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Como podemos saber o que somos hoje se não soubermos quem 
eramos ontem?
Vivemos dias inimaginavelmente difíceis, confinados e impossibilitados 
de dar e receber afetos, separados da família e dos amigos, longe da 
simplicidade de hábitos, da multiplicidade de prazeres culturais, 
recreativos e desportivos, que nos trazem visivelmente angustiados pela 
terrível situação pandémica, pela forma como os números nos são 
apresentados e pelas grotescas imagens que, teimosa e repetidamente, 
nos são apresentadas. Não nego a difícil situação em que vivemos e 
tenho a convicta certeza de que vamos ultrapassar a crise e o medo, da 
mesma maneira que já superámos as miseráveis condições de vida, da 
fome, das doenças, da falta de emprego, das carências, da instabilidade 
económica, da violência em que vivia a esmagadora maioria da população 
portuguesa há pouco mais de cinquenta anos.
Faço parte de uma geração a que alguns chamam de grisalha, que não 
pode nem quer apagar da memória as condições e a miséria de vida nas 
chamadas ilhas, nas casas sem água e sem luz, a dormir em camas com 
colchões de palha e de folhelho, das pulgas piolhos e percevejos, das 
baratas que pastavam na cozinha e dos ratos e ratazanas que teimavam 
em fazer-nos companhia, da retrete coletiva, aos baldes de urina onde 
também se defecava porque não havia rede de esgotos nem água 
canalizada, do penico debaixo da cama, dos ferros de engomar a carvão, 
e das chancas em madeira.
Quem não se recorda dos escarradores nas ruas e na porta dos cafés, 
dos urinóis públicos e dos balneários coletivos, dos meninos e meninas 
descalços, malvestidos e esfarrapados, deambulando pelas ruas, das 
“eternidades” passadas nos sanatórios com o terrível medo de morrer ou 
ficar marcado para a vida, do irmão ou irmã perdida, das mães 
esfomeadas e famintas, porque a vida lhes era tão madrasta, dos pobres 
e pedintes, que tão pouco pediam, da casa dos pobres, das instituições 
de caridade onde muita gente recorria a esmolar um pouco de pão e 
queijo amarelo para alimentar toda uma família… E quando algum 
dinheiro sobrava lá se ia comprar meio quartilho de vinho, dois tostões de 
azeite, um quarto de arroz e uma mão de feijão…, comer pão frito como 
se de um bife se tratasse, uma sardinha repartida por tantas bocas, e ao 
domingo a refeição era o bacalhau de cheiro… porque não havia bacalhau 
para pôr na mesa, e muitas vezes nem dinheiro para um quarto (¼) de 
sêmea.
Quem não se recorda dos fogões a carvão e a petróleo, das casas à luz 
das velas, porque o dinheiro não chegava para a luz, das crianças que 
morriam à nascença ou pouco tempo depois de nascer! A maioria do 

DO BACALHAU DE 
CHEIRO AO PRATO 
GOURMET

povo vivia em condições miseráveis, e para sobreviver as pessoas 
trabalhavam desde criança em atividades duras e mal pagas, caminhavam 
quilómetros a pé, de casa para o trabalho, com a marmita na mão porque 
não tinham alguns tostões para gastar no transporte, o velho conhecido 
carro elétrico. 
Portugal era um país terceiro-mundista, apesar do poder instituído ir 
vendendo a ideia de que Portugal era um país em vias de desenvolvimento. 
O país não tinha saneamento básico, nem vias de comunicação, nem 
autoestradas, com os comboios a ligar Porto a Lisboa em mais de oito 
horas. Com mais de 40% de analfabetos, com milhares de pessoas sem 
saber ler nem escrever, a quarta classe era quase um privilégio dos 
pobres que a conseguiam tirar, o ensino superior estava reservado para 
os filhos dos burgueses.
Com salários miseráveis e sem direitos sociais, centenas de milhares de 
pessoas procuraram noutros países melhores condições de vida e de 
trabalho. As raparigas e mães não tinham direitos, os adolescentes 
começavam a trabalhar a partir dos 11 anos de idade, muitos deles sem 
receberem qualquer contrapartida pelo seu trabalho, de segunda a 
sábado, 9 a 10 horas por dia, sem direito a férias, nem subsídio. Nas 
grandes cidades proliferavam os bairros de lata, e, consequentemente, as 
doenças infeciosas, pela falta de condições de higiene… e como se tudo 
isto não bastasse, ainda servimos de “carne para canhão” numa guerra 
colonial que devastou, aniquilou e matou uma geração de jovens vítimas 
de uma quase escravidão miserável.
Tempos difíceis, tempos que recordam a resiliência de um povo 
habituado a excessos, sim, mas pela escassez… Excesso de medo, de 
miséria, de mendicidade, de incertezas, de sangue, suor e lágrimas… hoje, 
mesmo em tempos altamente conturbados (estará o pior para vir?), 
tirando as muitas mortes por covid ou em associação desta com outras 
patologias pré-existentes, a verdade é que aprendemos a denunciar, a 
criticar e até a agir, em determinados casos que sinalizamos de pobreza 
extrema. É verdade que as ajudas não chegam a todos, como seria 
desejável, mas também a pobreza extrema e incerteza relativamente ao 
futuro afeta bem menos gente do que antes… e, sim, hoje, podemos falar 
em excessos, em desperdícios, em muita desigualdade por má gestão e 
escassez de solidariedade… De um lado fome, do outro gourmet… Mas, 
convenhamos, vivemos bem melhor… mau era se assim não fosse, como 
mau será se o futuro não for cada vez melhor.

Sérgio Oliveira, director
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PLANO EUROPEU DE LUTA CONTRA 
O CANCRO REALÇA A REDUÇÃO 
DO CONSUMO NOCIVO DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS

O Plano Europeu de Luta contra o Cancro, apresentado no âmbito do Dia Mun-
dial de Luta contra o Cancro, constitui uma prioridade fulcral da Comissão Eu-
ropeia no domínio da saúde.  Contempla o subcapítulo “Reduzir o consumo 
nocivo de álcool”, constituindo assim uma preocupação da EU no que diz res-
peito o consumo do álcool e seus efeitos na saúde pública. Um dos domínios 
de ação principais deste Plano de Ação é a prevenção, que integra ações que 
incidem sobre os principais fatores de risco, nomeadamente o tabaco, o con-
sumo nocivo de álcool, a poluição ambiental e as substâncias perigosas.   

Garantir uma Europa sem Tabaco 
O consumo de tabaco continua a ser a principal causa evitável de cancro, 
sendo 27 % de todos os cancros atribuídos ao consumo de tabaco. A eli-
minação do tabagismo poderia evitar nove em cada dez casos de cancro 
do pulmão. 
Através da aplicação rigorosa do quadro de controlo do tabagismo da UE 
e da sua adaptação aos novos desenvolvimentos e tendências do merca-
do, incluindo regras mais rigorosas para os novos produtos, o Plano Euro-
peu de Luta contra o Cancro promoverá ações a partir de 2021 que ajuda-
rão a criar uma «Geração Livre de Tabaco», com um consumo de tabaco 
inferior a 5 % da população até 2040 (em vez dos atuais 25 %). O objetivo 

intermédio é atingir a meta fixada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de redução relativa de 30 % do consumo de tabaco até 2025, face a 
2010, o que corresponde a uma prevalência do tabagismo de cerca de 20 
% na UE. A Comissão continuará a dar prioridade à proteção dos jovens 
contra os efeitos prejudiciais do tabaco e produtos afins. 
Os instrumentos reguladores a nível da UE serão reforçados para cumprir 
estes objetivos. A tributação do tabaco representa um dos instrumentos 
mais eficazes para combater o consumo de tabaco, em especial para dis-
suadir os jovens de começarem a fumar. Serão tomadas medidas decisi-
vas através da revisão da Diretiva Produtos do Tabaco, da Diretiva Tributa-
ção do Tabaco e do quadro jurídico sobre a aquisição transfronteiriça de 
tabaco por particulares. Tal inclui trabalhar com a máxima transparência 
no sentido de garantir embalagens simples e exigir a proibição total de 
aromas, recorrendo às atuais agências da UE para melhorar a avaliação 
dos ingredientes, alargando a tributação aos novos produtos do tabaco e 
combatendo a publicidade, a promoção e o patrocínio do tabaco na Inter-
net e nas redes sociais. 
Até 2023, a Comissão proporá a atualização da Recomendação do Conse-
lho sobre a Criação de Espaços sem Fumo, quer alargando a sua cobertu-
ra a novos produtos, como os cigarros eletrónicos e os produtos de tabaco 
aquecido, quer alargando os espaços sem fumo, incluindo os espaços ao 
ar livre. O Plano de Luta contra o Cancro conduzirá a uma aplicação mais 
adequada da legislação nas estratégias nacionais de luta antitabaco dos 
Estados-Membros, especialmente no que diz respeito às vendas a meno-
res e às campanhas para a cessação tabágica. Estas medidas contribui-
rão para a aplicação da Convenção-Quadro da OMS para o Controlo Antita-
baco, incluindo as obrigações em matéria de transparência26, e ajudarão 
a respeitar plenamente os princípios do Registo da Transparência. Além 
disso, o sistema de acompanhamento e localização da UE será alargado a 
todos os produtos do tabaco até 2024. 

Reduzir o consumo nocivo de álcool 
Os efeitos nocivos do álcool constituem uma importante preocupação de 
saúde pública na UE. Em 2016, o cancro foi a principal causa das mortes atri-
buídas ao álcool (29 %), seguido da cirrose hepática (20 %), das doenças car-
diovasculares (19 %) e dos ferimentos (18 %). A Comissão reforçará o apoio 
aos Estados-Membros e às partes interessadas na aplicação de boas práti-
cas e no reforço das capacidades, com vista a reduzir o consumo nocivo de 
álcool, em consonância com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. Tal inclui uma redução relativa de, pelo me-
nos, 10 % do consumo nocivo de álcool até 202529. Além disso, a Comissão 
irá rever a legislação da UE relativa à tributação do álcool e à aquisição trans-
fronteiriça de álcool por particulares, garantindo que continua a ser adequada 
à sua finalidade, equilibrando os objetivos das receitas públicas com os obje-
tivos de proteção da saúde. 
A fim de reduzir a exposição dos jovens ao marketing do álcool, a Comis-
são acompanhará atentamente a aplicação das disposições da Diretiva re-
lativa aos Serviços de Comunicação Social Audiovisual em matéria de co-
municações comerciais das bebidas alcoólicas, incluindo nas plataformas 
de partilha de vídeos em linha. Tal exigirá uma colaboração com os Esta-

“27 % de todos os 
cancros são atribuídos ao 

consumo de tabaco” 
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dos-Membros, o Grupo de Reguladores Europeus para os Serviços de Co-
municação Social Audiovisual (ERGA) e as partes interessadas, para in-
centivar as iniciativas de autorregulação e corregulação. Além disso, a Co-
missão irá rever a sua política de promoção de bebidas alcoólicas e propo-
rá a indicação obrigatória da lista de ingredientes e da declaração 
nutricional nos rótulos das bebidas alcoólicas antes do final de 2022 e das 
advertências de saúde nos rótulos antes do final de 2023. Será ainda con-
cedido apoio aos Estados-Membros para a realização de intervenções bre-
ves de base científica relacionadas com o álcool, nas estruturas de cuida-
dos de saúde primários, nos locais de trabalho e nos serviços sociais.

Melhorar a promoção da saúde através 
do acesso a regimes alimentares 
saudáveis e atividade física 
O risco de cancro é agravado pelos efeitos conjugados dos regimes ali-
mentares pouco saudáveis e inatividade física. No que diz respeito à nutri-
ção, a Comissão reduzirá mais ainda a presença de contaminantes cance-
rígenos nos alimentos. Fixará teores máximos para um maior número des-
tes contaminantes, com base na última evidência científica disponível. O 
Plano de Luta contra o Cancro centrar-se-á também em medidas destina-
das a assegurar uma maior disponibilidade dos alimentos saudáveis. Ao 
mesmo tempo, analisará em colaboração com os Estados-Membros a uti-
lização de incentivos fiscais para aumentar o consumo destes alimentos, 
a adoção de medidas para melhorar a informação dos consumidores e a 
literacia em saúde e abordar as questões do marketing e publicidade de 
produtos associados a um risco de cancro. 
A luta contra a obesidade e a diabetes começa na infância. A Comissão 
avaliará o Plano de Ação da UE contra a Obesidade Infantil de 2014-2020 e 
proporá medidas de acompanhamento. Além disso, como anunciado na 
«Estratégia do Prado ao Prato», a Comissão proporá a revisão do progra-
ma da UE de distribuição de fruta, produtos hortícolas e leite nas escolas 

em 2023, com vista a uma maior disponibilização de produtos saudáveis 
às crianças e para melhorar a compreensão dos benefícios de uma ali-
mentação saudável, através da «Aplicação Móvel da UE para a Prevenção 
do Cancro». Proporá, igualmente, uma rotulagem nutricional harmonizada 
e obrigatória na frente das embalagens, para que os consumidores pos-
sam fazer escolhas alimentares informadas, saudáveis e sustentáveis. 
O marketing e a publicidade procuram influenciar as escolhas dos consu-
midores. Em 2022, a Comissão tenciona elaborar um relatório de execu-
ção sobre a Diretiva relativa aos Serviços de Comunicação Social Audiovi-
sual, incluindo as comunicações comerciais sobre os alimentos e bebidas 
prejudiciais à saúde. A Comissão apoia também os Estados-Membros e 
as partes interessadas nos seus esforços de reformulação e aplicação de 
políticas eficazes para reduzir o marketing de produtos alimentares não 
saudáveis, nomeadamente através da ação conjunta para a aplicação de 
boas práticas validadas em matéria de nutrição. A Comissão está a proce-
der a uma revisão34 da política de promoção dos produtos agrícolas, com 
vista a promover uma produção e um consumo sustentáveis e em conso-
nância com a transição para uma alimentação mais baseada em vegetais, 
com menor consumo de carnes vermelhas e transformadas e outros ali-
mentos associados aos riscos de cancro e maior consumo de fruta e pro-
dutos hortícolas. 
As medidas fiscais também podem contribuir para a promoção da saúde. 
A proposta da Comissão relativa às taxas de IVA permite que os Estados-
-Membros direcionem as taxas, por exemplo, para apoiar a disponibilidade 
e a acessibilidade de preços dos alimentos nutritivos. Além disso, em 
2022, a Comissão publicará um estudo com um levantamento das medi-
das fiscais e políticas de preços do açúcar, dos refrigerantes e das bebidas 
alcoólicas. Com base nesse estudo, a Comissão ponderará a viabilidade 
de propor novas medidas fiscais sobre o açúcar e os refrigerantes. 

“Em 2016, o cancro 
foi a principal causa 

das mortes atribuídas 
ao álcool (29 %)” 

“Cirrose hepática com 
(20 %) das mortes 

atribuídas ao álcool”
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Ursula  von der Leyen, presidente da Comis-
são Europeia, afirmou:  «Em 2020, enquanto 
todos lutávamos contra a pandemia de CO-
VID-19, muitos de nós travavam uma luta si-
lenciosa. A luta contra o cancro. Em 2020, 1,3 
milhões de europeus perderam a vida por 
causa desta doença. E, lamentavelmente, o 
número de casos está a aumentar. É por esta 
razão que apresentamos hoje o Plano Euro-
peu de Luta contra o Cancro: na Europa uni-
mos as nossas forças em prol dos que lutam 
contra o cancro.»

Margaritis Schinas, vice-presidente da Comis-
são Europeia, declarou:  «Honrando um dos 
compromissos centrais desta Comissão, 
apresentamos hoje um plano antropocêntrico 
de luta contra o cancro que aborda todos os 
aspetos: a prevenção, o diagnóstico, o trata-
mento e a sobrevivência. Este plano é único 
porque tem por base o princípio «a saúde em 
todas as políticas», que integra todas as 
ações num objetivo comum, o da luta contra o 
cancro. O plano diz respeito à saúde, mas vai 
além do âmbito da política de saúde. Trata-se 
de um esforço que toda a sociedade tem de 
envidar. Numa União Europeia da Saúde forte, 
o cancro torna-se uma prioridade política, 
operacional e científica comum.»

Stella Kyriakides, comissária da Saúde e Seguran-
ça dos Alimentos, acrescentou:  «Em primeiro lu-
gar estão as pessoas. Queremos celebrar e refor-
çar a resiliência e tratar o cancro como uma doen-
ça que pode e deve ser ultrapassada. Uma União 
Europeia da Saúde forte é uma União em que os 
cidadãos estão protegidos contra os cancros evi-
táveis, em que todos têm acesso a rastreios e 
diagnósticos precoces e em que todos podem 
contar com cuidados de saúde de elevada quali-
dade, em todas as fases do processo. É isto que 
pretendemos alcançar com o nosso Plano de Luta 
contra o Cancro: ter um impacto concreto no do-
mínio dos cuidados oncológicos ao longo dos pró-
ximos anos. Para mim, não se trata apenas de um 
compromisso político, mas também de um com-
promisso pessoal.»

Iniciativas emblemáticas no domínio da 
prevenção 
• Eliminar os cancros causados pelo vírus do papiloma 
humano através do apoio concedido pela UE aos Esta-
dos-Membros para vacinação, de modo a vacinar, pelo 
menos, 90 % da população-alvo de raparigas na UE e au-
mentar significativamente a vacinação dos rapazes até 
2030 — 2021-2030. 

Outras ações 
• Melhorar a literacia em saúde sobre os riscos de can-
cro através da atualização do Código Europeu de Luta 
contra o Cancro — 2021-2025.

• Criar uma «Geração Livre de Tabaco», incluindo através 
da revisão das diretivas relativas aos produtos do tabaco 
e tributação do tabaco e do quadro jurídico relativo à 
aquisição transfronteiriça de tabaco; atualizar a Reco-
mendação do Conselho sobre os Espaços sem Fumo e 
apoiar a aplicação da Convenção-Quadro para o Contro-
lo do Tabaco — 2021-2025. 

• Rever a legislação da UE em matéria de tributação do 
álcool e aquisição transfronteiriça de produtos alcoóli-
cos e propor uma rotulagem obrigatória dos ingredien-
tes, do conteúdo nutricional e das advertências de saúde 
das bebidas alcoólicas — 2021-2023. 

• Reduzir o consumo nocivo de álcool apoiando o reforço 
das capacidades e as boas práticas; reduzir a exposição 
dos jovens ao marketing e publicidade em linha de pro-
dutos alcoólicos; realizar intervenções breves de base 
científica — 2021-2025. 

• Combater os regimes alimentares prejudiciais à saúde, 
a obesidade e a inatividade física através da redução 
dos contaminantes cancerígenos nos alimentos; comba-
ter a obesidade infantil e rever o programa da UE de dis-
tribuição de fruta, produtos hortícolas e leite nas esco-
las; apoiar os Estados-Membros e as partes interessa-
das nos seus esforços de reformulação e aplicação de 
políticas eficazes para reduzir o marketing de produtos 
alimentares prejudiciais à saúde; propor uma rotulagem 
nutricional obrigatória e normalizada, na frente das em-
balagens; lançar o compromisso político «HealthyLi-
festyle4All» — 2021-2024. 

• Aproximar as normas de qualidade do ar da UE das 
orientações da OMS e promover uma mobilidade susten-
tável e inteligente — 2022-2023. 
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PORTUGAL 

RARHA - SEAS – REDUCING ALCOHOL RELATED HARM - STANDARDISED EUROPEAN ALCOHOL SURVEY (18-64 ANOS) – 2015 

CONSUMO DIÁRIO/QUASE DIÁRIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS  (12M) 

22,8% 11,3% 12M 

Fonte: Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey, 2016; V Inquérito Anual Comportamentos Aditivos aos 18 Anos: Comportamentos 
Aditivos aos 18 anos: Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional 2019 – Carapinha et al., 2020; 

MÉDIA EUROPA (19 países) 

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M) 

* Binge - Consumo pelo menos 60g (se for do sexo masculino) ou 40 g (se for do sexo feminino) de álcool puro numa mesma ocasião; Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar. 

TIPOLOGIAS DAS EXPRERIÊNCIAS DE CONSUMO 

BINGE  EMBRIAGUEZ 

Mín. Máx. 

Itália – 8,8% França – 66,5% 

BINGE – 11,3% EMBRIAGUEZ – 9,7% 

Mín. Máx. 

Itália – 7,9% Lituânia – 61,1% 18.º no ranking (19 países) 

PROBLEMAS, USO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA  (12M) 

RAPS Rapid Alcohol Problems Screen 

Composite International Diagnostic Interview 

7,1% 2,9% 

1 ou + 

19,1% 8,4% 

2 ou + 1 ou + 2 ou + 

CIDI 3,5% 

Problemas 

Uso abusivo ou dependência 

11,1% 

COMPORTAMENTOS ADITIVOS AOS 18 ANOS: INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL – 2019 

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA (LV, P12M E P30D) E FREQUÊNCIA DE CONSUMO (12M E 30D) 

28,4% 

FREQUÊNCIA: 20 OU + OCASIÕES 

8,8% 
PLV P12M P30D 

P12M P30D 

PREVALÊNCIAS E FREQUÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M) 

PREV. BINGE – 52,3% PREV. EMBRIAGUEZ – 34,6% 20 OU + OCASIÕES 

1 A 2 OCASIÕES 

10,2% 

16,8% 

3,5% 

18,1% 

FREQUÊNCIA 

* Binge – Consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma 
ocasião. Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois. 
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DIA MUNDIAL DA TUBERCULOSE

QUANTO MAIS 
INVISÍVEL, 
MAIS INIMIGO…
A Tuberculose mantém-se como uma das principais causas de morte a nível mundial. Em Portu-
gal assistimos à redução sustentada da sua incidência, contribuindo para tal o acesso facilita-
do às consultas de tuberculose, o tratamento gratuito e a articulação intersectorial entre os di-
ferentes níveis de saúde para a promoção do rastreio e tratamento preventivo. A continuidade 
dos protocolos estabelecidos para rastreio e monitorização da tuberculose em grupos vulnerá-
veis mantém-se, com particular ênfase para a associação da tuberculose e pessoas que vivem 
com VIH, a tuberculose infantil e nos reclusos. De acordo com o último relatório disponível, em 
2019 foram notificados 1848 casos de tuberculose em Portugal (1886 em 2018), corresponden-
do a uma taxa de notificação de 18,0 por 100 mil habitantes em 2019 e de 18,4 por 100 mil ha-
bitantes em 2018. A região de Lisboa e Vale do Tejo e a região do Norte mantêm-se como as 
regiões de maior incidência (22,1 e 20,9 casos por 100 mil habitantes, respetivamente). Os ho-
mens continuam a ser mais afetados do que as mulheres (66,9% do total de casos notificados 
em 2019), especialmente na idade adulta. Em 2019, 3% do total de casos ocorreram em crian-
ças com ≤15 anos de idade, sendo a taxa de incidência de 8,66 casos por 100 mil no grupo etá-
rio de crianças dos 0 aos 5 anos, enquanto em 2018 foi de 6,62 casos por100 mil. A população 
imigrante mantém-se como uma população de risco, com uma taxa de notificação 4 vezes su-
perior à média nacional (83,7 por 100 mil em 2019) e um aumento progressivo da proporção de 
casos, atingindo os 24,6 % em 2019 (21,3% em 2018). A localização mais frequente da doença 
continua a ser pulmonar (74,1% em 2019 e 70,5% em 2018). A proporção de casos com confir-
mação por cultura ou por exame direto e teste de amplificação de ácidos nucleicos foi de 55,8%. 
Em 989 casos (85,3% do total de notificações) foi realizado o teste de suscetibilidade aos anti-
bacilares, tendo sido detetada multirresistência em 8 casos (7 casos em 2018) e que corres-
pondem a 1,2% dos casos testados e 0,4% do total de casos. Em 2019, 79,9% dos casos notifi-
cados foram testados para VIH (88,1% em 2018) e 9% apresentavam coinfeção TB/VIH. O su-
cesso terapêutico cifrou-se em 83,0% e a letalidade 7,1%.
Recorde-se que, em 2016, foi alterada a estratégia de vacinação com a BCG, passando-se de 
uma estratégia universal para seletiva. A manutenção desta estratégia exigia, desde logo, que 
fosse seja assegurada a identificação adequada das crianças que cumprem os critérios de ele-
gibilidade para vacinação, mas também que se conseguissem identificar, de forma eficaz, elos 
de transmissão aquando da identificação de casos positivos nas demais populações. Hoje, sa-
be-se que existe uma prevalência (mais) significativa dos casos “não virgens” (de alguém que 
contactou com o bacilo anos antes) em faixas etárias superiores aos 40 anos e em particular 
entre idosos superiores a 70… De acordo com os especialistas que ouvimos, há que alertar a so-
ciedade para a realidade: a tuberculose ainda existe, apesar da enorme evolução patenteada ao 
nível tecnológico e do tratamento. O grande problema, insistem, reside numa espécie de desme-
diatização do fenómeno, ao ponto de, quer os doentes, quer os clínicos o desvalorizarem aquan-
do do surgimento de sintomatologia e da realização do diagnóstico. É uma espécie de inimigo 
invisível ou camuflado o que enfrentamos atualmente… Esta doença, cujos registos históricos 
apontam a génese à civilização egípcia, e atestam uma taxa de mortalidade inigualável durante 
vários séculos, já poderia estar resumida a uma doença rara nos tempos que correm… houvesse 
vontade e sensibilidade. Mas continua a matar muito mais do que deveria, em todo o mundo…
Dependências assinala o dia Mundial Contra a Tuberculose, procurando desmistificar uma infe-
ção em vários aspetos comum à provocada pelo Corona vírus… De um lado uma bactéria, do ou-
tro um vírus… Na frente de combate, a mesma voz de quem intervém no terreno, construiu uma 
história de intervenção e produz evidência… nem sempre devidamente auxiliado pelos deciso-
res políticos…

“História do Selo 
Antituberculoso”

A ANT, que pela lei de 17 de agosto de 1899 
estava isenta de franquia postal na sua cor-
respondência, desde que esta circulasse 
aberta, cria neste ano o seu selo privativo, 
sobre desenho de Domingos Alves do Rego, 
apresentado em duas cores, que em princí-
pio se destinavam a dois tipos diferentes 
de correspondência. É o primeiro selo 
mundial em circulação ostentando a causa 
da assistência aos tuberculosos. 

Os selos Anti-Tubercu-
losos de Portugal – 
criação da Dra. Irlinda 
Rebelo, funcionária da 
ANT, que lança em 
1929, a expensas suas, 
a 1ª edição

O selo atual 1999/2000
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ENTREVISTA COM ISABEL CARVALHO, DIRETORA DO 
PROGRAMA NACIONAL PARA A TUBERCULOSE

Em 2019, foram definidas metas que visavam reduzir a incidência da tuberculose para 15 pes-
soas em cada 100 mil habitantes… Como avalia a concretização destes desígnios?
Isabel Carvalho (IC) – Em termos de taxa de notificação, estamos atualmente nos 18 casos 
/100 000 habitantes, valor que se encontra na linha anteriormente atingida; a taxa de incidência 
encontra-se nos 16,5 casos /100 000 habitantes . Atualmente, temo-nos guiado cada vez mais 
pela taxa de notificação, que inclui todos os casos notificados por ano … gostaríamos, sem dú-
vida, que descesse mais, constatando-se uma redução da desaceleração percentual por ano, 
que não acontece apenas em Portugal, mas a nível global. Aliás, um relatório internacional re-
cente revela que vários países poderão não alcançar as metas pretendidas até 2035, o que sig-
nifica que precisamos de acelerar essa diminuição percentual anual, bem como de seguir uma 
recomendação patente nesse relatório e que tem a ver com uma mudança de paradigma: sobre-
tudo os países de menor incidência têm que identificar novas estratégias… as estratégias im-
plementadas até ao momento foram fundamentais para a redução sustentada, mas quando fa-
lamos em números mais baixos precisamos de identificar novas estratégias. Em Portugal, te-
mos uma noção clara de queo acesso gratuito aos fármacos e o tratamento uniformizado e pro-
tocolado contribuiu para a redução… atualmente,  mais do que conseguir que o doente venha ter 
connosco, precisamos de procurar o potencial doente. A nova estratégia tem de passar precisa-
mente por rastrear as pessoas mais vulneráveis e que têm maior probabilidade de, ao longo da 
sua vida, terem uma tuberculose. Por isso,  o PNT tem vindo a trabalhar cada vez mais com os 
grupos mais suscetíveis à tuberculose. Nesse sentido, foram por exemplo, publicados concur-
sos para apoio financeiroàs ONG na região do Vale do Sousa, a região com maior incidência de 
tuberculose em Portugal quer pela associação com a silicose nos tabalhadores das pedreiras, 

“Pessoas que 
usam drogas 

têm taxas 
mais altas de 
tuberculose”

“Monitorizar a 
evolução nas 
populações 

mais 
vulneráveis”
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quer pela existencia de determinantes sociais. ,  Pretende-se identificar os doentes com maior 
predisposição para desenvolver tuberculose, bem como tratar preventivamente os que estão in-
fetados. 

Outra meta visa alcançar sucesso terapêutico em 90% dos casos de tuberculose em tratamen-
to… foi já alcançada?
IC – Não foi ainda alcançada. Estamos com uma taxa de sucesso no tratamento de 83% e creio 
que conseguiremos chegar aos 85%. Tem sido um valor estável, que temos conseguido melho-
rar, mas também temos sempre um viés: só podemos designar que o doente tem sucesso no 
seu tratamento quando o clínico preenche um formulário final, portanto, temos sempre o aquém 
da proporção de doentes que não têm esse requisito do formulário final. Na prática, sabemos 
que já completaram o seu tratamento, mas não temos esse dado de forma precisa e notificada. 
Acresce que, com esta pandemia, percebemos também que temos cerca de 20% dos casos de 
2019 que deveriam ter sido notificados como terminados em 2020, algo que ainda não foi al-
cançado. Acreditamos que esse valor de 83% irá subir, mas também não é algo prioritário por-
que percebemos que os doentes estão a ser tratados e com sucesso, faltando apenas a notifi-
cação oficial do final do processo.

Em que medida seria útil aproveitar-se o trabalho que as equipas de rua desempenham no sen-
tido de identificar mais potenciais infetados?
IC – Sim, é precisamente disso que estamos a falar: a estratégia, para conseguirmos acelerar a 
redução percentual anual, passa por irmos ao encontro dessas populações de maior risco. No 
relatório que publicaremos em breve, temos um dado impressionante que se traduz na demora 
mediana em dias até um diagnóstico de tuberculose, que se cifra atualmente nos 74 dias… e o 
que é verdadeiramente preocupante é que, naquelas populações que já identificámos como em 
maior risco de desenvolver tuberculose, como nos casos que combinam fatores de risco so-
ciais ou algumas comorbilidades, esse atraso ainda pode aumentar. A título de exemplo, até na 
população imigrante, particularmente oriunda de países africanos de língua portuguesa, com 
elevada incidência de tuberculose, a mediana de dias é superior. Ou seja, mesmo naquelas pes-
soas que apresentam sintomas como tosse arrastada, febre ou emagrecimento e que são pro-
venientes de países de alta incidência, isso pode não ser suficiente para despoletar suspeita de 
tuberculose no clínico. É como se diz: quanto menos vemos, menos pensamos e, se vemos pou-
cos casos de tuberculose ao longo da vida, não vamos pensar na tuberculose nem diagnosticar 
precocemente. Em suma, não podemos depender apenas do clínico que tem o doente à sua 
frente e que pensa em tuberculose, mas temos nós próprios que ir ter com aquelas pessoas e 
pensar em tuberculose preventivamente.

A OMS relatou a existência de mais de 10 milhões de novos casos em 2018… Não é preocu-
pante, em pleno século XXI?
IC – É muito preocupante! Claro que essas proporções são inflacionadas pelos países mais de-
ficitários economicamente e essencialmente com pior acesso aos cuidados de saúde e ao tra-
tamento. É óbvio que isso pesa muito nestes números, bem como a associação entre essa pro-
porção de novos casos, com o VIH e a multirresistência. Como a OMS vem dizendo, é preciso 
investir na celeridade do diagnóstico e no tratamento para todos. Só conseguiremos diminuir 
progressivamente a proporção se atuarmos em diferentes frentes. Nos países com menor inci-
dência teremos a atuação em grupos estratégicos, ao passo que nos países com maior incidên-
cia uma atuação global e igualmente nesses grupos estratégicos será necessária. Teremos de 
nos adequar e esses números, no global, traduzem a necessidade de diferentes paradigmas.

Sendo os grupos vulneráveis, nomeadamente os dependentes de drogas e portadores de VIH, 
os mais expostos à infeção e ao contágio, também são os que mais barreiras encontram ao 
acesso ao diagnóstico e tratamento… o que deverá ser feito para os proteger, bem como à saú-
de pública?
IC – Qualquer indivíduo, independentemente de pertencer a um grupo mais vulnerável ou não, 
tem acesso ao tratamento da tuberculose gratuitamente. Portugal orgulha-se disso. E o acesso 
ao rastreio e ao diagnóstico é igualmente gratuito. O que tem de ser desburocratizado, que já o 
é no papel, mas nem sempre na prática, é o acesso aos cuidados de saúde mesmo que não es-
teja inscrito no SNS, o que acontece por exemplo, com imigrantes. O que percebemos é que al-
guns grupos mais suscetíveis, nomeadamente para a pessoa que vive com VIH ou que tem uma 
dependência de substâncias nocivas, pode não ser suficiente a acessibilidade de ter a porta 
aberta para um rastreio ou tratamento gratuito. Muitas vezes, nós próprios precisamos de ir ter 
com essa população, que não pensa em tuberculose e normalmente não admite estar doente. 
Ou seja, existem várias estratégias; uma delas consiste é ir ao encontro dos mais susceptiveis, 

“A prevenção 
da tuberculose 
em populações 

vulneráveis, 
o diagnóstico 
e tratamento 

precoce 
do doente 

são passos 
fundamentais 

no controlo 
da doença 
no país.”

Sanatório Popular de Lisboa – Pavilhão BII 
(Galeria de Cura)
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT 1899-1928, p.54

Cruz de Lorena, Símbolo da União Interna-
cional Contra a Tuberculose
Fonte: Arquivo do Próprio



| 11

nomeadamente através do trabalho com as ONG.. Depois, relativamente às pessoas que vivem 
com VIH, por exemplo, contribuir para que se tenha um sentido de oportunidade, ou seja, utilizar 
as consultas agendadas nas instituições de saúde, nomeadamente as hospitalares, para que 
também seja aplicado o inquérito de sintomas ou feito o rastreio da infeção através da realiza-
ção de  testes imunológicos. Assim, vamos conseguir detetar precocemente os que estão infe-
tados ou doentes. 

Apesar de vivermos num país em que ainda são inúmeros os casos de carências socioeconó-
micas, de aglomerações em bairros e ilhas e de pessoas com CAD, a verdade é que a taxa de 
notificação baixou ligeiramente. A que se deverá?
IC – Percebemos que dois terços da causa do atraso no diagnóstico são atribuíveis ao doente 
em si, na procura de ajuda médica, o que significa que, por vezes, nesses grupos, nomeadamen-
te com CAD, a população não está necessariamente sensibilizada para mais um problema na 
sua vida e não querem sequer procurar ajuda médica, mais uma consulta, mais um diagnósti-
co… eles entendem-no como um problema e é importantíssimo que as equipas de rua, as orga-
nizações que os acompanham, que são no fundo as pessoas que melhor os conhecem, possam 
servir de apoio, sugerir, sensibilizar e potenciar a procura de ajuda médica. Muitas vezes, são 
essas equipas que trazem os utentes aos CDP ou às consultas hospitalares e que, de modo al-
gum, os deixam sem apoio naquele momento importante. E nós só temos de agradecer toda 
essa ajuda e trabalho precioso por parte de quem está no terreno e tem excelentes estratégias 
de comunicação perante pessoas com vidas muito complicadas… e nós, muitas vezes, estamos 
no nosso consultório, numa instituição de saúde, apenas à espera de que o doente venha à con-
sulta e até ficamos indignados quando falta ou não cumpre com determinada tarefa, mas não 
sabemos tudo o que se passou até aí. Portanto, precisamos de reforçar esse trabalho com as 
equipas de rua, de perceber o esforço enorme que fazem e agradecer porque trazem o doente 
até nós e nos ajudam a combater a tuberculose.

O que destacaria como positivo e negativo deste último relatório?
IC – Como positivo, destaco a redução da incidência embora não sendo tão acelerada como 
gostaríamos , o facto de mantermos uma boa taxa de sucesso do tratamento, a redução pro-
gressiva nas formas multirresistentes e a proporção de casos bacilíferos, que se mantém nos 
50%, o que significa uma menor contagiosidade na população e um maior controlo da doença. 
Como negativos, major, sem dúvida, a demora até ao diagnóstico e o aumento do número de ca-
sos infantis, que é um reflexo da demora do diagnóstico nos adultos. Estamos a cumprir a vaci-
nação, com a BCG em grupos seletivos,  mas é interessante até que, nos casos de tuberculose 
infantil, já identificámos cerca de 30% das crianças que estão vacinadas, o que significa que a 
vacina não irá conseguir impedir o desenvolvimento de tuberculose, mas ajuda-nos a evitar for-
mas graves relacionada com o atraso no diagnóstico. Mais uma vez, isso significa que, quanto 
mais rapidamente fizermos um diagnóstico num adulto, mais rapidamente vamos identificar 
uma criança como estando exposta e iniciar o tratamento preventivo. Algo que também nos 
preocupa relativamente a este relatório 2019, tal como em relação a várias doenças, foi o facto 
de esta pandemia ter resultado numa redução abrupta de várias outras patologias, entre as 
quais a tuberculose. Os dados de 2020 ainda estão a ser trabalhados, mas já é possível consta-
tar uma redução muito significativa, na ordem dos 40%, dos casos notificados. Sabemos que a 
tuberculose não desapareceu e que os doentes poderão não estar a procurar ajuda médica, 
apesar dos sintomas, por receio da Covid, o que poderá resultar em casos mais graves de tuber-
culose e obriga a que estejamos preparados ao longo deste ano.

Albert Robin, por volta de 1860,  sustentou a ideia de que o tratamento da tuberculose ti-
nha de ser não só higiénico (repousante e ao ar livre), mas também alimentar e medica-
mentosa.
Surgiu então a ideia da super alimentação à base de leite, ovos, carne, frutas, açúcar e vi-
nhos, tendo sido propostas várias dietas. Foi também aconselhado o aumento do número 
de refeições diárias (pequeno-almoço, almoço reforçado, lanche, jantar e ceia). Foram usa-
dos vários tónicos caseiros, à base de gemadas com açúcar, xaropadas à base de vinho do 
Porto ou de vinho quinado com mel ou açúcar
mascavado e gemas de ovos, que se tomavam às colheres. 
Foram também usados variados chás e mesinhas prescritas por Veterinários e curandeiros, 
e outras extravagâncias, tais como caracóis crus enrolados com açúcar mascavado, petró-
leo branco (tomado às gotas, de modo progressivo) e muitos outros apoiados em crenças 
populares.

“A tuberculose 
é a principal 

causa da 
mortalidade 

entre pessoas 
que injetam 

drogas”

“Aumentar a 
literacia na 
população 

e nos 
profissionais 

de saúde”

Sanatório dos Covões, em Coimbra
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT, 1899-1928
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ENTREVISTA COM MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES:

“A TUBERCULOSE É UMA 
DAS DOENÇAS MAIS 
ANTIGAS DA SOCIEDADE 
E AINDA APRESENTA UMA 
TAXA DE MORTALIDADE 
ELEVADA NO MUNDO”
Durante o Congresso de Pneumologia realizado em maio, afirmava que a tuberculose ainda 
existe… que mensagem pretendeu transmitir aos colegas de profissão?
Maria da Conceição Gomes (MCG) – O que quis transmitir é que nós, sociedade civil, médica e 
de enfermagem, não nos lembramos que a tuberculose existe. Porque, cada um de nós, na sua 
clínica privada ou cuidados de saúde estatais, centros ou outros poucos doentes com tubercu-
lose são observados. Mas ela existe! Um dos fatores é a demora do diagnóstico, já passaram 
muitos dias até à suspeita da doença. Isto porque a tuberculose é uma doença “falsa”, muitas 
vezes semelhante ao que designamos como constipação ou a um excesso de trabalho e stress, 
sendo que as características da doença tuberculose começam invariavelmente pelo cansaço, 
pelo aumento da irritabilidade, pelo emagrecimento, uma tussícula, os calores. E as pessoas 
confundem habitualmente estes sintomas com excesso de trabalho, hipoglicémia ou outras si-
tuações e nunca pensam na tuberculose. E quando chegam até nós, temos que nos lembrar que 
a tuberculose existe.

Será a tuberculose uma das doenças mais 
antigas da sociedade?

MCG – Sim, a tuberculose é uma das 
doenças mais antigas que a sociedade 

tem. Está presente na vida humana 
desde os primeiros tempos de his-

tória e da humanidade e, apesar 
de ter começado nessa época, 

ainda apresenta uma mortalidade 
elevada no mundo. Começámos a 

descobrir a história da tuberculose, 
precisamente a partir de escavações em 

que encontrávamos ossos com alte-
rações que, no caso particular 

da Europa, remontam há cer-
ca de 8 mil anos… mais tar-
de, viríamos a descobrir 
que se tratava de tubercu-
lose óssea…

Em contraposição à pes-
te negra, a tuberculose 
foi considerada a peste 
branca… porquê?
MCG – Foi considerada 
a peste branca porque 
matou milhares e mi-
lhares de pessoas. Foi, 

“Está na altura 
de aumentar 
e garantir o 

financiamento 
para o 

tratamento, 
combatendo 

estigmas, 
salvaguardando 
os direitos das 

pessoas”

Laboratório de Análises Clínicas
Fonte: Sanatórios de Planície, de Cassiano Neves

Gabinete de Radiologia
Fonte: Sanatórios de Planície, de Cassiano Neves
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de facto, uma situação de grande mortalidade na Europa a que se viveu entre os séculos XII e 
XVII.

Terá a tuberculose alguma ligação com a Revolução Industrial?
MCG – Sabemos que a tuberculose é uma doença que aparece quando existem fragilidades de 
saúde das pessoas, quer físicas, quer psicológicas, mas também sociais. Quando não temos 
uma boa alimentação, trabalho, quando não temos condições adequadas de habitabilidade, ca-
sas com janelas e arejamento, todos estes fatores fazem aumentar a tuberculose. E está de-
monstrado que, nessa época, a tuberculose também teve uma elevação em termos de números 
porque as pessoas viviam nas chamadas vilas, sem habitação própria, nos quartos alugados, 
onde estes pressupostos se reuniam.

Sabe-se também que a tuberculose atinge proporções alarmantes logo após a Primeira Guerra 
Mundial…
MCG – Claro que sim… todas as fases da nossa história em que houve guerras e alterações so-
ciais estas são propícias a um aumento da doença. O VIH, levou a um recrudescimento cientifi-
camente comprovado da elevação do número de casos de doença, assim como outras doenças, 
diabetes, neoplasias.

Esta foi uma doença que atingiu sobretudo a classe operária e os mais pobres, mas a verdade é 
que atingiu também a nobreza… terá sido por isso que esta classe social se preocupou com a 
tuberculose?
MCG – É uma resposta difícil de dar… a nobreza e a pobreza deverão preocupar-se quando algo 
se passa ao contrário do que pretendemos para cada indivíduo, independentemente da condi-
ção. Em Portugal, com a Rainha D. Amélia, temos um exemplo ímpar disso porque foi uma figu-
ra que se preocupou muito, mandou construir o primeiro sanatório no Funchal, e tomou medi-
das gerais como edificação de dispensários.

Falamos numa epidemia que atormentou a humanidade… poderemos viver hoje tranquilos face 
à mesma?
MCG – Não, não podemos viver tranquilos, excetuando o ponto de vista de termos os medica-
mentos adequados para tratar a doença e o facto de os mesmos serem gratuitos. Mas não po-
demos estar sossegados porque a tuberculose existe, muitas vezes por vários motivos e cir-
cunstâncias da nossa sociedade, incluindo a má habitação, a falta de arejamento, a emigração, 
dificuldades no trabalho, o abuso de substâncias aditivas, a diabetes, o tabaco… tudo isso são 
fatores que não nos deixam sossegados em relação à tuberculose e o médico ou qualquer pes-
soa, quando existe alguma sintomatologia como a que referi no início, tem que pensar em tu-
berculose. Ainda temos que pensar em tuberculose, sem dúvida.

Durante o século XIX, em que a sociedade se deparava com gravíssimos problemas associa-
dos à tuberculose, os contributos científicos eram muito escassos… como é que vocês, profis-
sionais da saúde, desenvolveram este combate?
MCG – Foram criados organismos e estabelecimentos para juntar pessoas que tinham doença 
ou que ainda eram os portadores da mesma e começou por se organizar os preventórios, os sa-
natórios e, posteriormente, os dispensários, já em Portugal com a Rainha D. Amélia, locais devi-
damente selecionados, com boa luz, com sol, água ou montanha próximo. Tudo isto foi depen-
dendo das teorias sobre a cura da tuberculose consoante os locais onde as pessoas estavam, 
entre as quais figuravam a altitude, a água do mar, o sol, a vitamina D… Foi criada uma rede de 
sanatórios e de preventórios e, mais tarde, de dispensários, para tratar os doentes, até à chega-
da dos medicamentos, por volta de 1950. Em suma, tivemos aqui um longo tempo em que algu-
mas pessoas melhoravam com o descanso e com uma alimentação regrada e disto resulta uma 
longa e maravilhosa história de paixão e de amor entre os próprios doentes e os funcionários, 
particularmente fascinante para quem tem afeto por esta área.

Entretanto, surgem tratamentos baseados na alimentação, falando-se pela primeira vez num 
reforço das refeições diárias… haveria alguma evidência científica?
MCG – Seguindo um raciocínio médico, esta doença era chamada consumidora, por isso as 
pessoas são normalmente magras. A figura que temos do doente com tuberculose é o chama-
do tísico. É magra porque consome proteínas e cálcio e altera o mecanismo de absorção dos 
alimentos. Ora, reforçando de x em x horas o aporte de proteínas e de sais minerais, o bacilo da 
tuberculose teria aqui um inimigo, que eram os próprios alimentos.

“Sem dados, 
não sabemos 

quantas 
pessoas que 
usam drogas 
que têm ou 

estão em risco 
de contrair a 
tuberculose”

“Diminuir a 
demora até ao 
diagnóstico”

Sanatório D. Manuel II, no Monte da Vir-
gem, no Porto
Fonte: Gabinete de Estudos Olissiponenses
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E por que surgem veterinários e curandeiros com mezinhas, como as xaropadas ou as gotas de 
petróleo branco, que prometiam curas?
MCG – Essas situações surgiam por parte de alguns indivíduos estudiosos e outros com algu-
ma expertise sobre este tipo de situações que entendiam que, como não havia um tratamento 
adequado, seriam estes elementos que iriam tornar o fígado, o baço e o rim os órgãos depura-
dores desses alimentos eliminar o organismo que provocava a doença.

Numa pesquisa pela história da doença, deparei-me com equipamentos extremamente rudi-
mentares, portáteis e não portáteis, que os profissionais até transportavam para utilizar em 
terapêuticas… 
MCG – Sim, e tratou-se de um progresso notável… um dos primeiros tratamentos que se come-
çaram a fazer era a chamada colapsoterapia. Quando o pulmão colapsava, aquela parte do pul-
mão deixava de permitir que os bacilos se multiplicassem e é partir daí que começa a terapêu-
tica por colapsoterapia, que protegia o doente na medida em que aquele bocado do pulmão dei-
xava de propagar bacilos. O bacilo da tuberculose é complexo, estando sempre em propagação. 
Quando tossimos ou espirramos, se tivermos tuberculose e não adotarmos a etiqueta respirató-
ria fundamental para estas situações, o bacilo da tuberculose fica vivo durante 72 horas no ar.

Será legítimo estabelecermos algum tipo de paralelo entre a epidemia da tuberculose e a pan-
demia pelo covid-19 que estamos a viver?
MCG – Creio que existem várias semelhanças: são ambas doenças que se propagam por via aé-
rea, do que se conhece, porque voltando à tuberculose, achávamos que só se propagava quan-
do as pessoas estavam vivas, algo que mais tarde se verificou não ser real   porque tínhamos 
médicos que trabalhavam exclusivamente em necropsias e ficavam doentes com tuberculose. 
De qualquer forma, creio que a forma de propagação entre as duas doenças é, para já, igual, que 
a via aérea e a falta de etiqueta respiratória, o convívio em grupos e festas… tudo isto é seme-
lhante, com a agravante que a covid-19 é muito mais contagiosa em termos de velocidade. Por-
tanto, creio que temos aqui uma história a replicar, com maior risco ainda face à atual possibili-
dade de comunicação física.

Hoje, temos a vacina da tuberculose, mas, ainda assim, o problema não está resolvido… por-
quê?
MCG – Como qualquer outra vacina, a da tuberculose não resolve o problema se as pessoas 
não adotarem os cuidados necessários para não virem a ter a doença. O mesmo se aplica à tu-
berculose ou à covid-19. Temos a BCG mas sempre soubemos que essa vacina protegia em 
98% as causas da tuberculose meníngea, muito mais vulgar nas crianças. Sabíamos que a ren-
tabilidade daquela vacina era especificamente para a prevenção da tuberculose meníngea, o 
que não significaria que, com os anticorpos, não ajudasse a que os mais velhos não tivessem 
tuberculose. Claro que existe outro problema, a técnica vacinal: como é feita, em que condições 
é dada e como está o hospedeiro que a recebe. Como saberá, em Portugal, os meninos só po-
diam ir à escola ou à praia se tivessem os adesivos (VOLMER)  depois passámos para a prova 
tuberculínica … também fomos evoluindo em relação à vacina e, hoje, temos o quantiferon. Diria 
que, em relação ao que se fez há uns anos quanto à tuberculose, temos evoluído muito pouco 
nos últimos tempos, apesar de esta nova análise ter sido um grande acréscimo para a ajuda no 
diagnóstico.

Quer dizer que, em Portugal, não temos a situação completamente controlada relativamente à 
tuberculose?
MCG – Não temos a situação completamente controlada. Temos vindo a melhorar a nossa inci-
dência do número de mortes, tem sido uma descida paulatina e acentuada nos últimos anos, te-
mos também algo a nosso favor, por um lado, que é o facto de termos números o mais corretos 
possível porque registamos todos os casos de tuberculose, algo que sabemos que não se prati-
ca noutros países... Mas acrescentaria que essa descida tem picos.

Em que medida estarão esses picos relacionados com a migração?
MCG – Também estão… tivemos um pico na altura do VIH, tivemos outros relacionados com ou-
tras doenças e tivemos também uma mudança de paradigma de atingimento da população… a 
migração também fez elevar… apesar de termos cautelas e de lhes abrirmos as portas aos ras-
treios, são populações que, por vezes, não seguem à risca os conselhos, além de serem popula-
ções que vivem muito em comunidade. São seis ou sete pessoas na mesma casa e, se por aca-
so alguém fica doente, a contagiosidade faz com que haja novos casos de tuberculose. Acresce 
que são muitas vezes pessoas malnutridas, que fumam… Sabemos que o fator arquitetónico ou 
edifício é também muito importante na luta contra a tuberculose.

“A OMS prevê 
que “pessoas 
doentes com 
tuberculose 
e Covid-19 
poderão ter 
resultados 
piores no 

tratamento, 
sobretudo se o 
tratamento da 

tuberculose for 
interrompido”

Aparelho de Küss (pneumotórax), sendo o 
da direita portátil
Fonte: Museu do Hospital Militar Doenças Infec-
to-Contagiosas (Lisboa)
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O facto de vivermos atualmente confinados e obrigados a usar máscara originará uma descida 
da incidência da tuberculose no ano 2022?
MCG – Não é fácil concluir isso, até porque me parece que a maior parte das pessoas não usa 
máscara em casa. Sabemos que o facto de estarmos confinados pode colocar-nos bolhas, tal 
como sucede com a covid, mas podemos ter um recrudescimento de tuberculose… não sei… va-
mos ver. Claro que, se compararmos com a gripe, ficamos animados, pois percebemos que este 
ano a incidência é muitíssimo reduzida, mas no caso da tuberculose estamos muitas vezes vá-
rios meses até surgirem as primeiras queixas, porque o organismo percorre todo o organismo, 
podendo fixar-se em qualquer órgão, desde o olho, à pele ou ao cérebro, mas o seu percurso é 
habitualmente lento, exceto se houver um campo de doença favorável ao aparecimento desta 
ou de outra doença.

O que sabemos hoje que não sabíamos antes sobre a tuberculose?
MCG – Conseguimos avançar muito do ponto de vista tecnológico. Quando fazemos as análi-
ses laboratoriais para o bacilo da tuberculose através da expetoração ou de outros líquidos ou 
de uma biópsia, conseguimos, tecnologicamente, perceber se o bacilo é sensível e se se trata 
de uma tuberculose suscetível, que não tem nenhuma resistência, ou se essa tuberculose é re-
sistente a alguma das drogas que habitualmente damos. Temos tratamentos standard para a 
tuberculose suscetível e, depois, uma panóplia de outros medicamentos já estudados e com-
provados cientificamente que damos aos doentes que mostram alterações nos seus bacilos da 
tuberculose. Tem sido uma evolução muito boa do ponto de vista tecnológico. Depois, porque a 
toma inclui muitos comprimidos, incentivamos a toma observada direta (TOD). Portanto, estes 
indivíduos com tuberculose têm que ter uma aproximação do pessoal da saúde ou de alguém 
de alguma instituição onde a pessoa se encontre, como sucede por exemplo com os doentes 
que têm tuberculose e que fazem metadona, onde damos simultaneamente a medicação anti-
bacilar. Temos que encontrar estratégias e estruturas para a adesão à terapêutica.

Quais são os fatores de risco relacionados com esta infeção?
MCG – São vários… Ou a pessoa é virgem do bacilo e aí são os grupos etários mais jovens, ou 
então são as pessoas com mais idade e mais suscetíveis de ter tuberculose, que até poderão 
ter tido contacto com o bacilo há muitos anos atrás. A nossa curva tem vindo a mudar também 
por isso e, hoje, temos uma maior percentagem acima dos 40 anos e muitos idosos, precisa-
mente porque não são os virgens do bacilo da tuberculose. Portanto, temos aqui uma gradua-
ção de formas da tuberculose e de idades. Por outro lado, temos a diabetes, os tumores, os tra-
tamentos cada vez mais recentes com medicamentos biológicos, as doenças reumáticas, as 
doenças intestinais, tudo isto leva a ser propício que se o bacilo da tuberculose reapareça. Fe-
lizmente, em relação aos doentes que vão iniciar tratamentos imunossupressores, desde 2004 
que propusemos especificamente uma avaliação do seu estado imunológico para a tuberculose 
e fazemos tratamentos prévios da esterilização do bacilo da tuberculose.

Relativamente à terapêutica farmacológica, que hoje implica tomas diárias com muitos fárma-
cos, não parece ter havido um grande investimento por parte da indústria que visasse facilitar 
a adesão por parte do doente…
MCG – Do ponto de vista das drogas para a tuberculose multirresistente – estamos a falar de 
um pequeno número de doentes – houve avanços. Inclusivamente, estamos a ter novas drogas 
para esta tuberculose. Para a tuberculose suscetível, houve um avanço há uns anos atrás, em 
que se conseguiu juntar três medicamentos num só comprimido, cuja dose tem que ser ajusta-
da ao peso e assim reduzir o número de medicamentos. São, no entanto, medicamentos que po-
dem gerar reações e intolerâncias e por isso temos que controlar muito estes doentes.

Ainda persiste o estigma face a esta doença?
MCG – Sim, continua a verificar-se e em todas as classes sociais. Quando clinicamente pergun-
tamos a um doente se teve contacto com alguém com tuberculose, se por acaso não veio à nos-
sa consulta porque foi um contacto já conhecido com alguém com tuberculose, a resposta é 
não. Outra pergunta que fazemos é: na sua família alguém teve tuberculose?” Resposta: não. Se 
perguntarmos à própria pessoa, cuja radiografia do tórax ou TAC torácico já deram para perce-
ber todas as sequelas, a pessoa diz sempre que não. O estigma da morte, da solidão, da pobre-
za, de alguma época da nossa vida em Portugal, leva todas as pessoas a dizerem que não, algo 
que começamos também a constatar em relação ao covid. As pessoas têm medo de serem es-
tigmatizadas face a tudo o que é infeção, o que tem que ser esclarecido.

“A tuberculose, 
salienta a 

OMS, ainda 
é a doença 

infeciosa que 
mais mata em 
todo o mundo: 

em 2018, 
morreram 

1,5 milhões 
de pessoas, 
251.000 das 

quais com HIV, 
o que as torna 
especialmente 
vulneráveis”

Aspecto da Estância Sanatorial do Caramulo
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT, 1899-1928
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ENTREVISTA COM JOSÉ REIS FERREIRA, PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TUBERCULOSE E DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS (ANTDR):

“URGE PROMOVER 
LITERACIA EM SAÚDE 
RESPIRATÓRIA”
Quando surge a Assistência Nacional aos Tuberculosos, instituição precursora da atual ANT-
DR, estávamos perante a constituição de um dos primeiros movimentos cívicos e filantrópicos 
em Portugal…
José Reis Ferreira (JRF) – Sim, era de facto um movimento filantrópico. Se considerarmos que her-
dámos o espírito da ANT – a Assistência Nacional aos Tuberculosos - esta surge no final do século 
XIX e teve depois a sua implementação no início do século XX, por influência da Rainha D. Amélia. 
Na altura, dedicava-se à assistência e até ao apoio material, uma vez que a tuberculose estava mui-
to associada às nossas condições socioeconómicas. Depois evoluiu, tornando-se um potentado 
porque beneficiava de fortes apoios e, em 1945,  torna-se o Instituto de Assistência Nacional aos 
Tuberculosos (IANT). São os nossos percursores… a ANTDR é uma IPSS, ao passo que aqueles 
eram Instituições estatais, dedicadas àquela que era designada como a peste branca, um flagelo 
autêntico que ceifava vidas jovens, promissoras, muitas pessoas do meio intelectual… O IANT cres-
ceu com essa importância, de organizar sanatórios, já que a terapêutica se resumia a esperar que 
as defesas do organismo respondessem. Bem mais tarde, com o 25 de abril, numa altura em que já 
havia terapêutica efetiva e eficaz para a tuberculose (que começa nos anos 60), o IANT, instituição 
dominada por pessoas do regime, é extinto e, nessa época, acelera-se o encerramento dos sanató-
rios. Com a III República, o IANT transforma-se em SLAT – Serviços de Luta Anti Tuberculose – mui-
to dedicados à consulta em ambulatório, à terapêutica e à prevenção. Ainda teve outra passagem 

de designação para os “Centros de Diagnóstico Pneumológico” 
(CDP), que novamente se encontram em vias de extinção, 

pretendendo-se que a tuberculose seja cada vez mais in-
tegrada nos atos rotineiros da clínica geral. Confesso 

que tenho algumas dúvidas quanto à eficácia dessa 
opção, até porque estas doenças transmissíveis, 
como se vê nesta que estamos atualmente a pas-

sar, têm sempre algumas particularidades, mes-
mo que esbarrem e se potenciem nas comorbili-
dades das pessoas.

“Em 2019, 
foram precisos 
10 mil milhões 
de dólares para 
tratar a doença, 
mas faltaram 

3,3 mil milhões 
para atingir 
essa meta.”

“O diagnóstico 
e o tratamento 
da tuberculose 

deve ser 
disponibilizado 

em todas as 
prisões”
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Apesar de todas estas alterações orgânicas e de nomenclatura, a verdade é que a tuberculose 
continua a constituir um grave problema de saúde pública…mas será uma doença da pneumo-
logia ou da infeciologia?
JRF – Creio que cada profissional responderá de sua maneira… antes de mais, não podemos es-
quecer-nos que somos médicos. Isto de, no século XX, termos reduzido a medicina a especiali-
dades tem os seus problemas e limitações. Considero que as especialidades devem sobrepor-
-se e colaborar muito e cada médico é um médico. Nunca pode demitir-se de reconhecer pato-
logias do âmbito de outras especialidades. A tuberculose é uma doença infeciosa, logo, por na-
tureza, é de infeciologia, mas tradicionalmente a pneumologia não existia… chamava-se 
tisiologia, que era a ciência da tuberculose. E quando entrei no internato, nos anos 80, ainda se 
chamava pneumotisiologia…

Será errado fazer uma ligação do consumo de tabaco à tuberculose, uma vez que se fumava 
muito na época?
JRF – Está a tocar num ponto importante…a tuberculose, tal como outras doenças, sofre muito 
de outras condições que prejudicam a defesa imunitária e o tabaco é um potente limitador da 
imunidade do pulmão e, como tal, facilita a tuberculose, a covid… quando as pessoas se ex-
põem a esses hábitos, e neste caso estamos a falar no âmbito das dependências, têm mais 
possibilidade de contrair uma doença transmissível porque são vítimas fragilizadas. O fumador, 
sobretudo, não quer ver-se como tal. Acha que é um indivíduo normal e que não tem qualquer 
fragilidade, mas sabemos que tem, claramente.

Num período da história, a tuberculose ficou conhecida como peste branca, envolta em muita 
discriminação… e hoje, o que é?
JRF – Ainda se sente muita hesitação por parte das pessoas para dizerem “eu tuberculizei”, 
como se dizia no passado… as pessoas, normalmente, não dizem isso e aí está uma manifesta-
ção de que existe discriminação, de que há um estigma também na tuberculose, porque é cono-
tada com pessoas que não comem, que não têm método ou regularidade nos seus hábitos, que 
não têm cuidado com a sua saúde. Estigmatiza também muito a pobreza ou a baixa categoria 
social, que é ainda hoje conotada com a tuberculose, embora isso não seja verdade…

Talvez por isso, a dada altura, os profissionais da saúde que trabalhavam nesta área, entende-
ram que a alimentação saudável e regrada era um processo terapêutico de alta eficácia…
JRF – Sobretudo quando não existiam fármacos nem outras ferramentas terapêuticas para nos 
ajudar, mas também hoje, a alimentação é muito importante, tal como outros bons hábitos. 
Convém a prática regular de exercício e saber fugir a determinados elementos negativos que 
nos fragilizam. Quando conseguimos essa ligação com o paciente e conseguimos convencê-lo 
que tem que ter esses cuidados, já conquistámos meio êxito terapêutico. A partir daí, a terapêu-
tica acrescenta apenas a ajuda imprescindível para erradicar a doença.

Ainda nos meandros da história, o que significa a Cruz de Lorena?
JRF – Um ícone, que surgia em toda a atividade da ANT; esta instituíra, desde 1929, a edição de 
um selo, por altura do Natal ou da Semana da Tuberculose, para recolha de fundos, mobilizando 
a sociedade civil. Até a viatura pessoal do presidente da república era emprestada para levar as 
voluntárias, que usavam esse símbolo na braçadeira e promoviam o combate a este flagelo. A 
Cruz de Lorena é um símbolo cristão do bem-fazer escolhido num prévio consenso internacio-
nal. Aquela cor vermelha da Cruz de Lorena tinha muita identificação com algo que marcava a 
tuberculose: o vermelho das camélias era muito conotado com o vermelho da hemoptise, um 
sintoma terrível que fazia pensar que a vida é curta… Portanto, desde 1904, por ideia de um di-
namarquês chefe de correios, editavam-se internacionalmente vinhetas, que não tinham valor 
nem serviam de selo, mas eram coladas nas cartas como uma mensagem para os amigos de-
sejando saúde e felicidade, cujo preço revertia para depois se construírem ou beneficiarem os 
sanatórios. E fizeram-se bastantes, quer na Europa, na Ásia, na América,  e em África. Esse há-
bito de editar os selos de Natal extinguiu-se por volta de 1980… Os herdeiros do IANT iam mu-
dando esses hábitos e, então, a Dra. Maria de Lurdes Antunes, responsável pelo Plano Nacional 
da Tuberculose, decidiu retomar a ideia das vinhetas do Natal desde 1989, coincidindo com o 
nascimento da ANTDR. A partir daí, criou-se anualmente vinhetas até ao ano 2010, perdendo-se, 
entretanto, o hábito do envio de mensagens postais de boas festas, mas era algo que nos dava 
a oportunidade de trabalhar com os jovens, o que é uma vocação particular da nossa associa-
ção que, no início do ano escolar, incentivava a realizar trabalhos sobre a saúde respiratória. 
Ainda hoje, uma das nossas principais missões consiste em promover literacia sobre saúde 
respiratória.

“O diagnóstico 
e o tratamento 
da tuberculose 

devem estar 
disponíveis 
e acessível 
a todas as 
pessoas”

“A taxa de 
notificação da 
tuberculose 
mantém a 
tendência 

decrescente”

Sanatório do Funchal
Fonte: Colecção Particular do Dr. João Pedro Iglé-
sias

Sanatório Sousa Martins (Guarda)
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT, 1899-1928, p.44
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Referiu-se à expulsão de sangue pela boca… é isso que dá origem aos escarradores que exis-
tiam na altura nas ruas?
JRF – De certo modo! Escondia-se a expectoração, que era feia e veículo de contágio, sendo di-
fícil evitar que fosse enviada para o chão… muitas vezes, esses escarros eram tingidos de san-
gue, embora a hemoptise fosse algo mais, passe o termo, “espetacular” e ameaçadora. Esses 
escarradores eram objetos de metal, com tampa, que as pessoas traziam no bolso…

O conhecimento das causas da tuberculose ainda era muito empírico nessa época…
JRF – Sim, sobretudo o tratamento. O conhecimento da causa é o que determina o Dia Mundial 
da Tuberculose, o dia em que Robert Koch anunciou na Academia Alemã da Ciência o isolamen-
to do bacilo e, logo aí se disse: já conhecemos o bacilo, vamos agora exterminar a doença. Va-
mos criar métodos para evitar a transmissibilidade, mas não se conseguiu. Depois dessa des-
coberta, descobriu-se que o extrato do bacilo aplicado no braço fazia o teste da tuberculina, que 
hoje já pouco se faz e era uma maneira de diagnosticar o contacto com o bacilo.

O diagnóstico era difícil, as técnicas eram rudimentares… vocês, médicos, também eram in-
vestigadores?
JRF – Assim nasceu a moderna pneumologia, tal e qual. Antes era esperar, havia os que recupe-
ravam e os que morriam e todos os sanatórios tinham cemitérios bem próximos, cheios de gen-
te nova… Quem quiser “ver” esse ambiente deve ler o livro de Thomas Mann, a Montanha Mági-
ca… A partir daí é que se começou a fazer investigação e a pneumologia nasce enquanto tal 
porque se descobriu a broncoscopia, um grande passo em frente que nos permitia muitas vezes 
tratar o brônquio, além da radiologia, que já havia e nos mostrava o foco da tuberculose. A cirur-
gia foi depois dando os seus passos de gigante até hoje, em que se faz uma cirurgia torácica 
por um pequeno orifício torácico, algo extraordinário face a tempos em que era necessário abrir 
o tórax e afastar costelas…

Na pessoa que contraiu tuberculose ficou sempre no pulmão o foco de que foi um tubérculo ou 
isso corresponde a um mito?
JRF – Não. Já quando era médico especialista muito jovem, sempre que via que ainda estava 
em fase inflamatória pura, garantia às pessoas que ficariam limpíssimas desde que fizessem a 
terapêutica correta e completa. Agora, claro, se já tivessem evoluído o tempo suficiente, fica-
vam cicatrizes que permanecem. Mas as cicatrizes principais que hoje já não vemos eram 
aquelas que resultavam exatamente desses tratamentos, como o pneumotórax, colocavam-se 
bolas sintéticas dentro da pleura para o pulmão repousar mais, o corte das costelas… os pri-
mórdios do tratamento efetivo da tuberculose. Atualmente, se a terapêutica for feita precoce-
mente, a tuberculose desaparece completamente e não fica nenhuma cicatriz.

Fazendo um paralelo com a pandemia de covid19, recordo que o regresso de muita gente de 
África no pós 25 de abril coincidiu com um acentuar da curva de casos. Importámos também a 
tuberculose nesse período?
JRF – Sim, mas não só… nessa altura, chegaram cerca de meio milhão de pessoas a um país pe-
queno e pobre, muitos dos quais apenas com a camisa vestida porque não tinham mais nada 
porque as coisas não foram tratadas, tanto quanto sabemos, com antecedência nem prudên-
cia… E muitas com situações de saúde que já não seriam muito boas… mas ao mesmo tempo 
extingue-se o IANT. Repare na gravidade disto: uma atitude que, na altura, se tinha sempre, fos-
se alguém que entrasse na faculdade ou num emprego era realizar ali uma revisão e obter um 
certificado antituberculoso e, erradamente, perdeu-se esse espírito de rastreio, que coincidiu 
com a degradação social no realojamento de todas essas pessoas e, claro, houve ali uma subi-
da. Nos anos 70, estávamos bem posicionados na Europa em termos de incidência e de preva-
lência de tuberculose e, logo a seguir ao 25 de abril, passámos para a base em termos de risco. 
Como agora aconteceu com a covid19, houve erros graves de estratégia.

Terá havido alguma base científica na origem da decisão de se extinguirem os antigos BCG?
JRF – Sim, houve uma base científica… não estou é inteiramente convencido é que tenha inteira 
razão. A base científica é a seguinte: num país onde se vai controlando a tuberculose, onde se 
sabe onde está, com recurso a georeferenciação, beneficiamos de não dar a vacina, porque as-
sim sabemos quando é que a pessoa teve um contacto com a BCG. Se fizermos um teste e der 
positivo sabemos que contactou com alguém e vamos investigar, do ponto de vista da saúde 
pública, quem foi o contacto… se tiver vacinado toda a gente, toda a gente fica positiva e é essa 
a grande razão para se ter eliminado a vacina da tuberculose… agora, sinceramente, não sei se 
é boa ideia eliminá-la. E essa “educação do pulmão” relativamente às defesas talvez permitisse 
que agora a resposta à covid fosse menos desastrosa. Há uma hipótese sólida e estudos em 

“Programas e 
organizações 

devem 
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Sanatório Marítimo do Outão. Fortaleza 
onde foi instalado o 1º Sanatório Marítimo 
Português
Fonte: A Lucta Contra a Tuberculose e a Obra da 
ANT, 1899-1928, p.38

Semana da Tuberculose. As senhoras fa-
zem o peditório
Fonte: Gabinete de Estudos Olissiponenses
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curso que apontam que as pessoas que foram vacinadas com BCG reagem de uma forma mais 
contida à covid-19.

Por que motivo a Associação Nacional de Tuberculose acrescentou as doenças respiratórias?
JRF – Nos anos 90, dedicávamo-nos muito a fazer cursos médicos para os internos de pneumo-
logia dos hospitais sobre a tuberculose, partindo do princípio de que a formação neste setor 
nem sempre era completa. Entretanto, foi sendo menos premente essa atualização sobre tuber-
culose e chegámos à conclusão que os hospitais chegavam e que não valia a pena recorrer-se 
a uma associação para esse fim. E as coisas foram mudando… daí a nossa dedicação às esco-
las, menos oferta de educação ao nível dos profissionais de saúde e mais dos leigos e da popu-
lação em geral. Agora muito limitados pela covid, mas é para isso que estamos atualmente vo-
cacionados.

Com tantas mudanças… só nos lembramos da tuberculose uma vez por ano?
JRF – É um pouco assim… e isto tem os seus custos… não estamos mal em relação à tubercu-
lose, mas também não podemos dizer que estamos bem. Ainda estamos a ombrear com os paí-
ses de maior risco e, se trabalhássemos bem na eliminação da pobreza e cuidássemos bem 
dos grupos marginalizados, como as pessoas que trabalham em minas, as populações prisio-
nais ou as pessoas com CAD, se calhar progredíamos mais… Mas devia haver mais alerta da po-
pulação, sem a assustar. Daí a imagem que temos associada à nossa ANTDR desde 2017: Res-
pirar, ponto. Porque tudo se resume a respirar bem. E se queremos respirar bem por que have-
mos de fumar? Por que havemos de usar coisas que são imunossupressoras, que estão a reti-
rar-nos defesas? Por que havemos de ser sedentários e não fazer o exerciciozinho regular? Por 
que não havemos de ter cuidado com os hábitos sociais, que espero que fiquem e não sejam 
esquecidos? Beijos e abraços são manifestações de afeto e fazem-nos uma falta extraordiná-
ria, mas devíamos, até aí, ser um pouco cuidadosos porque existe esse risco de contágio respi-
ratório por detrás…

Não estando o país numa situação propriamente má em relação à tuberculose, urge questionar 
se diagnosticamos populações como os sem-abrigo ou os dependentes de drogas mais fragili-
zados?
JRF – Para nós, é uma preocupação… temos muito gosto, desde há alguns anos, em participar 
na campanha de vacinação contra a gripe junto dos sem-abrigo. Sabemos que a comunicação 
nem sempre é fácil, mas, por vezes, conseguimos e trocamos ideias interessantes, aprendendo 
até mais do que ensinando. Partilhará certamente comigo da ideia que temos de ser muito hu-
mildes quando lidamos com pessoas fustigadas pela vida. E aprendemos a conquistar a sua 
confiança, mas isso não chega. Normalmente, “encostamo-nos” às ARS, à DGS ou a alguém que 
dê um pouco mais de consistência às ações, mas vamos sempre à luta nessas circunstâncias.

A terapêutica não é de fácil de adesão face à quantidade de comprimidos que a toma diária im-
plica, mais ainda quando falamos em sem-abrigo ou toxicodependentes… Que estratégias de-
verão ser adotadas?
JRF – A estratégia está montada há muitos anos e até foi promovida pela OMS: toma observada 
direta (TOD). Chamá-los, trazê-los ou pagar-lhes a deslocação para virem ao CDP tomar, com a 
enfermeira presente, a medicação que, in extremis, pode ser até três vezes por semana, mas de 
preferência diária. Mas diria que, antes de convencer a tomar essas pílulas todas, tem de haver 
a tal empatia e sacrifício, transmitir a validade da vida que essa pessoa tem… grande parte des-
sas pessoas não dará grande valor à vida porque, se calhar, também ninguém as motivou para 
a reação. É muito importante esse trabalho de reinserção para que, depois, a terapêutica tenha 
sucesso. Todos receamos resistências aos medicamentos nessas pessoas que um dia tomam 
e noutros não. E as resistências ainda hoje são difíceis, implicando mesmo internamentos, 
como há pessoas que são resistentes até à morte, que muitas vezes se originam numa terapêu-
tica feita de forma descuidada. Agora, a toma observada dirigida é feita nos CDT e o que nos 
preocupa e magoa é que estes estão em extinção e a clínica geral não tem condições para fazer 
toma observada direta…

Perante tudo isto, acredita que será possível erradicarmos a tuberculose da nossa sociedade?
JRF – Temos de acreditar! É essa a mensagem da OMS. Não é ainda em Portugal, mas vamos 
atrás. Se a sociedade reagir suficientemente, acho que podemos acabar com a tuberculose ou 
reduzi-la a uma doença rara. A tuberculose está entre nós, pelo menos, desde os egípcios e não 
me parece que vá desaparecer tão brevemente. Esta é uma perspetiva realista, mas que não 
nos deve afastar da ideia de que temos que atuar globalmente. 
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Sanatório de Sant’Ana (Parede)
Fonte: Gabinete de Estudos Olissiponenses

Escolas ao ar livre para combater a tuber-
culose
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ENTREVISTA COM SANDRA RIBEIRO, PRESIDENTE DA C.I.G

MILHÕES DE CRIANÇAS SOFREM 
COM A MUTILAÇÃO GENITAL FEMININA

O que é e porque acontece a Mutilação Genital Feminina?
Antes de mais, é uma violação de direitos humanos, é uma forma de vio-
lência de género, e é um problema de saúde pública assim reconhecido 
pela Organização Mundial de Saúde.
É uma prática tradicional e ancestral, de origem marcadamente patriarcal 
destinada a controlar a sexualidade da mulher, autonomia, independência 
e liberdade. 
Consiste em qualquer procedimento que envolva a remoção parcial ou to-
tal dos órgãos genitais externos ou qualquer dano infligido aos órgãos ge-
nitais de uma menina ou mulher por motivos não médicos. 
Por que razão o fazem, prende-se com mitos e tradições religiosas, que va-
riam consoante o contexto onde se realiza, maioritariamente relacionados 
com a relação íntima das mulheres com os seus futuros maridos (preser-
vação da virgindade, prevenção da infidelidade, maior prazer sexual ao ho-
mem, maior fecundidade, etc). 
Mas, na realidade, a MGF afeta gravemente a saúde sexual e reprodutiva 
das mulheres, tem consequências graves e às vezes irreversíveis para a 
sua saúde física e psicológica, e não tem qualquer fundamento religioso 
em qualquer livro sagrado.
Esta prática é comum à grande parte do Continente Africano, em certos 
países do Médio Oriente e em algumas zonas da Ásia e América Latina. É 
praticada na União Europeia, entre certas comunidades originárias de paí-
ses onde MGF é tradição. 
Estima-se que 6576 mulheres com mais de 15 anos, a residir em Portugal, 
possam ter sido sujeitas a MGF. A prevalência destes casos tem maior in-
cidência nos territórios com maior concentração de algumas comunida-
des de migrantes, fundamentalmente, nas áreas metropolitanas de Lisboa 
e do Porto. No contexto da União Europeia, estima-se em cerca de 500 mil 
os casos de mulheres submetidas à prática e 180 mil meninas em risco de 
o ser, a cada ano.

Quais as consequências para as meninas e raparigas?
As consequências desta prática são muitas e de vária ordem. 
A MGF provoca danos físicos e psicológicos, imediatos e diferidos, na 
maior parte das vezes irreversíveis, por isso as consequências nas meni-
nas e mulheres vítimas são graves e permanentes, podendo até conduzir à 
morte.
Entre os riscos imediatos para a saúde contam-se a maior vulnerabilidade 
a diferentes tipos de infeções, incluindo sexualmente transmissíveis e VIH, 
dado o procedimento ser feito, de uma forma geral, sem condições de hi-

giene e com instrumentos rudimentares e não esterilizados; dificuldades 
na eliminação de urina e fezes e perigo de morte causada por ocorrência 
de hemorragias, septicemia ou tétano.
Entre as consequências a longo prazo incluem-se, entre outras, o desen-
volvimento de abcessos e quistos dolorosos, dificuldades na menstrua-
ção, infeções urinárias recorrentes, perigo de infertilidade e aumento de 
riscos para os recém-nascidos. 
Igualmente nefastos são os danos psicológicos, visto que a MGF pode 
provocar problemas de saúde mental e psicossexuais, incluindo depres-
são, ansiedade e disfunção sexual, porque muitas vezes é a autoestima 
que fica corrompida para sempre, comprometendo o seu livre-arbítrio, o 
seu empoderamento e o pleno exercício de cidadania.

Como proteger estas adolescentes desta ignóbil prática?
Um número crescente de lideranças políticas, religiosas e comunitárias, 
têm vindo a tomar posições a favor do abandono da MGF, em todo o mun-
do, sendo também cada vez maior o número de países que a criminaliza, 
incluindo os países onde é praticada.
Atualmente há cada vez mais uma tendência de combate e prevenção a nível 
global para que esta prática venha a ser erradicada e as meninas e raparigas 
protegidas e poupadas a este ritual nefasto. Paulatinamente a mudança vai 
acontecendo. Mas se a mudança levar muito tempo a acontecer menos muti-
lações genitais femininas conseguimos impedir de acontecer. Por isso é mui-
to importante a criminalização do ato de mutilação e dos seus atos preparató-
rios. A lei tem uma vocação dissuasora, mas não chega.
É preciso apostar muito na informação, no esclarecimento e empodera-
mento de meninas e mulheres e na capacitação de profissionais das áreas 
da saúde, educação, ação social, do direito e autoridades policiais. 
Em Portugal desde 2009 que tivemos Planos Nacionais de Ação para a Eli-
minação da MGF, e atualmente continuamos a seguir uma estratégia de 
prevenção e combate desta prática enquadrada enquanto objetivo estraté-
gico do Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à Violência contra 
as Mulheres e a Violência Doméstica.
Atualmente, em Portugal há uma clara aposta na territorialização das 
ações de prevenção e combate a praticas nefastas, por via da criação de 
redes integradas envolvendo fundamentalmente equipamentos de saúde, 
autarquias e organizações não governamentais que estão no terreno, pro-
movendo parcerias que permitem o desenvolvimento de trabalho mais di-
reto com e para as comunidades afetadas.
A CIG, na sua qualidade de coordenadora da Estratégia Nacional para 
Igualdade e Não Discriminação, promove que estas redes nos diferentes 
territórios tenham profissionais de saúde (pós-graduados em MGF) como 
elementos pivot, e também promove formação especializada junto de ou-
tros profissionais (educação, ação social, autoridades policiais, CPCJ, ou-
tros), e ainda apoia a sensibilização das comunidades em estreita articula-
ção com as ONG locais. 
Neste âmbito, em 2018, foi criado o Projeto “Práticas Saudáveis – Fim à 
Mutilação Genital Feminina”, em conjunto com a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo para os territórios do Arco Ribeirinho, 
Almada-Seixal, Loures-Odivelas, Sintra e Amadora, que está a decorrer 
como experiência-piloto nestes territórios, e que recentemente foi alarga-
da aos territórios de Lisboa, Cascais, Oeiras e Estuário do Tejo (Vila Franca 
de Xira), tendo por objetivo a implementação de planos de ação locais, 
bem como a desenho de fluxogramas de atuação em cada território, de 
acordo naturalmente com as dinâmicas e especificidades locais.
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Acreditamos que é pelo trabalho de proximidade e em cooperação institu-
cional que erradicaremos a MGF, onde Profissionais de Saúde, associa-
ções representativas das comunidades de risco, Associações de mulhe-
res, Associações de saúde sexual e reprodutiva e de direitos humanos, 
têm tido um papel fundamental na difusão de informação, esclarecimento, 
capacitação de outros profissionais e encaminhamento de casos. 

É ou não um crime e um atentado contra os mais elementares direitos hu-
manos?
Claro que sim. A MGF é uma evidente violação dos direitos humanos, é um 
atentado contra a integridade física e psicológica das meninas e mulhe-
res. É considerado crime pela Convenção de Istambul. É um crime previsto 
no Código Penal português, e em muitos outros países.
A Lei n.º 83/2015, de 5 de agosto, aditou o artigo 144.º-A ao Código Penal, 
e criminalizou a prática da mutilação genital feminina, como um crime au-
tónomo, de natureza pública punível com pena de prisão de dois a dez 
anos, sendo também punível a pratica dos atos preparatórios do crime de 
MGF com pena de prisão até 3 anos.
Trata-se de um crime de natureza pública, o que significa que o procedi-
mento criminal não está dependente de queixa por parte da vítima, bastan-
do uma denúncia ou o conhecimento do crime, para que seja instaurado 
um processo de promoção e proteção da menor.

Porque persiste ainda esta prática em alguns países do mundo?
A desigualdade de género tem na sua origem o exercício do poder patriar-
cal. A manutenção da MGF é uma tentativa de manutenção desse poder. 
Ou seja, os motivos que explicam a desigualdade entre mulheres e ho-
mens no mundo, explicam também as suas várias manifestações, incluin-
do formas de violência de género como é o caso.
Existe também uma dimensão de tradição religiosa ligada à prática da MGF, 
apesar da ausência de referências a esta prática nos livros sagrados, e essa 
em estreita associação com a lógica patriarcal é uma das causas da perpe-
tuação da prática. Uma crença religiosa não é facilmente desmistificada. 

O que é preciso fazer para erradicar de vez a MGF ?
Como já acima se referiu, o esclarecimento, a informação e a capacitação 
são uma arma fundamental na luta contra a MGF.

Podemos dizer que se têm dado passos muito significativos nos últimos 
anos no combate a esta prática tradicional nefasta, graças a uma aborda-
gem intersectorial e interdisciplinar, que se traduz numa parceria muito 
próxima entre a CIG, as autoridades de saúde, as organizações da socie-
dade civil e as associações representantes de comunidades de risco.
A CIG tem vindo a apoiar a mobilização das associações representativas 
das comunidades de risco para a prevenção e o combate à MGF, apoiando 
projetos no terreno, o que é fundamental para empoderar as meninas e 
mulheres dentro dos próprios movimentos associativos, que estão a agar-
rar esta luta que é sua.
Estas estratégias de parceria e cooperação tem permitido que a MGF se 
torne um tema mediático, quer na comunicação social e nas artes como 
no debate público sobre direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, vio-
lência de género e proteção de menores. E entrou também na agenda polí-
tica nacional. 
Agora é continuarmos agir para não cortar o futuro.

Mais de 4 milhões podem sofrer com a mutilação genital feminina em 2021

De acordo com a ONU, em muitas comunidades existe uma crença de que a mutilação genital feminina possa aumentar a probabilidade da ví-
tima se casar, geralmente, ainda em idade precoce.
O Fundo da ONU para a População (UNFPA) estima que mais de 200 milhões de mulheres e meninas, em 31 países, teriam sobrevivido à práti-
ca. Dados recolhidos em estudos informais, apontam que a violação pode estar presente em mais de 90 países.
Com base na agência, 4,16 milhões de meninas e mulheres correm o risco de enfrentar a mutilação genital em todo o mundo em 2021.
Devido às restrições com a pandemia do novo coronavírus, as vítimas da prática podem ser 2 milhões a mais do que os casos que teriam sidos 

evitados até 2030.
O procedimento se caracteriza pela remoção total ou parcial da geni-
tália externa feminina ou por outros tipos de danos a esses órgãos. 
Não existem razões médicas para realizar a prática, que ocorre com 
frequência entre a infância e os 15 anos de idade.
Além da falta de benefícios para a saúde, os efeitos imediatos e a lon-
go prazo da prática envolvem infeções e cicatrizes fora do normal, dor 
debilitante ou morte.
De acordo com a ONU Mulheres e o Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), o problema pode piorar com a previsão de 
que 96 milhões de pessoas podem cair da pobreza extrema em 2021.
Neste cenário, o medo é de que a mutilação genital feminina e o casa-
mento infantil sejam usados como mecanismos para aliviar as incer-
tezas.
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É incontornável o trabalho que a autarquia de Matosinhos tem vindo a realizar 
ao longo das últimas duas décadas e que catapultou o concelho para uma 
afirmação pela excelência no contexto nacional em domínios como a moder-
nidade, a dinâmica cultural, social e económica. A oferta qualificada nestas 
áreas, a par da qualificação dos serviços prestados e de um princípio da ges-
tão autárquica alicerçado na sustentabilidade, traduziu-se na prestação de 
um serviço público de qualidade, baseado no planeamento, na coordenação e 
na gestão eficiente dos recursos municipais. É uma missão que está vocacio-
nada para o desenvolvimento coerente e equilibrado do território, para a pre-
servação da herança e património históricos e para a prosperidade sustenta-
da de longo prazo. Como é possível ler na entrevista com Ângela Miranda, ve-
readora da Câmara Municipal de Matosinhos, a ativação e incentivo à partici-
pação dos munícipes (desde os mais jovens) na implementação de medidas 
de desenvolvimento económico e social que promovam a melhoria da quali-
dade de vida é um dos focos do atual executivo. Ativar a Cidadania assume-se 
como um objetivo estratégico que visa mobilizar todos os cidadãos para os 
desafios do futuro e do presente, fazendo com que cada um sinta que pode e 
deve contribuir para o destino coletivo. Ao ativar a cidadania, a autarquia está 
a potenciar a criação da cidade rede, da cidade impulso, da cidade criativa e 
da cidade lazer, particularmente num momento de emergência social, que 
obriga a que cada cidadão se comprometa à solidariedade com o seu próxi-
mo.

Num momento particularmente desafiante no que concerne à coesão social, 
como define a missão de ser autarca com o pelouro da ação social, tendo 
que viver neste dilema de servir um órgão do poder local, por definição o 
mais próximo da população, estando essa proximidade altamente condicio-
nada devido ao confinamento?
Ângela Miranda (AM) – A melhor resposta que posso dar é que fizemos de 
tudo para que não faltasse nada à população. E por isso, tentamos criar res-
postas para as necessidades da população face a esta situação pandémica 
que vivemos. Ainda que à distância, estivemos sempre junto das pessoas, 
respondendo àquilo de que precisavam. Para colmatar todas estas necessi-
dades existentes, e porque consideramos importante estar perto de todos, 
quer os que se encontravam infetados como os que se encontravam em iso-
lamento profilático. Durante este período, criamos respostas sociais para a 
nossa comunidade, como a Linha de Apoio ao Isolamento e a Central Logísti-
ca de Emergência Alimentar. Esta Linha de Apoio ao Isolamento, foi criada 
para prestar apoio psicológica aos munícipes em situação de isolamento so-

cial, bem como, identificar a necessidade de entrega domiciliária de bens es-
senciais, nomeadamente, alimentos, medicamentos e produtos de higiene 
pessoal ou habitação, a pessoas idosas e de outros grupos mais vulneráveis, 
assim como, às pessoas já infetadas e em situação de carência económica. 
Criámos e divulgámos esta linha de apoio, durante os momentos de quarente-
na ou de confinamento, isolamento ou distanciamento social, para que as 
pessoas possam tirar as suas dúvidas, mas também, para aquelas que se 
sentiam tristes, ansiosas, confusas, assustadas ou zangadas, com uma equi-
pa de psicólogos para dar apoio nestas situações. Através da Linha de Apoio 
às Pessoas em Situação de Isolamento, surgiu o Centro de Emergência Ali-
mentar de Matosinhos que foi mais uma resposta do Município no combate à 
pandemia. Esta iniciativa foi composta por funcionários- voluntários da autar-
quia, que através do seu contributo criaram as equipas e condições de apoio 
ao domicílio. 

De que estamos a falar em concreto quando adjetivamos Matosinhos como 
um município inclusivo?
AM – Esta é uma grande e importante marca do nosso município. Quando fa-
lamos em Matosinhos Inclusivo, estamos a falar de um concelho que se preo-
cupa e que considera que todos são parte integrante da nossa comunidade. E 
para isso, temos a responsabilidade de definir políticas de inclusão social 
para diminuir e colmatar as desigualdades, provocadas pelas diferenças de 
gênero, educação, classe social, orientação sexual, entre outras. Para isso, 
contamos com a participação das 174 entidades que compõem a nossa 
Rede Social que tem um papel fundamental nas mais variadas áreas que são 
trabalhadas pela autarquia. E é com base nesta permanente articulação e 
cooperação que criamos as respostas necessárias para cuidarmos de todos. 

Recordo que, em tempos, Guilherme Pinto nos dizia que Matosinhos tinha 
apenas um sem-abrigo sinalizado… É um reflexo dessas respostas inclusi-
vas?
AM – Infelizmente, o número de pessoas em situação de sem-abrigo tem vin-
do a aumentar, já não temos só um sinalizado. As crises sociais e económi-
cas que temos vivido acabam por ter um papel fundamental neste aumento, e 
por isso, neste momento, são cerca de 30 as pessoas que se encontram em 
situação de sem-abrigo.  Com o intuito de criar respostas para as pessoas 
que se encontram nesta situação, a Câmara Municipal de Matosinhos assi-
nou um protocolo, com um conjunto de entidades parceiras, para criação de 

ENTREVISTA COM ÂNGELA MIRANDA, VEREADORA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS
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um Núcleo para o Planeamento e Intervenção na População de Sem Abrigo 
em Matosinhos (NPISA). Neste sentido, um dos projetos em cima da mesa é 
a criação de uma nova resposta de alojamento temporário no concelho, des-
tinada a pessoas em situação de sem-abrigo, assim como, uma candidatura 
que fizemos para criação de uma resposta que visa a integração social, 
aguardamos a sua aprovação. 

Quer dizer que a rede social de Matosinhos, mais do que uma obrigação le-
gislativa, é uma prática desenvolvida?
AM – Completamente! Falar da Rede Social de Matosinhos é falar de todo o 
percurso da ação social no nosso concelho. Em matéria de área social, Ma-
tosinhos é liderante na resposta aos seus munícipes. Estes resultados que 
apresentamos são consequência desta estratégia e do trabalho de partilha 
desta rede social. De salientar, o papel que a nossa Presidente, Dr.ª Luísa Sal-
gueiro, teve na fundação desta rede, enquanto Vereadora da Ação Social, de-
monstrando ser uma pessoa absolutamente dedicada às causas sociais. 
Esta Rede Social é, portanto, o embrião de experiências que mudam a vida 
das pessoas que pertencem à nossa comunidade. 

Em que medida está também a autarquia atenta a problemas como os com-
portamentos aditivos e as dependências?
AM – A autarquia esteve e continua a estar, muito atenta aos problemas re-
lacionados com os comportamentos aditivos e de dependências, e desta 
forma, percebemos que houve uma alteração nos comportamentos da po-
pulação quanto às dependências. Se há uns tempos atrás o maior problema 
seria o consumo de opiáceos e álcool, característica de uma outra geração, 
com problemas sociais e de saúde física e mental. Hoje estamos perante 
uma realidade um pouco diferente, com jovens perfeitamente integrados na 
sociedade, que apresentam comportamentos aditivos e dependências, 
como o consumo de outras substâncias e a existência de novas dependên-
cias. A autarquia desenvolveu o projeto Novas Metas que visa a redução de 
riscos e a minimização de danos, dirigido à população toxicodependente 
pretende prestar cuidados de saúde, acompanhamento psicossocial e orien-
tação sócio- comunitária, distribuição de material informativo e de preven-
ção.   

É isso que justifica a mudança do Metas da redução de riscos e minimiza-
ção de danos para o Metas Comunica?
AM – Sim. A autarquia, na sua estratégia de alcançar os jovens que conso-
mem substâncias de forma nociva, elaborou e implementou uma série de 
ações para formar os mais jovens para a tomada de decisões mais concer-
tadas. E o Projeto “MC- Metas Comunica” foi criado para ser uma plataforma 
digital dirigida a jovens, com ou sem consumo de substâncias psicoativas, 
de carater informativo e consultivo, ou seja, um espaço de partilha entre pa-
res e de avaliação dos níveis de dependência. 

Não haverá também aqui algum défice ao nível da comunicação quando 
nós, adultos, procuramos impor a nossa perspetiva sem termos em devida 
conta as diferenças culturais e até de linguagem?
AM – Sim, é verdade. E agora falo com o coração: lembro-me da minha mãe 
me dizer muitas vezes que só quando eu fosse mãe iria perceber o que ela 
me dizia… e é um facto. Por vezes, temos que adaptar a nossa linguagem 
para comunicar com os mais jovens, para não corrermos o risco de obter-
mos uma reação contrária e uma influência negativa. Por isso, temos que 
adaptar a nossa estratégia a uma nova realidade, o que justifica uma atua-
ção mais ativa junto da nossa comunidade. 

É falar com os jovens em vez de falar dos jovens?
AM – Exatamente. É adaptar a nossa linguagem às suas necessidades e in-
teresses. Os jovens de hoje querem estar envolvidos nas causas, desde as 
animais às ambientais, querem ter um papel ativo no futuro da nossa comu-
nidade. No Conselho Municipal da Juventude, os nossos jovens têm apre-
sentado propostas interessantes relacionados com as causas ambientais, 

que muito nos orgulham. Mas o nosso caminho ainda agora começou, a 
nossa estratégia é incentivar esta participação através de ações de educa-
ção para a cidadania e do incentivo para a informação política. E em todos 
estes aspetos, a comunicação é fundamental nesta partilha intergeracional 
para a construção de um futuro em que todos tem voz. 

Outra missão complicada que tem em mãos enquanto vereadora é a ques-
tão da violência de género que, muitas vezes, é também potenciada por ou-
tra área que lhe respeita, o abuso de álcool… que soluções haverá para con-
trariar este grave problema?
AM – Nos dias de hoje, existe também uma forte tendência para a naturali-
zação da violência no namoro entre os e as jovens, que se torna uma dimen-
são que merece toda a nossa atenção, numa visão mais preventiva deste fe-
nómeno. Por tudo isto, e no âmbito da Estratégia Nacional para a Igualdade 
e Não Discriminação, surge a RIV – Rede de Intervenção na Violência Do-
méstica e em Contexto Familiar de Matosinhos que visa prevenir e melhorar 
as respostas no combate e prevenção do problema de violência em contex-
to familiar no nosso concelho. A RIV visa o desenvolvimento de um modelo 
de atuação integrada face a um problema identificado como prioritário pelas 
entidades parceiras da nossa Rede Social. 

Que papel têm as instituições de Matosinhos, nomeadamente as associa-
ções de cariz cultural, recreativo e desportivo, nestas exigentes respostas 
de que a sociedade atual necessita para fazer face a tantos problemas?
AM – As instituições de Matosinhos têm um papel fundamental na criação 
de respostas para as necessidades existentes. Nestes tempos difíceis que 
todos vivemos, tornou-se essencial que as associações, quer desportivas 
como culturais e sociais, se reinventassem através da implementação de no-
vas formas de contacto, nomeadamente, através das plataformas digitais, o 
que permitiu de alguma forma colmatar os problemas existentes na nossa 
comunidade. 

Dez novos projetos para apoiar idosos e pessoas com deficiência
AM – No final do ano passado, foi aberto um programa para criação de res-
postas sociais nas áreas do envelhecimento e da deficiência, o PARES 3.0. O 
objetivo deste programa é o reforço da capacidade de resposta, dos equipa-
mentos da estrutura residencial para pessoas idosas, do serviço de apoio 
domiciliário, do centro de dia, do centro de atividades ocupacionais, do lar re-
sidencial e das residências autónomas, nas áreas da terceira idade e da defi-
ciência. A autarquia apoiou as Instituições que apresentaram projetos, sen-
do que seis destas respostas na área da terceira idade e quatro na área da 
deficiência, e que a serem concretizadas, representaram um investimento 
financeiro da autarquia de cerca de 3 milhões de euros, para além da cedên-
cia de terrenos e do apoio técnico para elaboração dos projetos e candidatu-
ra. Este investimento representará 275 novas vagas em ERPI, 25 novas va-
gas em Centro de Dia e 70 novas respostas de Serviço de Apoio Domiciliário 
para idosos. Na área da deficiência, traduz-se em 102 novas vagas em Lar 
Residencial e 120 novas vagas em Centro de Atividade Ocupacional.
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Face à conhecida limitação de competências e de recursos que afeta as 
juntas de freguesia, como é possível fazer-se uma gestão adequada a 
tempos de pandemia num território com tanta população vulnerável a ha-
bitar mais de 15 bairros e várias dezenas de ilhas e em que a proximidade 
se encontra altamente comprometida?
Ernesto Santos (ES) – Vamos gerindo… Felizmente, temos um excelente 
gabinete de ação social, que trabalha em conjunto com outras instituições 
e que mantém o seu serviço de atendimento e vai respondendo às situa-
ções que implicam satisfação das necessidades mais básicas. Além de 
bastante envelhecida, esta é uma freguesia também bastante empobreci-
da e uma boa parte do nosso orçamento é canalizada para a ação social, 
direta e indireta, através de outras instituições que apoiamos. Quanto aos 
bairros, devo lembrar que, pela forma como foram construídos, especial-
mente na década de 60, não estavam preparados para as condições de 
vida atuais. Não obstante a Câmara Municipal do Porto já ter realizado 
obras em quase todos, o que é uma atitude louvável, os interiores ainda se 
mantêm como há 60 anos e essa franja da população representa sensivel-
mente metade da freguesia.

Fala numa população envelhecida, população essa que, há cerca de 60 
anos viviam em miséria, com muitas doenças, com falta de emprego, ca-
rências sociais e económicas, violência… 60 anos depois, qual é a situa-
ção?

ES – Temos que ser justos e dizer que, 60 anos depois, a situação é bas-
tante melhor no capítulo social. Embora manifestamente pouco, o governo 
vai subsidiando as pessoas sem qualquer meio de subsistência… Há cerca 
de 60 anos, quando eclode a Guerra Colonial, Portugal depara-se com mui-
tos problemas, mas diria que o desemprego até nem era um deles, uma 
vez que com a ida de milhares para o Ultramar, a mão de obra até escas-
seava. Hoje não. Hoje, os computadores e as máquinas fazem muito do 
que o homem fazia, logo, para pessoas com menos literacia essa foi uma 
enorme desvantagem, que não lhes deu a possibilidade de uma adaptação 
à vida atual. E ainda hoje se veem pessoas que têm apenas a quarta clas-
se e com grandes dificuldades em aceder aos meios tecnológicos. Daí o 
desemprego que, numa freguesia como a minha, também se atribui a esse 
tipo de fenómeno.

Em que medida tem ajudado o facto de Campanhã ser uma freguesia com 
raízes e tradições associativas bastante vincadas?
ES – Sem dúvida… a Junta tem um programa de apoio e uma relação de 
amizade com o associativismo bastante forte. Aliás, a maior parte dos au-
tarcas locais passaram pelo associativismo, o que lhes confere uma maior 
sensibilidade particular. Em Campanhã, existe de facto bastante associati-
vismo que, infelizmente, devido à pandemia, se encontra completamente 
parado, com problemas acrescidos para as instituições que se veem for-
çadas a ter que continuar a assegurar o cumprimento de despesas fixas, 
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Um novo olhar por parte da autarquia
“Nestes últimos oito anos, a Câmara Municipal do Porto virou-se 
muito para Campanhã e, por várias razões, até no próprio PDM, tem 
demonstrado que está interessada no desenvolvimento da fregue-
sia. E não falo por interesses pessoais ou partidários porque, des-
de que cá estou e enquanto cá estiver, verei sempre os interesses 
da freguesia e do seu desenvolvimento. Mas tenho que ser justo e 
afirmar que, desde há oito anos para cá, a Câmara Municipal do 
Porto fez mais por Campanhã do que durante décadas outros fize-
ram. Durante décadas, Campanhã foi sendo esquecida, sendo ape-
nas lembrada quando se tinha de construir mais um bairro social…”

atravessando um momento de crise, de certa forma debelado pela Junta. 
Mas, assim como se verifica na ação social, a Junta não tem capacidade 
para acudir a todos. Mas temos feito um esforço enorme para as manter 
vivas, apesar de fechadas. Estas associações fazem uma falta tremenda 
num meio como o nosso, em que muitas crianças, após o horário escolar, 
encontravam o único local onde se alimentavam. Depois, temos inúme-
ras associações desportivas, culturais, nos últimos anos surgiram seis 
associações teatrais… Também nesse aspeto Campanhã evoluiu bastan-
te.

Sabemos também que o consumo e o pequeno tráfico de droga é uma 
realidade, há muitos anos, nalguns locais da freguesia… de que forma 
procura gerir politicamente essa situação?
ES – Como é sabido, é muito difícil a uma autarquia, sem meios, meter-se 
nos mercados nacionais de tráfico. Se eu ainda passo por certos locais e 
dou os meus conselhos é porque ainda têm por mim uma grande dose de 
respeito… alguns ouvem, aceitam os meus conselhos mas, passada meia 
hora, está tudo na mesma. Nalgumas situações demasiado evidentes e 
que começam a importunar os moradores, informamos as forças da au-
toridade, que vão resolvendo na medida do possível. Mas hoje não é fácil 
apanhar um traficante, que se esconde por trás de meia dúzia de indiví-
duos que, se forem apanhados com cinco ou seis doses, não são crimi-
nalizados, apesar de o fazerem 10 ou 20 vezes por dia… É verdade que 
Campanhã tem esses problemas e não os podemos tapar com a penei-
ra…

O que se poderia fazer, na sua opinião, para procurar minimizar estes 
riscos e danos relacionados com os bairros sociais?
ES – Falar nesta problemática procurar soluções equivale a promover vá-
rias reflexões, especialmente na ordem social e da empregabilidade. 
Creio que muitos desses indivíduos que se dedicam ao chamado peque-
no tráfico, e que não é assim tão pequeno quanto isso, não entrariam nes-
se tipo de crimes ou não seriam vítimas dos grandes traficantes se dispu-
sessem de um subsídio social capaz. Embora estejamos atualmente me-
lhor do que estávamos há uns anos atrás, os apoios existentes ainda são 
insuficientes para combater este tipo de criminalidade.

Como se encontra atualmente o bairro São João de Deus, outrora um 
grande ponto de tráfico da cidade, que foi desmantelado e para o qual 
estava prevista uma requalificação?
ES – O bairro continua a ser reconstruído, fruto de um projeto muito bom 
e bonito, mas a construção deixa a desejar e temos vindo a auscultar vá-
rias queixas de infiltrações. Ora, a lei obriga os autarcas a aceitar os orça-
mentos mais baixos e, neste caso concreto, cumpriu-se a máxima de que 
o barato sai caro…

Que soluções políticas deveriam ser implementadas no sentido de me-
lhorar as condições de vida nesses territórios mais vulneráveis?
ES – Só com uma delegação de competências capaz, que delegasse nas 
juntas de freguesia meios financeiros e ferramentas para fazer essa ges-
tão… por várias razões que são fáceis de perceber, entre as quais a di-
mensão populacional, é muito mais fácil para as pessoas chegarem até 
nós do que a uma câmara. Por isso, entendo que deveria haver delegação 
de competências para as juntas para que esses “pequenos grandes” pro-
blemas pudessem ser resolvidos quase no imediato. Tenho, no entanto, 
que salvaguardar que algumas das questões ou reclamações que che-
gam à Junta são por nós transmitidas à Câmara e, de certa, forma, são 
resolvidas com um tempo razoável… E devo acrescentar que as transfe-
rências financeiras da Câmara Municipal do Porto para a Junta de Fre-
guesia de Campanhã são bem superiores às que o Estado transfere… e 
os nossos funcionários são públicos e o Estado nem sequer o ordenado 
lhes paga…

Campanhã vai 
ganhar nova vida 
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Em setembro do ano passado, a autarquia anunciava para 2021 “o maior 
orçamento de sempre em prol dos poveiros”… Em que principais eixos 
poderá descrever esse investimento e a poupança que a nova política fis-
cal representará para alivio das finanças dos munícipes? 
Aires Henrique do Couto Pereira (AHCP) - Sim, o orçamento do município 
da Póvoa de Varzim para 2021 ascende a 65,3 milhões de euros. É, de fac-
to, como lembra, “o maior orçamento de sempre”.
Os maiores investimentos centram-se nas áreas da regeneração urbana 
(no Bairro da Matriz, no Bairro dos Pescadores), da estruturação da mobi-
lidade interna (prolongamento da Circular Urbana – Via B – até Aver-o-Mar 
e construção de um parque de estacionamento no antigo quartel militar), e 
da educação (remodelação e ampliação das escolas do 1º ciclo das Ma-
chuqueiras e da Giesteira e da secundária Flávio Gonçalves, além da cons-
trução do pavilhão desportivo da secundária Eça de Queirós), do desporto 
(deslocalização do Campo de Futebol de Aver-o-Mar, concluindo assim o 
processo de remodelação e arrelvamento dos campos, agora verdadeiros 
estádios, de todas as freguesias).
Há uma outra grande obra, verdadeiramente emblemática, que é a con-
versão da antiga Praça de Touros num espaço multiusos, coberto, vo-
cacionado para as atividades cultural e desportiva, ao longo de todo o 
ano.
Isto para não falar na conclusão da rede de saneamento nas freguesias 
mais interiores e rurais e na atividade que, por iniciativa própria ou em par-
ceria com a Câmara, as Juntas de Freguesia desenvolvem. Escusado será 
dizer que, como certamente referirei em resposta a outras perguntas, as 
questões sociais ocuparão, neste ano como no passado, uma posição nu-
clear, também no plano financeiro.
E conseguimos tudo isto não obstante termos a política fiscal mais amiga 
das famílias e das empresas: com IMI e IRS nos escalões mais baixos, dei-

xamos nos bolsos dos Poveiros 5 milhões de euros cada ano; e somos o 
único município na região que não cobra Derrama sobre o IRC, fator que 
certamente contribuirá para a criação (ou, pelo menos, para a manuten-
ção) de postos de trabalho. Não é por acaso que somos dos municípios 
com a mais baixa taxa de desemprego.

Num momento particularmente desafiante no que concerne à coesão so-
cial, resultante da situação pandémica, como define a missão de ser au-
tarca tendo de viver neste dilema de servir um órgão do poder local, por 
definição o mais próximo da população, estando essa proximidade alta-
mente condicionada?
AHCP - Sim, este é, de facto, o momento mais desafiante para um autarca, 
porque tem de demonstrar efetiva capacidade de práticas políticas de pro-
ximidade num tempo que aconselha distanciamento.
Defini, logo no início da primeira vaga da pandemia, a posição do municí-
pio da Póvoa de Varzim: “As pessoas em primeiro lugar”. Mais que fazer 
obra física, importava salvar a saúde e garantir a dignidade e a qualidade 
da vida de todos. “Não deixar ninguém para trás” – foi outra premissa do 
nosso trabalho, traduzida na garantia de que a nenhuma família (estou a 
pensar sobretudo naquelas que então perderam o trabalho e viram drasti-
camente reduzido o seu rendimento mensal) – nenhuma família, dizia, dei-
xaria por isso de ter condições por uma sobrevivência digna. Orgulho-me 
de ser um Presidente solidário e de ter apoiado a caraterizar a Póvoa de 
Varzim como um concelho solidário.

Neste contexto de pandemia, serão vários os nichos populacionais em 
risco de vulnerabilidade social e financeira e não apenas aqueles públi-
cos tradicionalmente mais desfavorecidos. A autarquia delineou algum 
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plano em particular para este ciclo, nomeadamente tendo em conta 
aprendizagens resultantes do primeiro confinamento geral?
AHCP - Para já, temos no terreno o plano gizado para a primeira vaga da 
pandemia, que respondeu bem. Estamos, no entanto, atentos e, por isso, 
disponíveis para o adaptar às novas contingências.
Não citando todas as medidas e apoios, refiro os principais: O Fundo Lo-
cal de Emergência Social, a entrega de cabazes alimentares às famílias  
carenciadas, a criação de uma linha de apoio psicológico, a montagem 
de um centro para acolher idosos, protocolo com o Centro Hospitalar, en-
trega de refeições em casa das famílias, acompanhamento dos utentes 
dos Centros Ocupacionais, saúde física e mental, mais proteção às viti-
mas de violência doméstica, apoio às escolas, apoio ao setor da restau-
ração, e vários outros apoios (Centro de testes, teleassistência domiciliá-
ria, suspensão do pagamento do estacionamento tarifado, dispensado-
res de gel, entrega de medicamentos…) foram colocados no terreno para 
minimizar os efeitos sociais e económicos da pandemia. Nesta segunda 
vaga, mantêm-se todos. E novos surgirão, se necessário.

Que importância atribuirá nesta fase (e noutras) à atuação em rede com 
as instituições locais da sociedade civil?
AHCP - A Póvoa de Varzim dispõe de uma vasta rede de Instituições de 
solidariedade, com respostas para todas as situações. É uma das gran-
des “marcas” sociais do concelho, que é, de facto, e como digo, um con-
celho altamente solidário. Aliás, quem conhece a história desta comuni-
dade sabe que, muito antes da construção do Estado Social, e de as suas 
estruturas se disseminam pelo território com respostas para todas as si-
tuações de carência ou de emergência, muito antes disso já a Póvoa de 
Varzim era conhecida na região pela forte solidariedade que caraterizava 
os Poveiros, designadamente os da colmeia piscatória, que arriscavam a 
vida para salvar os seus companheiros em perigo. E não o faziam só na 
nossa barra: muitas vezes foram, costa abaixo, para salvar embarcações 
em perigo noutros portos ou em alto mar.
Aqui, sabemos que a malha da solidariedade é mais eficaz se trabalhar-
mos em rede. É como na pesca: quanto mais fina for a rede, menos são 
os casos ou situações de necessidade que ficam sem resposta. A nossa 
Rede Social, coordenada pelo município, está no terreno há muitos anos. 
Naturalmente, em tempos de pandemia a sua intervenção é mais neces-
sária, mais atenta e mais solicitada. Há novas bolsas de carência, que às 
vezes a vergonha esconde, mas que os agentes, porque são próximos, fa-
cilmente detetam. Portanto, e em síntese, a atuação em rede, sempre re-
comendável, foi, na situação presente, absolutamente decisiva para a efi-
cácia das respostas que, em conjunto, desenhámos e implementámos.

Em termos sociais, que diagnóstico apresenta o concelho da Póvoa de 
Varzim ao nível das principais problemáticas sinalizadas e que recursos 
e projetos são alocados pela autarquia para as enfrentar?
AHCP - Os principais problemas identificados no diagnóstico social do 
concelho, aliás comuns a quase toda a área metropolitana do Porto, são 
as dinâmicas demográficas e familiares (envelhecimento da população e 
aumento do número de idosos isolados, aumento do número de E/Imi-
grantes…), debilidades ao nível da educação, qualificação e empregabili-
dade (baixo nível escolar, insucesso e abandono escolar, desajustamento 
entre a oferta e a procura formativa…), situações de risco e vulnerabilida-
de social (aumento do número de idosos em situação de risco, aumento 
do número de sem-abrigo, aumento do número de sinalizações de crian-
ças e jovens em risco, famílias em situação de vulnerabilidade familiar…) 
e no domínio da saúde e da qualidade de vida (dependência e consumo 
de substâncias psicoativas e de álcool, falta de respostas na doença 
mental e falta de respostas integradas ao nível das ajudas técnicas…).
A estes problemas temos vindo a responder através de uma estratégia plu-
rianual, assente em 3 eixos: promover a coesão social através da capacita-
ção, formação e empregabilidade; promover a inclusão social e o bem-estar 
social, promover relações de parceria e desenvolvimento social.

A promoção deste ambicioso Plano de Desenvolvimento Social é uma ta-
refa árdua, que exige políticas públicas, a vários níveis e integradas; é um 
processo lento, que envolve equipas técnicas e a rede social no seu todo; 
é um processo que requer permanente monitorização e avaliação – que 
vimos fazendo e nos revela razões para estarmos satisfeitos.
Há um indicador precioso: a Póvoa de Varzim é o município da área me-
tropolitana do Porto com o menor índice de toxicodependência juvenil; 
tratando-se do concelho com a mais elevada percentagem de população 
jovem, este dado é animador.

Em que medida constituem as dependências uma área de intervenção 
prioritária para o atual executivo? Sentem essa problemática como pre-
sente? Existem recursos suficientes para intervir?
AHCP - Já abordei lateralmente a questão das dependências (quer das 
substâncias psicoativas, tanto em adultos como em jovens, quer do ál-
cool).
Se no tocante às substâncias psicoativas a Póvoa de Varzim é, em ter-
mos metropolitanos, o município com a menor taxa de incidência, já o 
mesmo não podemos dizer no tocante à dependência do álcool, que é 
um problema muito presente na nossa sociedade, que ainda desvaloriza 
esta doença.
Às duas dependências procuramos responder com os melhores recur-
sos, médicos e sociais, de que dispomos – a saber: no tocante à depen-
dência de substâncias psicoativas (onde a oferta está sempre a renovar-
-se), as consultas de psiquiatria (no Centro de Saúde), as consultas des-
centralizadas (na Casa da Juventude), a par dos cuidados de saúde (pri-
mários e especializados) e do projeto “Âncora”; quanto às dependências 
do álcool, além da consulta de psiquiatria e dos cuidados de saúde (pri-

“Póvoa de Varzim 
é o município na 
área metropolitana 
com a menor taxa 
de incidência 
de substâncias 
Psicoativas”
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mários e especializados), contam com o apoio da Unidade de Alcoologia 
do Norte e da Associação de Alcoólicos Anónimos, além do já referido 
projeto “Âncora”.
Portanto, e em síntese, o município, através do Pelouro da Coesão Social, 
está muito atento a estas duas dependências, que através da Rede Social 
procura combater.

Que principais potencialidades apontaria ao concelho, particularmente 
num futuro próximo, que exigirá muito em termos de investimento públi-
co e privado mas igualmente um esforço particular por parte dos muní-
cipes?
AHCP - A Póvoa de Varzim (todo o seu território, mas particularmente a 
cidade) definiu, há alguns anos, a Cultura e o Lazer como vetores estraté-
gicos do seu desenvolvimento: a cidade balnear recuperou a sua identi-
dade marítima e piscatória, humanizou o espaço público, inovou em polí-
ticas urbanas (colocando o cidadão-peão no centro das opções), foi pio-
neira e coerente na aplicação dos princípios da sustentabilidade – graças 
aos quais hoje pode orgulhar-se de oferecer aos seus residentes e às em-
presas a melhor (porque a mais amiga) fiscalidade municipal na região, a 
par com os melhores padrões custo-benefício em termos de qualidade 
de vida. A cidade tornou-se competitiva e referência regional na atividade 
cultural, no turismo desportivo e religioso.
O futuro passa pelo aprofundamento desta matriz: a descarbonização da 
cidade, através da preferência crescente pelos meios de mobilidade sua-
ve, está a avançar; como avançará, já neste ano de 2021, o reforço da vo-
cação da cidade enquanto local de grandes eventos desportivos e cultu-
rais, na Arena da Póvoa; ou, daqui a 2 ou 3 anos, com as “Memórias do 
Mar”, no espaço de uma antiga conserveira, mesmo em frente à enseada 
do porto de pesca.
O concelho, fisicamente pequeno mas riquíssimo em diversidade paisa-
gística e cultural, é extensão natural da cidade, igualmente convidativo à 
visitação. 
A Póvoa tem um tecido económico muito diverso – e, na sua diversidade, 
muito complementar. O setor menos presente, por força de uma tradição 
que o dizia incompatível com a vocação turística, é a indústria, que nos 
últimos anos tem tido um crescimento muito grande, beneficiando da pri-
vilegiada localização e acessibilidade do concelho. Em termos agrícolas 
(a Póvoa, não parecendo, é um excelente espaço agrícola), temos no lito-
ral a melhor zona hortícola do país, com uma capacidade exportadora no-
tável, e no interior a melhor bacia leiteira.
Em termos de política económica a nossa posição é apoiar as potenciali-
dades de cada parcela do território: cada atividade no seu espaço natu-
ral. Assim conciliamos desenvolvimento sustentável e coesão social e 
territorial; e assim combatemos as assimetrias entre litoral e interior, sua-
vizando a ocupação do território.
Preparámo-nos para, nos próximos anos, fazer grandes investimentos, 
beneficiando não só do próximo quadro plurianual da União Europeia, 
mas igualmente do Plano de Recuperação e Resiliência, aos quais nos 
candidataremos estribados numa estratégia de desenvolvimento cuja 
definição foi altamente consensual entre as primeiras forças políticas do 
concelho.

Por outro lado, temos a população juvenil, que vai crescendo numa rea-
lidade inimaginável, em que os contactos e afetos, traduzidos de uma 
forma mais física, são condicionados… Em que medida constituirá este 
contexto uma condicionante à sua evolução saudável e de que forma 
poderá uma autarquia atuar para prevenir futuros danos?
AHCP - Uma das mais duras consequências desta sucessão de meses 
em que nos vemos confinados, ou condicionados, ou impedidos de reali-
zar aquilo de que mais gostamos e que nos carateriza como portugue-
ses, que é a vida social, a convivência, a partilha de afetos, tudo isso está 
a criar perturbações ao nível da saúde mental, sobretudo entre os jovens 
e os idosos – entre estes de forma dramática. Não é preciso ir aos Lares 

para verificar quanto os idosos sofrem na expetativa da visita (do beijo, 
do abraço) dos filhos ou dos netos – basta vê-los às janelas, olhando 
para a rua, à espera nem imaginamos de quê… Os nossos serviços con-
tactam com esta realidade quando telefonam àqueles que eram utentes 
dos Centros Ocupacionais, e que agora estão em casa. O mesmo se pas-
sa com as centenas que frequentavam a nossa Universidade Sénior, e 
que agora não dispõem deste local de encontro e de convívio. É duro. O 
ser humano é essencialmente um ser social. E nós, mediterrânicos, valo-
rizamos especialmente esta vertente social, razão por que, quanto mais 
isto se prolongar, maiores serão os danos. Receio que, no caso dos jo-
vens, a ânsia de recuperar tempo e afetos perdidos possa conduzir de-
pois a alguns excessos.

Sendo óbvio que um concelho não poderá focar-se exclusivamente na 
intervenção em torno da pandemia, que outros projetos em curso gosta-
ria de salientar ao nível da ação social e da educação?
AHCP - Quero referir sobretudo o que estamos a fazer, e faremos, na área 
da educação.
Fomos dos poucos concelhos que recusaram a construção de Centros 
Escolares, que não são mais do que grandes aglomerações de alunos, 
deslocados das escolas de proximidade. Fizemos isso (ao recusar os 
Centros) por duas razões principais: porque, sendo o concelho fisicamen-
te pequeno e equilibradamente povoado, não tínhamos, nem temos, o 
problema da desertificação e, portanto, entendemos que devíamos man-
ter as escolas do primeiro ciclo em funcionamento nas freguesias – vá-
rias, aliás, com mais do que uma escola; pesou igualmente na nossa de-
cisão a constatação de que, ao concentrarmos, de uma forma tão expres-
siva, os alunos, estávamos não só a prejudicar a qualidade do ensino, 
mas igualmente a vida dos estudantes e das famílias (porque a distância 
lhes ia consumir tempo) e sobretudo porque desenraizava as crianças, 
numa fase tão sensível das suas vidas e tão decisiva para a formação da 
sua personalidade.
Apostamos, por isso, na qualificação das nossas escolas – escolas de 
proximidade. Os resultados, aferidos em sucessivos rankings, confirmam 
o acerto da nossa aposta.
Mas, porque queremos fazer da educação a principal alavanca do desen-
volvimento, através da qualificação da nossa juventude, decidimos igual-
mente investir na qualificação das escolas dos outros níveis de ensino, 
que são propriedade do estado e cuja manutenção não é, portanto, res-
ponsabilidade do município. Já requalificámos e ampliámos duas, com 
investimentos de alguns milhões de euros. Temo-las dotado de pavilhões 
desportivos, que, após o horário letivo, estão abertos à população e aos 
clubes vizinhos. E assim, cooperando, temos visto as nossas escolas dos 
2º e 3º ciclos e secundárias obter, ano após ano, classificações progres-
sivamente melhores, o que as torna procuradas por estudantes de muni-
cípios vizinhos, alguns dos quais acabarão por aqui se fixar. Também 
pela via (a nosso ver, decisiva) da educação a cidade está a aumentar, 
globalmente, a sua competitividade.
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DIA INTERNACIONAL DO PRESERVATIVO 
ASSINALADO COM CAMPANHA E 
REFORÇO DA PREVENÇÃO
A Direção-Geral da Saúde assinalou o Dia Internacional do Preservati-
vo com uma campanha de incentivo ao uso consistente do preservati-
vo, através da divulgação em redes sociais, sites e distribuição gratui-
ta de preservativos à população. 
Esta iniciativa é feita em articulação com as 10 cidades signatárias da 
Declaração de Paris que se comprometeram a acelerar, até 2030, a 
sua resposta local à infeção por VIH e por vírus da hepatite, com vista 
a eliminar estas infeções enquanto problemas de saúde pública. 
O Dia Internacional do Preservativo celebra-se no dia 13 de fevereiro 
desde 2008, por iniciativa da AIDS Health Care Foundation, com o ob-
jetivo de assinalar a importância do preservativo enquanto medida de 
prevenção de infeções sexualmente transmissíveis e gravidezes não 
desejadas. 
Nesse contexto, a Direção-Geral da Saúde tem assinalado a efeméride 
para alertar a população portuguesa para o uso adequado do preser-
vativo, através dos Programas Nacionais de Saúde nas áreas da infe-
ção por VIH e SIDA e das Hepatites Virais, da Divisão de Saúde Sexual, 
Reprodutiva, Infantil e Juvenil, e da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-
-Estar. 
Durante o ano de 2019, e de acordo com as notificações ocorridas até 
30 de junho de 2020, foram diagnosticados 778 novos casos de infe-
ção por VIH em Portugal, todos registados em indivíduos com idade 
igual ou superior a 15 anos. Em cerca de 65% dos casos, a idade à 
data de diagnóstico situou-se entre os 25 e os 49 anos, enquanto 
24,2% foram diagnosticados em indivíduos com idade superior ou 
igual a 50 anos. Em 97,3% dos casos a transmissão ocorreu por via 
sexual.
Em 2020, o programa de distribuição gratuita de materiais preventivos 
e informativos permitiu a distribuição de cerca de três milhões de pre-
servativos masculinos e femininos e de oitocentas mil embalagens de 
gel lubrificante, através de organizações não-governamentais, estabe-
lecimentos de ensino, centros de saúde, hospitais, estabelecimentos 
prisionais, etc.
Esta distribuição representa um esforço no sentido de manter a res-
posta em matéria de prevenção, apesar de ter havido uma redução 
nos meios distribuídos neste ano marcado pela pandemia por CO-
VID-19, que naturalmente teve consequências na resposta dos servi-
ços e estruturas que por norma asseguram a distribuição de materiais 
preventivos pelas diferentes populações.
Importa, por isso, continuar a apostar no acesso gratuito e facilitado 
aos meios preventivos, como é o caso dos preservativos, mesmo em 
contexto de pandemia, pela sua elevada eficácia na prevenção de infe-
ções sexualmente transmissíveis e de gravidezes não desejadas. 
Para isso, é imperioso repensar novas formas de abordagens às po-
pulações que permitam que os meios preventivos chegam às pes-
soas que deles precisam, no estrito cumprimento das medidas de se-
gurança e proteção no que à COVID-19 dizem respeito.

“Durante o ano de 2019, e de acordo 
com as notificações ocorridas até 30 de 
junho de 2020, foram diagnosticados 
778 novos casos de infeção por VIH 
em Portugal, todos registados em 
indivíduos com idade igual ou superior 
a 15 anos.  Em cerca de 65% dos 
casos, a idade à data de diagnóstico 
situou-se entre os 25 e os 49 anos, 
enquanto 24,2% foram diagnosticados 
em indivíduos com idade superior ou 
igual a 50 anos. Em 97,3% dos casos 
a transmissão ocorreu por via sexual.”
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ENTREVISTA COM MANUEL JOÃO RAMOS, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE CIDADÃOS 
AUTO-MOBILIZADOS

“HÁ MUITO DEFENDEMOS UMA REVISÃO DO 
CÓDIGO DA ESTRADA QUE IMPLIQUE UMA 
REVISÃO DA FILOSOFIA QUE O INSPIRA”

A Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados tem como objeto social “pro-
mover o fim da guerra civil nas estradas portuguesas”, advogando um pac-
to social que valorize a segurança e a cidadania nos transportes. Propõe-
-se defender os direitos humanos e cívicos dos transeuntes portugueses, 
sejam eles condutores, passageiros ou peões, e pugnar pela sua mobiliza-
ção e responsabilização cívica. Na sua prática, a instituição procura me-
diar conflitos entre os cidadãos e o estado e entre interesses particulares 
e coletivos, assim como exigir responsabilização dos poderes públicos e 
dos agentes políticos, financeiros e económicos, em matérias de seguran-
ça, fiscalização, e regulamentação rodoviária. A ACA-M procura promover 
a defesa da qualidade de vida, do ambiente e de um desenvolvimento sus-
tentado num Portugal tornado sociedade automóvel, questionando, inves-
tigando, discutindo e agindo, como testemunha, em entrevista, o membro 
fundador e presidente Manuel João Ramos.

Quando, há cerca de 20 anos, fundou a Associação de Cidadãos Auto-
-Mobilizados, que objetivos tinha em mente?
Manuel João Ramos (MJR) – Mais do que objetivos, sentíamo-nos 
responsáveis por dar cumprimento e procurar sedimentar as ques-
tões que, como principais subscritores, levantámos numa petição 
pública endereçada à Assembleia da República em 1998 e que pro-
punha acabar com o clima de guerra civil que se fazia sentir nas es-
tradas portuguesas. Nessa petição, que foi discutida em maio de 
2005 no plenário da AR, fazíamos um retrato da situação de risco e 
de desordenamento rodoviário no país e propúnhamos várias solu-
ções, nomeadamente que a AR concentrasse atenção no problema e 
procurasse soluções estruturais. Em particular, requeríamos medi-
das legislativas por parte da AR para instituir no país um sistema de 
auditorias de segurança rodoviária para garantir, como dizíamos, 
que novas estradas não se tornassem campos de batalha. De certa 
forma, o que pedíamos é algo hoje em dia muito comum por todo o 
mundo: reconhecer como princípio básico de gestão de um sistema 
rodoviário que ele não implicasse necessariamente sacrifício de vi-
das e de as estradas não poderem ser fator potenciador de traumas 
rodoviários. Este princípio, hoje conhecido como “Horizonte Zero, 
implica que, mesmo que haja uma desatenção ou erro do condutor, 
esse erro não deverá ser amplificado pela estrada e causar risco de 
morte ou ferimento grave. Além de tudo isto, o que propúnhamos 
desde o início era olhar para o mundo da mobilidade rodoviária 
numa perspetiva que não fosse tão centrada no condutor e institu-
cional, como as instituições oficiais portuguesas nos tinham habi-
tuado. A nossa mensagem era uma lufada de ar fresco na concep-
tualização e na busca de soluções, que não se concentrassem na 
hegemonia do automóvel. Fomos provavelmente a primeira associa-
ção que defendeu em Portugal, de forma sistemática, os peões, a 
mobilidade suave e formas alternativas de olhar para a mobilidade, 
nomeadamente a urbana. Em 2001, criámos com a APSI a primeira 
Carta dos Direitos do Peão do país, um documento que classificaria 
como bem mais abrangente e legível do que a própria Carta Euro-
peia dos Direitos do Peão…

Como sabemos, o Código da Estrada é o instrumento que regulamenta a 
condução… Em que medida equiparia uma violação deste código a uma 
violação dos direitos humanos?
MJR – Em certa medida, creio que sim… existe pouca reflexão no Código 
da Estrada sobre estas questões e há muito defendemos uma revisão que 
implique uma mudança do paradigma filosófico em que assenta. Hoje em 
dia, o Código da Estrada é muito mais um Código de Rua e no entanto ain-
da reflete um paradigma de mobilidade que é o de há 60 anos. Hoje em 
dia, exige-se um olhar para as questões da segurança e do funcionamento 
das regras da mobilidade que nada têm a ver com o que era o modelo de 
circulação nessa altura. Uma alteração que temos vindo a defender, no-
meadamente através de propostas endereçadas à ANSR para a elabora-
ção dos diversos planos, tem sido a inclusão do princípio da inversão do 
ónus da culpa, que não existe na legislação portuguesa em parte devido à 
jurisprudência, mas que, quer no Direito Penal, quer no Cível, está presente 
em vários corpos legislativos europeus. Trata-se de uma alteração da filo-
sofia da circulação que faz com que os utentes que conduzem veículos 
mais potentes sejam automaticamente responsabilizados pela ocorrência 
de acidentes até prova em contrário. Isto altera a hierarquia porque torna 
os condutores desses veículos mais potentes mais responsáveis em rela-
ção aos utilizadores mais frágeis e esta alteração filosófica parece-me ab-
solutamente fundamental para pacificar as relações sociais nas estradas 
e nas ruas. E essa discussão está toda por fazer porque ninguém, para 
além de nós, parece ter disponibilidade mental para o fazer.

Se temos limites de velocidade que somos obrigados por lei a cumprir, 
por que continuam a ser produzidos veículos que superam largamente 
esses limites?
MJR – É uma boa questão e uma discussão para a qual, confesso, não te-
nho resposta clara e directa. Na verdade, não tenho visto ninguém que 
consiga fundamentar uma resposta, seja a favor ou contra. Atualmente, os 
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veículos estão tão automatizados e saem de fábrica com 
uma  caixa negra, um chip que permite a verificação e 
o controlo da velocidade a todos os momentos, 
portanto, se não há alteração da legislação é 
porque há muitas forças que a obstaculizam… 
Na verdade, podemos aceitar que um auto-
móvel tenha potência para andar a 240km, 
mas não podemos aceitar é que que o pos-
sa fazer na via pública.

Então onde poderá?
MJR – Olhe, se calhar na Quinta da Torre 
Bela… Não me choca que um automóvel te-
nha uma grande potência, essa é uma respon-
sabilidade do utilizador… agora, também é res-
ponsabilidade do estado fazer com que esse auto-
móvel, que tem uma grande potência, não ultrapasse 
os limites legais de velocidade. Tal como acontece com o 
álcool e com o tabaco, também podemos falar no vício da veloci-
dade, e se o estado obtêm através dos impostos rendimentos elevados 
taxando automóveis potentes, também é da sua responsabilidade ter 
uma resposta clara e que não fira os direitos humanos de quem circula 
nas estradas e ruas do país. Gostaria de salientar que, para além dos di-
reitos gerais, os direitos da criança são os menos protegidos no Código 
da Estrada. É responsabilidade do estado e dos pais proteger a criança, 
mais ainda do que um cidadão adulto e não há essa responsabilização 
na condução. Um condutor que circule com uma criança tem de ser mui-
to mais responsabilizado do que um condutor que circule sem a mesma. 
E estas questões, uma vez mais, passam absolutamente ao lado do Có-
digo da Estrada e das reflexões públicas sobre mobilidade.

Centremo-nos nas estradas municipais: raros são os programas autár-
quicos que revelam preocupação com a mobilidade e com a alta taxa de 
acidentes graves que aí ocorrem, muito por força da degradação das 
vias…
MJR – Há grandes falhas e diria que uma delas vem da forma como, 
após o 25 de abril, se reorientou a relação entre poder central e local. A 
forma como se reestruturou o regime no sentido de se criar uma certa bi-
cefalia entre governo central e governo autárquico, dois poderes que se 
complementam, acabou por resultar num cenário em que, muitas vezes, 
em vez de se complementarem, esses dois poderes rivalizam. E muitos 
dos problemas que temos a nível municipal vêm da falta de comunica-
ção e de direção comum entre estado central e poder autárquico. Por ou-
tro lado, temos um estado central muito centralista e um poder autárqui-
co com redes de ligações muito complicadas aos sucessivos governos, 
o que resulta por exemplo em que os programas municipais de seguran-
ça rodoviária não tenham impacto nem cheguem a ser aprovados, não 
haja verba disponível… é verdade que as autarquias não elegem como 
prioridade principal a gestão da rede rodoviária porque também não têm 
financiamento específico. Diria que o problema reside na falta de coorde-
nação entre os vários ministérios e o poder autárquico. Repare, a única 
autarquia do país que tem um livro de regras propriamente dito, adapta-
do das regras da JAE, é a Câmara Municipal de Lisboa. As autarquias ge-
ram o meio rodoviário sob sua responsabilidade sem quaisquer livros de 
regras e manuais de boas práticas, o que faz com que não exista sequer 
uniformização em termos de sinalização, de construção e de gestão das 
vias.

Parece que a condução sob o efeito do álcool e de outras substâncias 
psicoativas continuará a ser um problema… qual será a solução para 
tentarmos minimizar o risco?
MJR – Vou dar-lhe um exemplo: imagine que está em França, em casa 
de amigos, bebe uns copos, pega no carro e tem um desastre sob o 

efeito do álcool… o Direito penal francês prevê a res-
ponsabilidade criminal do anfitrião que permitiu 

que a pessoa que bebeu álcool se tivesse senta-
do ao volante do carro. Isto introduz uma me-

dida de responsabilidade social e um empo-
deramento de quem não está a conduzir no 
sentido de responsabilizar e reprimir com-
portamentos que levam muitas vezes a 
ferimentos graves e à morte. Se quem 
está no lado do passageiro tiver o poder 
para dizer que alguém não pode conduzir, 

muitas coisas certamente se alterariam. 
Em Portugal, o alcoolismo não é um com-

portamento solitário, mas sim social, e por 
isso a responsabilidade do grupo em relação 

ao comportamento do indivíduo é um vetor es-
sencial na redução do risco de condução sob o efei-

to de substâncias psicoativas.

E quanto à condução “sob o efeito” do telemóvel?
MJR – Esse é outro problema muito grave, para o qual as soluções exis-
tentes não são pacíficas. Já em 2002, fizemos pela primeira vez uma de-
monstração prática num parque de manobras , com membros da AR, em 
que provávamos que, mesmo com o sistema de alta voz, as pessoas se 
distraíam e cometiam erros que podiam originar desastres graves. So-
mos muito sensíveis ao problema e temos levantado frequentemente a 
questão. Atualmente, mesmo com legislação mais restritiva, é evidente 
que o legislador continua a pensar nos telemóveis como eram há dez ou 
vinte anos… e não há uma reflexão sobre a abrangência que representa a 
máquina smartphone, que é um verdadeiro computador móvel. Creio que 
a legislação está completamente desajustada e seria perfeitamente pos-
sível alterar as frequências durante a condução, impedindo o sinal. Have-
rá certamente soluções tecnológicas e não sei até que ponto o direito à 
privacidade não constituirá muitas vezes uma estratégia comercial das 
operadoras porque, em caso de acidente, nomeadamente de despiste 
em vias retas, o acesso aos dados das operadoras poderá demonstrar se 
o condutor estaria ou não a utilizar o telemóvel.

Passadas duas décadas de missão em defesa dos direitos humanos e 
dos deveres de cidadania, qual será a sua grande frustração? o que urge 
fazer?
MJR – Confesso que não tenho grandes frustrações porque estou há 
muito familiarizado com o princípio político que nos diz que é preciso 
que tudo mude para que tudo fique na mesma… Ao longo destes 20 anos, 
reconheci inúmeras instâncias deste princípio. Claro que muitas coisas 
se alteraram, mas em termos de responsabilidade do estado não tenho 
visto grandes alterações. Penso que os cidadãos se portaram muito me-
lhor do que os responsáveis pelas instituições públicas. Há dez anos 
atrás, não se imaginaria um condutor a parar numa passadeira para dei-
xar passar um peão e, hoje em dia, essa é uma prática comum. Se circu-
lar em autoestrada, vai continuar a encontrar meia dúzia de pessoas irre-
fletidas que creem que a via é deles e que circular a 200 é um direito hu-
mano alienável, mas, se verificar, a velocidade de circulação tem reduzi-
do e tenho visto muitos mais comportamentos de segurança do que se 
via há 20 anos… Diria que alguma coisa mudou e, se a nossa associação 
contribuiu minimamente para isso, fico contente. Agora, em termos de 
cultura política que gere as instituições e de burocracia, infelizmente, a 
nota é mesmo negativa e vai da base ao topo: das juntas de freguesia até 
às primeiras figuras do estado. E não me inibo a incluir este presidente 
da república que, apesar dos afetos, nunca olhou para o problema da se-
gurança rodoviária como um problema estrutural nem fez qualquer refe-
rência pública clara ao assunto.




