a das dependências. Na última década, o profissional de farmácia comunitária foi
um elo indispensável para a saúde pública em Portugal, prestando um serviço inestimável no âmbito do recentemente interrompido programa de troca de seringas e do programa de substituição opiácea, desenvolvido nas farmácias portuguesas. Em entrevista a Dependências, António Rocha e Costa aborda esta temática, alertando ainda para os danos que poderão advir
se o Estado continuar a tratar da mesma forma os profissionais que prestam um serviço público através de
uma rede composta por mais de 2900 farmácias, muito provavelmente a maior rede de saúde existente no
país.

Portugal tinha dois projectos de proximidade, o da troca
de seringas e o programa de substituição opiácea, desenvolvidos nas farmácias, que deixou cair... Enquanto presidente da Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos e, enquanto farmacêutico, já sente reflexos do
abandono destes dois programas?
António Rocha e Costa (AC) – Esses reflexos já se vão notando... Basta ler trabalhos publicados na imprensa da especialidade para constatarmos que o número de casos de VIH e de hepatite B e C têm vindo a aumentar. Não se pode daí inferir que todos estes casos têm a ver com o abandono do programa de troca
de seringas nas farmácias, mas uma boa parte deve-se certamente 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 desempenhá-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 correspondidos ao dirigirem-se aos centros de saúde para usufruirem 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 seringas ou estavam em programas de substituição. As coisas funcionavam muito bem.
Em que medida estará a Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos disposta a pugnar pela retoma
destes programas, desde que exista vontade política expressa para o efeito?
AC – Como é sabido, esses programas resultam de um protocolo celebrado entre a Associação Nacional das Farmácias e o Ministério 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 conversações em curso que, certamente, conduzirão a essa retoma.
Que tipo de compensações existiam para os farmacêuticos 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
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2900 farmácias, muito provavelmente a maior rede de saúde existente no país e que tem este condão de responder muito facilmente 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 abrangente 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 dignidade tem-se mantido, graças ao sentido de responsabilidade social que sempre foi apanágio dos farmacêuticos. Contudo, a manter-se a situação de cortes cegos por parte do Ministério da Saúde, que têm afectado sobretudo a farmácia comunitária e os laboratórios 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 décadas.
Naturalmente, quem perde com esta situação é o doente, que
está habituado a um serviço de excelência prestado por profissionais dedicados e competentes, em espaços físicos que oferecem
as melhores condições.
Nas 5ªs Jornadas Atlânticas em Cuidados Farmacêuticos,
recentemente promovidas pela Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos, foram apresentadas propostas que visam inverter esse ciclo negativo... Uma delas 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 passado, constatamos que o farmacêutico tinha um poder mais interventivo 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 medicamento passou para a indústria, o farmacêutico deixou de ter a exclusividade em toda a cadeia do medicamento e a influência que tinha
até então ficou muito reduzida.
Desde essa altura, a remuneração do acto farmacêutico passou a estar associada ao valor da embalagem do medicamento. A
partir do momento em que se conjugam vários factores como a redução drástica do preço dos medicamentos de marca, da implementação das margens regressivas e do aumento da quota de ge-

néricos, entre outros, a farmácia comunitária começa a ter grandes dificuldades, vendo ameaçada a sua sustentabilidade.
Nestas circunstâncias, só resta uma solução: o farmacêutico,
com as competências que lhe advêm de uma formação académica de nível superior, deverá ser remunerado sobretudo pelos serviços 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 estado poupará nas despesas com a saúde. Os cuidados farmacêuticos foram uma vez mais o tema destas Jornadas Atlânticas, e estamos certos de que o caminho será este e o conceito nelas defendido sairá vencedor mais tarde ou mais cedo.
A prestação de cuidados farmacêuticos, quer na vertente preventiva, 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 farmacêutica, à semelhança do que se já vem fazendo noutros países.
Presumo que, enquanto representante dos farmacêuticos,
concorde com a aventada compensação por acto farmacêutico...
AC – Penso que isso é inevitável. O actual modelo de farmácia que privilegia a vertente comercial está esgotado, porquanto
tende a descaracterizar o papel tradicional da farmácia. Um modelo 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

São seculares os laços que unem a intervenção solidária da Santa Casa da Misericórdia aos portugueses em situação vulnerável. São cinco séculos
de história, que encontram raízes no desenvolvimento da expansão marítima e da actividade portuária e comercial, que favorecia o afluxo de gente
aos grandes centros urbanos, como era o caso de
Lisboa, onde surgia a primeira sede da Misericórdia. Já na altura, a missão assumia contornos estóicos: gente que vinha à procura de trabalho ou de
enriquecimento, numa busca muitas vezes sem frutos, 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.

Volvidos cinco séculos, muitas páginas foram acrescentadas à história do país das misericórdias. As dinâmicas sociais foram traduzindo diferentes necessidades de intervenção e a instituição sempre soube adequar-se aos desenvolvimentos, afirmando-se ao longo dos tempos como uma espécie 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 Misericórdia 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 coesão 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 Santa 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 estratégias de actuação nas respostas sociais integradas de proximidade, no desenvolvimento comunitário, no acolhimento social, na educação e formação.
Em entrevista a Dependências, Mário Rui André, o responsável por esta Direcção da SCML, fala em “lógicas de
cooperação e partilha de responsabilidades e recursos”
como instrumentos que visam “dinamizar e capacitar as comunidades, conferindo valor acrescentado às organizações,
às pessoas e aos próprios territórios”.
A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa possui actualmente uma direcção especialmente vocacionada para o
desenvolvimento de uma intervenção de proximidade integrada, 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 reorganização da área da acção social, que ficou então dividida em três
grandes domínios, a que correpondem três direcções: a da infância e juventude, que trata fundamentalmente toda a vertente rela-

“A intervenção da SCML já era
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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.”

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 públicos 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 proximidade, quer a nível da ação social local, em particular no âmbito do subsistema de acção social, de acordo com o protocolo que
a SCML tem com a Segurança Social, quer no âmbito do desenvolvimento comunitário e desenvolvimento de parcerias locais.
Como foi reorganizada essa intervenção em matéria de
acção social?
MRA – A oportunidade da reorganização administrativa da cidade de Lisboa, que passou de 53 para 24 freguesias, permitiu
que a Misericórdia adoptasse um olhar mais territorializado, materializado na sua intervenção, tendo em consideração que, ao nível
da cidade de Lisboa, as problemáticas também são muito variáveis de acordo com os territórios. 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.
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 perspectiva colaborativa, na procura das soluções mais adequadas para
os problemas existentes em cada um dos territórios, tendo em
consideração um diagnóstico previamente realizado pelos parceiros e o conhecimento da Rede Social de Lisboa.
Calculo que, em confronto com o anterior paradigma dominante na intervenção social na cidade, em que as “quintas” 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 ligação com as entidades e parceiros locais. Só que, essas, eram ligações basicamente assentes na cooperação específica em relação
a problemáticas em que sentíamos que as competências de determinada organização respondiam de forma mais qualificada face
aos nossos recursos e competências... O que pretendemos actualmente 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 resposta 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 parceiros locais, conjugando os seus esforços no sentido dessa abordagem 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
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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 intervenção territorial integrada?
MRA – Este modelo surge a partir da constatação de uma necessidade. Estando a Misericórdia organizada em torno de 10 territórios, era importante que cada uma destas unidades territoriais

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.

fosse desenvolvendo competências para reforçar o trabalho em
rede a nível local. Essa necessidade era sentida tendo em consideração um novo paradigma de olhar a cidade e o território. 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. Por uma feliz 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 centrada no território e na dinamização de parcerias criticas, bem como
numa abordagem integrada com vista a procurar formas inovadoras de resolvermos problemas sociais.
Como é gerir um contexto social tão diversificado e descaracterizado como a cidade de Lisboa?
MRA – Não será fácil à partida e menos ainda o será numa
conjuntura complicada. A Misericórdia assume um impacto importante na forma como responde à população... Mas não podemos
ter apenas o olhar ou a abordagem da Misericórdia. Se não tivermos 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 esses 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 competências por parte das juntas de freguesia, temos uma oportunidade única para desenvolvermos um outro olhar sobre a intervenção social na cidade. As juntas de freguesia são fundamentais relativamente à intervenção na cidade. Já o eram e, agora, ainda
mais passaram a sê-lo porque reforçaram muito as suas competências, muitas das quais confluem com as responsabilidades inerentes 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 sociais 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 respostas com todos os parceiros à mesa, diria que as juntas de freguesia se afiguram como parceiros fundamentais neste contexto.
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Aliás, já tivemos reuniões com praticamente todos os líderes locais 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, inevitavelmente, a SCML tem uma responsabilidade ao nível da acção
social local. Portanto, são responsabilidades ao nível do subsistema de solidariedade, tendo os meios e recursos económicos 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 processos 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 segunda 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 resolverem 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 inevitavelmente 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. Relativamente a esta questão dos idosos isolados e em situação de
vulnerabilidade, por exemplo, nós podemos desenvolver serviços 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 pessoas 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 famílias 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 locais, 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 podemos ficar satisfeitos quando existem pessoas ao nosso lado a viverem nessa situação. E essa é uma das matrizes inerentes à fun-

dação da Misericórdia: nunca podemos ficar indiferentes à existência de pessoas cuja dignidade humana, direitos e deveres de
cidadania são colocados em causa. Estamos a atravessar uma situação muito difícil, a própria Misericórdia está a fazer todos os esforços para minorizar os impactos da crise nas pessoas e nunca
nos poderemos conformar com o convívio com pessoas que vivam uma vida de exclusão, de pobreza e de indignidade humana.
A situação de dificuldade financeira do Estado não poderá perpetuar 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 ninguém 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 esperança 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 responsabilidade, juntamente com os parceiros locais, nomeadamente no seio da
Plataforma do Envelhecimento da Rede Social de Lisboa ou das juntas de freguesia, para encontrar a resposta adequada para cada
caso específico, que poderá passar pela integração num apoio domiciliário, pelo acompanhamento numa resposta de residência temporária, 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 sucederá enquanto tivermos crianças mal tratadas ou cujas famílias passam por dificuldades como o desemprego ou em enquadramento social que dificulte o seu desenvolvimento físico, mental, educacional e
a sua integração e inclusão nos processos sociais inerentes ao desenvolvimento das crianças. Temos actualmente na cidade 16 equipas 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 familiares e sociais, mas também que nada falte àquela criança para o seu
desenvolvimento e integração. Só se garantirmos este desenvolvimento 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

A Unidade de Tratamento Intensivo de Toxicodependências e Alcoolismo (UTITA) organizou, no passado
dia 29 de Maio, as suas Terceiras Jornadas, subordinadas ao tema A Adição em Meio Laboral: Prevenção,
Tratamento e Reinserção. Após 20 anos de intervenção, esta unidade por onde já passaram mais de 4 mil
utentes, não só oriundos das Forças Armadas mas
igualmente da sociedade civil portuguesa, pode orgulhar-se de ter eliminado fronteiras e barreiras e estender os seus serviços à população afectada por problemas de adições. Em 2000, depois de se soltar das
“amarras” do Hospital da Marinha, ….começou a celebrar protocolos e a alargar os seus “tentáculos” a outros públicos alvos que não os membros das Forças
Armadas mas, eis que hoje se depara com as contingências de muitas outras unidades espalhadas pelo
país: sob a máscara da crise, mais uma alteração orgânica e um possível desmembramento de recursos e
competências. Neste momento, a UTITA encontra-se
sob a tutela do Hospital das Forças Armadas e aguarda orientações que, espera-se, potenciem a continuidade dos resultados até hoje obtidos. Para já, o evento serviu para a realização de uma retrospectiva...
com futuro incerto...
Maria Halpern Diniz, Directora da UTITA

ria uma excelente oportunidade para sensibilizarmos toda a comunidade envolvente
Que temáticas destacaria no seio do programa destas jornadas?
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 avizinha um novo ciclo. Todas as intervenções foram valiosas e equilibradas. Na parte da manhã, tivemos apresentações mais institucionais, subordinadas à UTITA e de cariz generalista, enquanto de
tarde tivemos comunicações sobre os mecanismos da adição, sobre 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 abstinência mantida. 20 anos de UTITA e um dos primeiros utentes inseridos nos nossos programas.
Sendo uma unidade das Forças Armadas, a UTITA destina-se exclusivamente a membros desta corporação ou estende o seu âmbito da actuação à população civil?
MHD – Também tem população civil. Nos primeiros anos, funcionou no Hospital da Marinha sem grande autonomia e, a partir
de 2000, desde que se instalou na Base Naval de Lisboa, começou 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, segurança no trabalho e segurança militar – implicações a nível operacional e no acesso a informação sensível e confidencial.

Que balanço faz destas terceiras Jornadas da UTITA?
Maria Halpern Diniz (MHD) – O balanço que faço é muito positivo. 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 terapêutico, abordando exclusivamente o pessoal da saúde. Estando a
UTITA vocacionada para o meio laboral , particularmente nas Forças Armadas, entendemos que seria essencial a intervenção das
chefias. Ainda se verifica algum desconhecimento em torno destes temas e dos modos de actuação e considerámos que esta se-

Como se desenvolve a intervenção na comunidade terapêutica?
MHD – Nós temos uma intervenção muito vocacionada para o
meio laboral. Esse é o nosso público alvo, por assim dizer. O programa, desenhado para pessoas que ainda estão enquadradas laboralmente, foi feito com base no Modelo Minnesota, os nossos profissionais 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 permitiu-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-

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 pretendemos reforçar cada vez mais. É praticamente consensual que a adição é uma doença crónica cerebral e, como tal, não se cura, controla-se precisa de ser acompanhada. E nós estabelecemos pontes nesse sentido. Sabemos que na doença aditiva o risco de recaída 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 comum 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 resultados 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

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 humanos que custam milhares de dólares. A traficância, pura e simplesmente, 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 pôrse em prática aquilo que já existe, a fármaco vigilância e gestão
do risco do medicamento. E, nestes casos, estamos perante medicamentos 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 aspectos. 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 ainda 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 perigosa 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 sociedade. Ao contrário do tabaco, como altera a percepção, pode provocar acidentes de viação, acidentes de trabalho e uma série incomensurável de danos, pelo que tem que ser muito bem ponderada
a sua legalização.

Revê-se no cognome Mr. Minnesota?
Margalho Carrilho (MC) – (Risos) ...Foi um modelo que introduzi, em 1987, em Portugal, através do meu primeiro livro. Depois,
o modelo funcionou por si, as pessoas desenvolveram-no democraticamente 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 modelo?
MC – No âmbito dos tratamentos de abstinência total, com pequenas alterações, voltaria. Porque também temos os tratamentos
de manutenção e substituição opiáceos, as designadas dependências controladas pela OMS. Mas em duas áreas, voltaria, nomeadamente no tratamento da dependência do álcool e em meio laboral.

Fará então sentido esta discussão em torno da legalização da cannabis?
MC – Penso que o lobby da cannabis se aproveitou do facto
de haver pouca investigação científica comparativamente aos produtos do tabaco e nicotina para tentar alcançar o seu objectivo.
Numa primeira fase, foram os medicamentos com produtos canabinóides... Como esses demonstraram ser um fracasso em comparação 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 directivas 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...
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Nélson Santos, Director do Serviço de Saúde da
Marinha

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

Na sua comunicação, foi possível perceber o que foi, no passado, 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 mesma 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 significativas 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 emergência 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 presença de uma psiquiatra a tempo inteiro. À partida, garantimos sermos capazes de lidar com essas novas substâncias, ainda que as
mesmas coloquem problemas diferentes do ponto de vista do enquadramento laboral, na medida em que não determinam o mesmo tipo
de incapacidade mas apresentam maiores problemas ao nível da segurança 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 profissionais da saúde mental e a sua visão nestes novos paradigmas
que estão a surgir.

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 patologias 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 privilegiada para detetar precocemente e abordar o doente com consumos excessivos de álcool. A evidência atual mostra que as intervenções breves, quando aplicadas nos Cuidados de Saúde Primários, são eficazes e custo-efetivas, levando à redução dos
consumos e dos problemas ligados ao consumo de álcool. Envolve também o consumo de risco e nocivo e exige a intervenção consciente por parte dos Cuidados de Saúde Primários.
Mais ainda porque a este nível se pode atuar em todas as vertentes da prevenção destes problemas, ao aplicar testes de rastreio que levem à deteção precoce de casos e a realização de
intervenções breves de base motivacional, quer ao apoiar/ integrar o tratamento ou a reabilitação dos indivíduos afetados. Esta
apresentação resume os aspetos ligados com a deteção precoce e intervenção breve, no quotidiano do médico de família, colocando-nos perante uma atuação mais estruturada e científica,
no que constitui um renovado desafio à prática clínica.

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 – PROJECTO 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 desenvolvimento 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 estados psicofisiológicos incompatíveis com o elevado nível de operacionalidade 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 utilizadores de drogas em Portugal. A maior incidência deste incremento, mercê da tipicidade do fenómeno, verificou-se na população jovem, justamente o escalão etário que constitui a maior parte 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 procedimentos que culminaram com a inauguração em 8 de Julho de 1980 do Laboratório 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 organizacional de prevenção ao consumo abusivo de substâncias psicoativas 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 diversificados 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 semanais provenientes de militares selecionados de uma forma randómica
computorizada, estatisticamente representativa da composição qualitativa e quantitativa das várias Unidades/Organismos/Serviços da
Marinha, tendo por universo a totalidade dos militares (oficiais, sargentos e praças).
Aleatoriedade da escolha dos indivíduos a testar, potencia o pretendido 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 dissuasores do consumo.
Após alta hospitalar é ainda o LAFTM que proporciona a monotorização 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
Com base no documento “Segurança e Saúde do Trabalho e
Prevenção do Consumo de Substâncias Psicoativas: Linhas Orientadoras para Intervenção em Meio Laboral” e no “Quadro de Referência 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 assim, pontos essenciais que são comuns aos dois documentos, nomeadamente, as questões ligadas aos determinantes individuais,
societais e relacionados com as condições de trabalho, as vantagens para os trabalhadores e empresas duma intervenção preventiva 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.
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Prezado Colega

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

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.

E porque o desinvestimento na Formação, Prevenção e Educação para a Saúde parece evidente…

No “pano verde” da incerteza permanente duma crise financeira e económica que se vem arrastando, movimentam-se a poderosa indústria produtora, a publicidade insinuante e sofisticada 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, sociólogos, professores, educadores, juristas, investigadores, estudantes, também jogam este “xadrez”, ora avançando, ora
recuando, por vezes como “peão”, outras como “bispo”, “cavalo” ou “torre”…
E porque estamos num momento particularmente difícil para
a Alcoologia portuguesa, com profundas alterações na organização dos serviços que lidam com os doentes alcoólicos, no-

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 debater os seus saberes e experiência; o programa (que recomendamos 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.

PROGRAMA PROVISÓRIO
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; Vicepresidente da SPA) e Dr. Augusto Pinto (médico de família;
Presidente da SPA)

(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)

10h30m–11h Intervalo

ALMOÇO

11h–12h30m Painel – Epidemiologia actual dos PLA

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

– PLA

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

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

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

–B
 aclofeno (Dr. Ramiro Araújo – médico psiquiatra)

–“
 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

– S elincro (Drª Fátima Ismail – médica psiquiatra; Hospital de Stª
Maria)
–O
 utros (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

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
–Á
 lcool e Depressão (Prof. Aníbal Fonte - médico psiquiatra;
Hospital de Viana do Castelo)
–Á
 lcool e Drogas ilícitas (Dr. João Curto - médico psiquiatra;
Responsável da Unidade de Desabituação de Coimbra)
–Á
 lcool 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

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)
–O
 s 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
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Convenções entre Estado e privados revistas:

Novos critérios de
financiamento entre o estado e
as unidades privadas de saúde
As Comunidades Terapêuticas, Clinicas, Unidades de
Desabituação e Centros de Dia, reuniram para analisarem, o documento “Revisão e Atualização dos procedimentos, mecanismos e critérios de financiamento
dos serviços prestados em regime de convenção entre o Estado e as unidades privadas de saúde”.

Entendido como instrumento de apoio às instituições de solidariedade 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-administrativos e técnicos, relativos ao estabelecimento e ou adequação 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 apreciação dos documentos aproveitaram o momento para questionar um
conjunto de situações e problemas sentidos e vividos pelas instituições 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 objectivos da reunião e do novo enquadramento jurídico e administrativo do documento que tem como objetivo definir, adequar e
atualizar o modelo a adotar na análise e avaliação prévias de propostas de novos acordos ou revisão de acordos já estabelecidos
para apoio ao tratamento e reinserção social de utentes dependentes de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, quando prestados por instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, tal
como está definido na Lei que fixa os termos dos procedimentos,

Financiamento - Preços Máximos, Comparticipações e Outros Pagamentos:
• Clínica de Desabituação: 75 €/dia/utente;
• Comunidades Terapêuticas:
Programa Geral e Programa Específico para Dependentes 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.

“Cinco anos é o prazo de vigência
das convenções”

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 unidades 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.

A admissão dos utentes só poderá ser efectuada:

• 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 protocolados com o SICAD;
• Por determinação judicial;
• Por iniciativa própria, junto da Instituição.

Iª Conferência Nacional Sobre Políticas de Drogas:

A droga, o crime e o
branqueamento de capitais

O Governo Angolano organizou a
Iª Conferência Nacional Sobre Políticas de Drogas. O evento acompanhado pela Dependências, decorreu nos dias de 9 e 10 de Junho na cidade de Luanda em Angola com o objectivo de Assembleia Nacional avaliar a problemática do Combate à Droga, o Álcool
e a Toxicodependência no País, e
definir a Estratégia Nacional contra o Fenómeno, através da Coordenação Institucional entre os vários Departamentos Ministeriais
do Executivo e as Instituições Internacionais.
A
Conferencia
dirigida
pelo
INALUD – Instituto Nacional de
Luta Anti-Droga, teve como tema
principal as Drogas, Famílias e Instituições, contou com a participação de organizações da sociedade
civil e dos PALOP.

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-estima e estimulando-os a assumirem plenamente a responsabilidade sobre a sua saúde, evitando 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 devemos encarar com bastante atenção, principalmente no seio da nossa juventude.
Estamos conscientes que a luta antidroga deve assentar essencialmente na prevenção 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 estupefacientes, têm o direito à plena reabilitação física e psíquica, e foi com esta preocupação 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 toxicodependentes, que será inaugurado brevemente na província do Bengo.
Consideramos que erradicar a droga apenas por via da repressão, pode agravar tendencialmente 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 urbano e o apoio familiar, permitirá o controlo efectivo do consumo e tráfico de drogas no
nosso país”.
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Rui Mangueira, Ministro da Justiça

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.”.

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 caminho, não só pelo plano nacional mas igualmente face a um conjunto de ideias e opiniões que surgiram em função de uma prática
que temos estado a seguir e que pode ser absolutamente melhorado. Do ponto de vista prático, sabemos que temos que perseguir
um programa de disseminação de informação e sabemos exactamente onde estão os focos: na juventude, vamos às escolas, vamos mobilizar a sociedade ouvindo e envolvendo os familiares e
não só aqueles que são neste momento as vítimas, os toxicodependentes. Por outro lado, sentimos que os meios que temos ainda são insuficientes. Vamos ter que olhar melhor para o nosso
programa e ver até que ponto poderemos melhorar, na perspectiva de meios. As experiências de outros países também nos ajudaram a compreendermos melhor onde estamos... Sentimos que é
positivo, que temos um bom caminho mas, mesmo assim, tronando este fórum um momento de auscultação, podemos ganhar muito nos próximos tempos.

O Executivo Angolano, aprovou
em Janeiro deste ano, o

Ana Graça, diretora do INALUD

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.

Saiu daqui uma ideia, lançada pelo ministro, assente na
cooperação entre os países da CPLP. Em que medida poderá ter nascido aqui um laço efectivo tantas vezes proclamado mas que raramente funciona?
RM - A cooperação jurídica, judiciária e de auxílio mútuo já é
efectiva. Temos beneficiado da existência de mecanismos multilaterais ao nível da CPLP a também bilaterais, com todos os Estados. E entendemos que, também nesta matéria das drogas, podemos encontrar um caminho de cooperação mais efectivo e adequado 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 pensarmos 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 problemas, 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 estabelecido.

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 percebem essa necessidade, uma vez que possuímos estatísticas débeis. Tirando os nossos profissionais, a restante população não
valoriza estas problemáticas. Face aos indicadores que possuímos no Hospital Psiquiátrico de Luanda, vamos constatando gradualmente que o fenómeno vai tomando um rumo muito contrário
ao desejado. Daí que realizemos conferências, chamemos a comunicação social e as pessoas para darmos a conhecer à sociedade a realidade actual face ao consumo de substâncias psicotrópicas.
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 remotos, 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 outros rumos: muita juventude cá, muita gente proveniente de Portugal e das ex-colónias, que traziam outras formas de estar. Numa
determinada altura da história de Angola, nos colégios, a malta jovem dotada de algum poder financeiro fazia muito uso dessas
substâncias. Nós, os nativos, pouco fazíamos. Entretanto, no pós
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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 praticamente 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 abertura das fronteiras, as pessoas iam e vinham, traziam novas formas
de estar, novas culturas, e foi-se incrementando o uso de substâncias 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 Angola, desde o uso nocivo para a saúde às inúmeras consequências em matéria de sinistralidade rodoviária. Por isso, realizamos
estas conferências e outros trabalhos de prevenção para chamarmos 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 desenvolvimento 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 orientações nos primeiros anos de vida. E os professores também vão recebendo formação nesse sentido.
O relatório apresentado ontem pelo ministério da saúde
referia que 8,7 milhões de angolanos eram potenciais consumidores de álcool... Quase equivalente à população de
Angola...
AG – É preocupante... A nossa população é jovem e são esses jovens que fazem o consumo dessas substâncias, principalmente do álcool. A principal preocupação do poder político prende-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 construir um centro especialmente vovacionado para dependentes,
que não demorará mais do que dois meses a inaugurar. Entretanto, estamos a desenvolver esse trabalho uma vez que instalámos
uma unidade especializada em Luanda, com médicos e enfermeiros devidamente treinados, que dão uma resposta adequada às
necessidades.
Quer dizer que não pretendem “psiquiatrizar” o problema?
AG – Este é um problema com raízes sociais e a terapêutica
tem que ser também social, preventiva e incluir respostas multidisciplinares.
Falámos de liamba, de álcool... Que outros consumos estão sinalizados no seio da população residente em Angola?
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 questões. 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 específicos. Ainda não temos capacidade técnica suficiente para fazer 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 drogas?
AG - Isso é indiscutível. Só assim teremos melhores resultados. Sem cooperação internacional, sem união entre as nações
não conseguiremos combater este fenómeno. A droga não se
combate unilateralmente.

Ana Paula
Sacramento Neto,
Secretária de
Estado para a
Família
Quando falamos de
Políticas Familiares,
estamos certamente
a referir-nos do conjunto de intervenções
Públicas de carácter
multidisciplinares direccionadas para o
fortalecimento da família enquanto célula base e consequentemente a
primeira instituição social, que ocupa um lugar imprescindível para o futuro da humanidade, marcando primordialmente e indelevelmente cada criança,
que constituirá o futuro do nosso País. Cabe à família o papel primordial da educação e a garantia da
formação e estabilidade psico-emocional dos seus
membros. A implementação de Programas com incidência directa nas famílias, aliado aos programas
de formação profissional, ocupação dos tempos livres dos jovens, a massificação dos desportos e
particularmente dos desportos escolares e a educação 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 tóxicodependência constituem um dos grandes problemas da actualidade a nível mundial e, as consequências directas e indirectas do consumo de
drogas no nosso país são percebidas nas várias vertentes da sociedade, como o trabalho,
na disseminação do vírus HIV, no aumento da
criminalidade, entre outras que afectam directamente 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 Educação.

Manuel Cardoso,
Sicad
Estava gerada na
plateia uma grande
expectativa para conhecer o modelo portugues da luta contra
a droga e toxicodependência.
Manuel Cardoso começou por referir
que o Plano Nacional
para a Reducao dos
Comportamentos Aditivos e das Dependências
2013 - 2020, surge para responder aos novos desafios 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 problemas relacionados com o consumo de substâncias
psicoativas, os comportamentos aditivos e as dependências, 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 indutora de uso/consumo de risco e nocivo e proporcionar oportunidades de jogo legal e seguro, e não
indutor de comportamento aditivo.
E um terceiro domínio que são os temas transversais que visam assegurar a qualidade dos serviços 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 história, referiu Manuel Cardoso que começou por
fazer o resumo histórico dos 40 anos da estratégia de combate à droga em Portugal. É criada uma
rede de unidades de tratamento, são desenvolvidas políticas inovadoras em matéria de redução
de danos e de saúde pública baseadas na assunção de que o toxicodependente é um doente, desenvolve-se um programa de troca de seringas, é
criada uma rede de respostas integradas e complementares que inclui parcerias público-privadas, o consumo é descriminalizado, são criadas
as comissões de dissuasão da toxicodependência, 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 resolvido 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 drogas, 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 fenômeno”.
Em Cuba existem 199 centros comunitários de saúde mental, 10 UIC – Unidades de Intervenção Co-

munitária, 5 centros de
desabituação de adolescentes de internamento de curta duração
e 3 centros de desabituação em HPH. Por
todo o país existem 651
centros de auto-ajuda.
Existem cursos e programas de formação
para aumentar o nível
de conhecimento, competência e desempenho
de profissionais e técnicos de saúde na prevenção
do uso de drogas e tratamento da toxicodependência. 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 desenvolvido em Moçambique, no decorrer dos últimos 15 anos. Explicou e descreveu um pouco, qual o contributo 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 parceiros 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 segurança 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 agravamento 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 ilícitas, 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 educativas, 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 desvantagens, 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 toxicodependentes;
A premência da cooperação judiciária internacional e do auxílio judiciário mútuo, especialmente quanto à aplicação da extradição 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 transnacional, 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 problemas causados pelas drogas ilícitas, através do sistema de educação, do sistema de saúde, na implementação dos diversos programas nos domínios das políticas e programas da juventude e desportos, pelas igrejas e a sociedade civil organizada, 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.

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

O que leva um estudante da área da saúde a preocupar-se com o problema das drogas em Angola?
Carlos Miranda (CM) – Na verdade, a situação das
drogas não é uma preocupação de nenhum sector social. Abrange toda a comunidade e, enquanto estudantes, o nosso papel é preponderante. Os problemas, seja
em que país for, devem ser resolvidos dentro das universidades, mais ainda no nosso caso em que existem
extensões para as comunidades, que têm revelado
grande importância para a resolução dos problemas comunitários.
Sendo jovens e actuando perante um público académico igualmente jovem, habituado a consumir
excessivamente em contextos festivos, calculo
que não seja fácil transmitir mensagens preventivas...
CM - Por sermos jovens, somos vulneráveis. E, normalmente, 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 organismo. 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 esses caminhos. No início do próximo ano, realizaremos
mesmo uma festa sem drogas, denominada festa sem álcool...
Que tipos de iniciativas têm desenvolvido no âmbito da prevenção?
CM - No início do ano, promovemos uma palestra com
uma docente da área da saúde pública no sentido de transmitirmos os efeitos das drogas no organismo. Foi uma acção muito positiva, em que focámos essencialmente as
drogas lícitas. Paralelamente, temos promovido muitas actividades internas de sensibilização e informação destinadas 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 apenas 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 conceberem 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, temos uma ferramenta básica para prevenirmos essas situações.
A realização de projectos no eixo da prevenção pressupõe 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 termos gerais, ainda podemos dizer que estamos bem. O que
me preocupa é quem está fora. Daí a necessidade de estendermos os nossos serviços...
Como avalia a receptividade dos estudantes às
vossas propostas?
CM - O álcool nem devia ser encarado como uma questão 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 integração do recém admitidos, realizando uma festa de caloiros. E os estudantes aderem às nossas actividades com
muito afinco, sempre dispostos a participar.
“Temos outro projecto Saúde na Comunidade, desenvolvido
há três anos em parceria entre a Associação de Estudantes do ISCISA 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 fazermos 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, ainda continuam a encher hospitais e nós, enquanto estudantes, podemos desenvolver um papel preponderante a esse nível em prol
da sociedade. E temos aproveitado a implementação deste projecto para realizar actividades conjuntas com o projecto Antes.
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Prevenção na Região Autónoma da Madeira:

“Viver a Prevenção no
Imaculado”- Uma Intervenção
Comunitária
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 Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, no
sentido de desenvolver um Projeto de Intervenção Comunitária designado “Viver a Prevenção no Imaculado”, com o objetivo de prevenir o consumo de substâncias 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 Associação de Dirigentes Sociais e Culturais da RAM, da Escola Complementar do Til (APEL), da EB1/PE do Imaculado 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 Imaculado Coração de Maria, da Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal (Centro Comunitário
dos Viveiros- CCV) e da PSP (Polícia de Segurança
Pública).

O levantamento dos fatores de risco e proteção, através do
diagnóstico de necessidades, permitiu identificar os fatores relacionados com o indivíduo, a família e o grupo de pares. A sua análise foi fundamental para determinar os objetivos, planificar e desenvolver um conjunto de iniciativas preventivas ajustadas à realidade sócio cultural e abrangendo diferentes públicos alvo, com
um leque variado de atividades, desde a formação para as competências de vida (pessoais, sociais, cognitivas e emocionais), familiares 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 protetores 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, favorecedoras do desenvolvimento de competências que possibilitem a
adopção de comportamentos saudáveis e a recusa face ao consumo 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 originalidade. 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 publicações do OEDT, com o intuito de dar a conhecer as principais competências deste Orgão.
As alunas da EB23 Bartolomeu Perestrelo e da Escola da
Apel, vencedoras do concurso: “Produção de folhetos e flyer”,
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tiveram a oportunidade de ver o seu trabalho impresso por uma
gráfica, e posteriormente distribuído a todos os alunos das respetivas escolas. Esta estratégia focada na educação de pares,
teve um impacto muito positivo junto dos alunos, nomeadamente 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 surge 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 crescimento e promover o pensar (MELO, Raúl, 2002), é desenvolver
competências de vida intricadas nos processos de tomada de decisão e de formação da personalidade.
A intervenção preventiva deve, assim, tornar-se abrangente e
multidisciplinar, com novos desafios e novas metas de concretização, que podem ser associadas e integradas em actividades de
educação para a saúde. A intervenção implica um processo de interferência ou influência no sentido da mudança.
BECOÑA, Elisardo, propõe um modo de intervenção comunitário, 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 nível de coordenação, mais fácil será alcançar o objectivo preventivo”.
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 problemas, através da utilização dos recursos da própria comunidade.
Esta abordagem tem implicações importantes para a intervenção comunitária, pois envolve uma maior participação das pessoas 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

No dia 15 de Setembro de 2011, pelas 10 horas, estávamos 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 vencedoras do concurso e como prémio ganhámos uma viagem a Lisboa e uma visita ao OEDT (Observatório Europeu
da Droga e da Toxicodependência).
Para o segundo dia da aventura, sexta-feira, estava marcada 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 conduziu 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 também como que um “abrir de olhos” para uma realidade que
assola muitos jovens da atualidade que nos rodeiam e sobre 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
destinadas a assistentes operacionais, com os objetivos de sensibilizar para o seu papel enquanto agentes de prevenção; informar
quais as principais características inerentes ao processo de desenvolvimento do adolescente, e alertar, para os sinais e comportamentos 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:
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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 novas substâncias para a saúde. A terapeuta familiar – Dra. Carla
Câmara, esclareceu os alunos sobre alguns mitos ligados à sexualidade. Estes ciclos permitiram o debate e partilha de ideias
pelos alunos.
As estratégias alternativas baseiam-se na promoção de atividades 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 privilegiado 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 desenvolvimento de relações sociais. Neste sentido tivemos algumas atividades lúdicas: a prática de paintball, atividades ambientais e
uma atividade desportiva/náutica, com a prática de três modalidades: paddel surf; canoagem e vela. Estas iniciativas tiveram
como objetivo sensibilizar para a adoção de estilos de vida saudáveis, através de atividades de índole lúdico pedagógico.
Os alunos da EB 2/3 Bartolomeu Perestrelo participaram, também, em algumas atividades de reflorestação, no Parque Ecológico 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 colaboração tem sido no sentido de sensibilizar os alunos, para a prevenção 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 início do projeto. Desenvolvemos iniciativas de divulgação através da distribuição de folhetos e flyers, e dinamizamos atividades 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 esforço conjunto de todos os parceiros para prevenir os comportamentos de risco junto da população da Freguesia do Imaculado Coração de Maria.
A intervenção preventiva deve tornar-se abrangente e multidisciplinar, com novos desafios e novas metas de concretização, que devem de estar associadas e integradas em atividades de educação para a saúde. Este é um projeto que se pretende dinâmico e com estas características. Prevenção… é bué
ação no Imaculado Coração.

SECÇÃO REGIONAL DO PORTO
ORDEM DOS FARMACÊUTICOS

Novo edifício da Secção Regional do Porto:
um projecto dos Farmacêuticos do Norte
O edifício de 3 pisos acima do solo, estará localizado na Rua do Cantor Zeca
Afonso, Porto, em terreno contíguo ao da actual sede. Toda a zona frontal é
ocupada pelo sistema de acessos verticais, totalmente visíveis do exterior; as
zonas laterais do edifício são mais opacas, por forma a equilibrar e a controlar um
pouco a “abertura” do mesmo ao exterior.
Numa descrição sucinta sobre a ocupação dos vários pisos existentes, temos no
R/Chão, um “grande foyer”, espaço amplo, multiusos, onde se localizarão os
serviços administrativos; no 1º andar, desenvolvem-se algumas salas para formação e gabinetes de apoio à prática profissional dos membros da Ordem; no 2º e
último andar, será unicamente ocupado por um grande auditório.
Será um edifício perfeitamente integrado na malha urbana local, com uma imagem forte e totalmente preparado para funcionar no imediato, suprindo as
principais necessidades da Ordem, sem comprometer utilizações futuras, pela
vertente evolutiva que apresenta a sua concepção genética.
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