
 

 

 

                                    
Contributo relativo ao Plano Nacional de Redução de Comportamentos 

Aditivos e Dependências 

 

Este Plano Nacional de Redução de Comportamentos Aditivos e 

Dependências 2013-2020 tem subjacente um novo paradigma e o Modelo Bio -

ecológico centrando todo o enfoque não só na pessoa mas na sua interação 

com o meio. As estratégias de coesão social e territorial nele contempladas 

assumem uma importância determinante para a sustentabilidade e 

acessibilidade do cidadão aos recursos. 

 Cada território deverá ser o ponto de partida e de chegada das políticas 

de saúde e sociais que promovam o seu desenvolvimento e das respostas que 

promovam o bem – estar dos seus habitantes. De partida, porque tem que 

recorrer obrigatoriamente aos seus próprios recursos humanos, materiais e 

ambientais e de chegada, porque toda e qualquer ação das políticas 

endógenas deverá ser potenciada com outras exógenas, nacionais e 

europeias, que venham reforçar as capacidades das suas populações na 

resolução dos seus problemas e aspirações. 

Este Plano prevê a criação de condições que fomentem uma atitude 

coletiva, em cada região, de desenvolvimento socioeconómico e de promoção 

da inovação ao nível das organizações locais, dinamizando projetos de 

desenvolvimento local, construídos com o apoio das solidariedades locais e 

refletindo sempre a diversidade sociocultural e ambiental de cada território com 

o PORI e a Rede de Referenciação.   

Permite universalizar as respostas sem contudo as homogeneizar 

permitindo intervenções “Taylor-Made” no que diz respeito às diferenças 

individuais , sociais e territoriais. 



 

 

                                  
Continua a ser necessário percorrer um caminho que interligue melhor 

uma maior capacidade de intervenção territorializada com uma ação mais 

focalizada e diferenciada na Redução dos Comportamentos Aditivos e das 

Dependências, através de um Sistema de Intervenção Local Multinível e 

Intersectorial de Integração Territorial, com o objetivo único da mobilização e 

promoção das estratégias preconizadas no plano Nacional sendo que o Plano 

conjunto e interministerial deverá contemplar os instrumentos legais de cada 

sector de modo a não esbarrarem uns com os outros por exemplo: 
 
Ação Social – emprego: 
    
A rede de Referenciação /Articulação não será efetiva se os instrumentos legais de cada sector 
entrarem em conflito. 
 
- Por exemplo nos Açores os desempregados de longa duração terão que obedecer a 
determinados critérios para a sua inclusão em Programas Ocupacionais, como por exemplo 
estar inscrito na Agência para a Qualificação e Emprego há mais de seis meses, se pensarmos 
num recluso que tenha feito um programa de Tratamento e Reabilitação intramuros, vê-se 
obrigado à saída a estar à espera durante seis meses para poder aceder a um Programa 
Ocupacional, tempo que poderá ser fator de recaída.  
 

- Uma pessoa que esteja em Comunidade Terapêutica na fase final de transição para a 
comunidade estando de baixa não poderá integrar programa ocupacional (necessário 
diferenciar internamento normal de um internamento psicossocial). 

Interação Ação Social – Justiça: 
   

Reforçar o processo de interação  entre os Sistemas de Ação Social,  Saúde, Justiça e 
Educação/Formação Profissional visando a manutenção/reforço de medidas de  reabilitação de 
jovens e adultos intervencionados pelo  Sistema de Justiça. Neste âmbito e de uma forma mais 
específica,  revela-se prioritário manter  um forte investimento sobre  problemáticas criminais 
especificas nomeadamente, sobre a violência  de género, a violência contra idosos e o abuso 
sexual de crianças. 
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                    
 
 
 
Ação Social 
  
-Rever regras do RSI( Pessoas integradas em apartamentos de transição não podem 
beneficiar de RSI); 
 
-Tempo de espera para obtenção do RSI com consequente retroatividade (Não faz sentido um 
subsídio de sobrevivência ter retroativos nem meses de espera . Muitos casos os retroativos 
são fator de recaída ) 
 
-Face  ao quadro de crise económica que afeta   Portugal,   e por associação com o  meio 
universitário, sugere-se a realização  de um estudo   global sobre a atual realidade social  de 
Portugal, para  definir a eventual necessidade de se proceder à implementação de medidas 
especificas que contrariem  novos riscos sociais – realidades familiares mono -parentais, 
desemprego de longa duração, etc. 
  
-Reforçar  a implementação de medidas de proteção à primeira infância e respetiva realidade 
familiar/comunitária, numa  ação que permita   a todas as crianças realizarem um trajeto de 
vida seguro, centrado num acesso  precoce a programas educacionais e  a respostas de 
saúde  e ação  sociais especializadas; 
  
-Criar Agências  Regionais de Promoção do Voluntariado, visando uma efetiva participação 
voluntária de cidadãos  em ações  de promoção social e defesa do ambiente, numa ótica que 
permita priorizar   opções imateriais humanitárias e desenvolver  processos de intervenção 
solidária. 
  
-Co-cooperar com organizações similares de âmbito europeu, visando a implementação de 
redes/ lobbies para  a  implementação  de  respostas prioritárias sobre crianças, jovens e 
famílias em risco, sob financiamento  da União Europeia e em  estreita articulação  com o 
mundo universitário. (também previsto no plano) 
  
-Visando uma efetiva redução de comportamentos aditivos e de dependências, criar processos 
de cooperação inter institucional de forte partilha de recursos humanos, entre os sectores da 
Saúde, Ação Social e Educação. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
 
 
Quanto à REDUÇÃO DA OFERTA 
 
Considerando: 

- A natureza dinâmica e bastante rápida do fenómeno da droga na Europa;  

 -O surgimento persistente de novas substâncias, resultando num mercado em 
constante expansão; 

- A velocidade a que as substâncias recentemente controladas são substituídas 
por novas substâncias, sendo a sua permanência no mercado temporária 
porque surgem novas substâncias similares com apenas pequenas alterações 
na sua estrutura química; 

- A complexidade em conter a difusão destas novas substâncias, cujos riscos 
sociais e sanitários são largamente desconhecidos; 

- A existência de circuitos de venda sem limites, como a Internet; 

- Serem publicitadas através de estratégias de comercialização agressivas e 
sofisticadas e, na maioria dos casos, propositadamente mal rotuladas por 
omissão ou com indicação de ingredientes diferentes da sua composição real. 

-Que a mudança no mercado das drogas ilícitas exige uma resposta firme e 
comum dos quadros regulamentares para controlo das drogas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

Esta Proposta 

- Constitui um Plano integrado e integrador de todas as adições sejam 
químicas ou não;  

- Constitui um enquadramento firme para a avaliação dos riscos associados às 
novas substâncias pela criação de um controlo temporário de substâncias que 
apresentam riscos imediatos para a saúde; 

- Propõe um controlo e alinhamento legislativo em matéria de controlo de 
estupefacientes, segurança alimentar, defesa do consumidor e medicamentos, 
de modo a compreender a vastíssima variedade de substâncias que aparecem; 

- É uma proposta que respeita as orientações e o enquadramento legislativo do 
OEDT e integra o mecanismo europeu para a contenção do tráfico; 

Entendo ser esta uma excelente proposta que vem contribuir para a contenção 
deste flagelo devido ao acima exposto, contudo e apesar da lista anexa de 
substâncias psicoativas ser certificada pelo OEDT, como resposta à fuga ao 
controlo constante por introdução de pequenas alterações em moléculas das 
substâncias classificadas que as transformam em novas substâncias mesmo 
que as suas propriedades (e nocividade) sejam muito similares, entendo que 
esta proposta se tornaria ainda mais efetiva, se fosse criada uma lista anexa 
classificada por “grupos de substâncias” e não por substâncias 
individualizadas.  

Esperando ter contribuído para uma melhor reflexão acerca deste problema e 
suas implicações sanitárias e sociais graves. 
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