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Aquilo que vos trago, hoje, é um resumo da minha experiência ao longo de 18 anos de intervenção comunitária, 

dirigida à problemática das drogas, num território muito próximo – a zona oriental do Porto.  

Corresponde a um percurso marcado essencialmente pelo esforço constante de mobilização de recursos da 

comunidade, face a um vazio de iniciativa para aceder aos mesmos. Num primeiro confronto, esta ideia poderá ser 

entendida como um contrassenso. Porém, ela viria a ser muito mais consensual, conforme poderemos verificar. 

Com o eclodir da problemática das “drogas ilegais” e o seu mercado negro, nos anos 80 em Portugal, alguns bairros 

sociais tornaram-se um terreno fértil para o desenvolvimento de uma subcultura em torno dos consumos e da 

comercialização destas substâncias. 

É do conhecimento geral a existência dos célebres “bairros da droga”, como são vulgarmente referidos estes 

espaços intersticiais, onde a sociedade normativa se interrompe tornando-se epicentro de problemáticas sociais. 

O bairro S. João de Deus, na freguesia de Campanhã, revelava-se em 1999 como um exemplo paradigmático desta 

realidade, sendo objeto da preocupação das entidades responsáveis pela intervenção comunitária nesta pequena 

grande comunidade, onde coexistiam muitas famílias recentemente realojadas, oriundas dos chamados “bairros de 

lata”, com minorias étnicas à mistura e com altos níveis de desemprego e pobreza. 

A juntar a tudo isto, havia-se estabelecido então o fenómeno da droga, que adquirira uma dimensão fora do 

controlo das autoridades e que punha em risco todo o projeto de apoio àquela comunidade, aumentando o seu 

estigma e ostracismo. Foi neste contexto que o então projeto de Luta Contra a Pobreza em desenvolvimento no 
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bairro S. João de Deus, decidiu avançar com um estudo de caracterização da população dos utilizadores de drogas 

neste bairro.  

Este estudo, levado a cabo por mim e mais duas investigadoras, constituiria uma abordagem preliminar do 

fenómeno da droga naquele local e a possibilidade de definir estratégias de intervenção futuras. Nesta pesquisa, foi 

utilizada uma metodologia de inquérito, através de uma seleção da amostra do tipo “Snowball”. 

A presença no terreno aconteceu quase diariamente, durante mais de três meses, estando os três investigadores 

integrados na equipa do projeto de Luta Contra a Pobreza, que dava apoio às famílias residentes. 

Inicialmente, a parceria com esta equipa foi o que permitiu tornar natural a presença dos investigadores no bairro. 

A partir dos contactos com algumas famílias que tinham elementos consumidores de drogas, chegamos a alguns 

consumidores residentes do bairro, que por sua vez nos referenciaram a outros pares. 

E assim, sucessivamente, se foi alargando o trabalho de observação e as entrevistas.  

Estávamos, definitivamente, face a um Território Psicotrópico. Um conceito muito recente àquela data e da autoria 

do conhecido investigador Luís Fernandes. 

 Também constatamos o fundamento da expressão mais utilizada pela opinião pública, o “supermercado da droga”, 

onde, porta sim, porta sim, funcionava um posto de venda destas substâncias ilícitas e que recebia diariamente 

centenas ou milhares de clientes consumidores, provenientes de toda a cidade e das cidades vizinhas, e mesmo até 

de pontos mais distantes do país. 

Pudemos também verificar a existência de algumas dinâmicas que acreditávamos estarem na base deste fenómeno 

e que caracterizavam estas personagens. 

Os clientes do bairro. Inicialmente apenas visitantes para adquirir a sua dose diária, frequentemente desaguavam 

num percurso habitual e comum, que mais cedo ou mais tarde os levava a fixarem-se neste espaço ou nas suas 

imediações. 

A compulsividade do consumo rapidamente levaria muitos destes clientes à falência. Tanto ao nível financeiro, 

agravado pela inevitável perda do emprego, como também ao nível social e familiar, com a rutura consequente. 

Desta forma, o bairro e as substâncias de que dependiam tornavam-se o centro da sua existência e de toda a sua 

atividade. 

Como que perdidos da sua vida anterior, iam ficando por ali, gravitando, por algumas atividades expedientes para 

conseguir garantir a compra da dose diária. 

Ora saíam para mendigar ou arrumar carros até juntar uma quantia mínima suficiente e voltavam, ora participavam 

no negócio do tráfico, ajudando os “patrões da droga” a troco da dose que necessitavam. 

Por um lado, instalou-se um modus vivendi centrado na droga, que reduzia as suas atividades quotidianas a uma 

rotina em circuito fechado de tarefas obsessivas (como: arranjar dinheiro, comprar droga, consumir e voltar a 

procurar dinheiro, para voltar a comprar e consumir de novo) sem parar. 

Sem interação social além da mínima possível, descuidando a satisfação das necessidades mais básicas e ficando 

inclusive numa situação de sem-abrigo. 

Por outro lado, iam-se acumulando as consequências físicas resultantes desta negligência ao nível dos auto-

cuidados, como a alimentação; a higiene pessoal e os tratamentos médicos. O que era ainda agravado, pela 
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exposição ao risco das infeções associadas aos seus comportamentos de consumo, sobretudo a injeção 

intravenosa. 

Com uma história (por vezes de vários anos) em tal situação de carências sociais e sanitárias graves, este grupo 

caracteriza-se por uma fragilidade ao nível físico e psíquico e demonstrava descrença de uma possibilidade de 

ajuda, desconfiança, e em rotura com os serviços de resposta às suas necessidades.  

Inevitavelmente, estas pessoas encontravam-se num processo de degradação biopsicossocial e progressiva, de 

longa duração e que parecia irreversível. A morte (por overdose, sepsia, hipotermia, e outras causas) era um 

acontecimento demasiado frequente. 

Após esta primeira etapa de Diagnóstico, não perdemos tempo a planear e apresentar uma proposta para a 

abordagem desta realidade. 

Para isso tínhamos já conseguido a valiosa parceria da Equipa de Saúde Comunitária afeta à Autoridade de Saúde 

Concelhia e o Centro de Apoio aos Toxicodependentes local, o CAT Oriental do Porto. 

Pelos seus importantes papeis na comunidade local, tratavam-se de dois parceiros igualmente importantes neste 

planeamento e operacionalização da intervenção necessária. Inclusivamente, ambas as estruturas estavam já 

envolvidas numa iniciativa similar anterior, no bairro vizinho do Cerco. 

Iniciativa essa que chamaram o PROCERCO e que pretendia dar uma resposta a uma realidade semelhante, apesar 

de não ter tido o melhor acolhimento por parte dos decisores políticos locais. 

Entretanto, não deixou de ser uma ideia inspiradora para nós, uma vez que promovia o envolvimento de toda a 

comunidade, preconizando um trabalho integrado e uma nova perspetiva sobre a intervenção nas drogas, por 

oposição à perspetiva tradicional, excessivamente centralizada no modelo médico, que não tinha evitado a situação 

que acabáramos de diagnosticar. 

Desta forma, conseguimos em tempo record apresentar uma proposta corporalizada num projeto de intervenção 

comunitária, que foi chamado, projeto Arrimo. 

Este projeto foi então acolhido pela Fundação Filos, uma instituição de solidariedade social, recém-criada no seio 

do então Projeto de Luta Contra a Pobreza do Bairro S. João de Deus, que, entretanto, se encontrava em fase de 

término, no final de 1999. 

Era uma proposta baseada noutras experiências, nacionais e estrangeiras e fundamentada num novo paradigma da 

intervenção nesta problemática. A tarefa a que nos propúnhamos era deveras complexa. 

Ajudar pessoas que não estavam disponíveis para receber essa ajuda, exigiria uma estratégia de sensibilização e 

objetivos muito pragmáticos, sem ambições idealistas. 

Seria importante excluir do nosso léxico expressões como: “recuperar para reinserir”, ou “tratar a dependência, 

enquanto causa de todos os outros problemas”. 

A realidade havia demonstrado o quanto este idealismo da erradicação das drogas e da toxicodependência, 

apoiado numa legislação repressiva dos consumos, havia sido levado até às últimas consequências, em que ser 

utilizador de drogas, significava ser doente e criminoso, com todo o peso que esse estigma teria na relação do 

indivíduo com a sociedade. 

A prioridade seria então concentrarmo-nos na travagem do processo de degradação pessoal, sensibilizando a 

pessoa para isso, mesmo que esta não correspondesse aos nossos ideais sobre o que é o ideal para ela. 
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Mesmo que o indivíduo insista numa opção de vida à margem da norma, consumindo substâncias ilícitas e 

centrando toda a sua vida nisso. 

Esta, era já uma perspetiva partilhada pela então recente Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga (1998), a qual, 

perante este fenómeno já replicado em vários territórios a nível nacional, sugeria a adoção de estratégias mais 

pragmáticas e mais humanistas, no sentido de promover a redução dos danos associados ao consumo de drogas, 

independentemente da continuidade e manutenção deste comportamento. 

Estas propostas foram acompanhadas, em 2000 com a entrada em vigor da Lei que permitiu, finalmente, 

abandonar o conceito de crime e a atitude proibicionista, abrindo assim o caminho para uma intervenção social 

com os consumidores. 

Com base em todos estes pressupostos, foram definidos os objetivos fundamentais de uma intervenção dirigida a 

esta realidade e que obedeciam ao novo conceito de Redução de Riscos e Minimização de Danos associados ao 

consumo de drogas: 

- Educar para a saúde e sensibilizar para a redução dos comportamentos de risco; 

- Facilitar o acesso aos cuidados de saúde e ao apoio social;  e 

- Restabelecer a condição de cidadania. 
 
Quanto à estratégia, as palavras chave eram: proximidade; empatia e baixo limiar de exigência e intermediação. 
 

A estratégia de proximidade passaria pelo contacto direto com os consumidores nos seus locais de permanência; ir 

ao encontro deles, na rua (onde arrumam carros) se possível mesmo nos próprios locais onde consomem as 

substâncias. Disponibilizar material de consumo esterilizado e seguro (como seringas por exemplo).  

Aproveitar também para fornecer informação e aconselhar sobre técnicas de prevenção das lesões na injeção 

intravenosa e da transmissão das doenças infeciosas, etc. 

Enfim, ajudar a gerir os seus consumos, da maneira menos prejudicial para si e para os outros. 

Sempre que necessário e não existindo alternativa, prestar também os cuidados possíveis nesses locais, como a 

administração de medicação, a realização de rastreios, etc. 

A atitude empática (no sentido de uma compreensão das suas dificuldades e das suas opções individuais) associada 

a um baixo limiar de exigência (relativamente à expectativas que colocamos na evolução do sujeito) seriam os 

instrumentos determinantes para a promoção de uma relação de confiança com estes utentes; 

Esta relação de confiança, seria afinal a base de toda a intervenção, dado que sem a colaboração do sujeito não 

seria possível intervir. 

Por outro lado, uma vez criado um vínculo afetivo, de cumplicidade construtiva, entre o utente e o técnico, seria 

possível estabelecer-se uma parceria entre ambos, que o profissional procuraria capitalizar em benefício do utente. 

(Por exemplo, acompanhando-o aos serviços comunitários e conseguindo estar ao seu lado, para o apoiar no 

confronto com as suas dificuldades de acesso a estas estruturas e ajudando-o a lidar com a sua intolerância às 

regras e mesmo, procurando anular a eventual intolerância dos serviços às dificuldades destes utentes). 

A intermediação, seria uma terceira e igualmente importante estratégia para finalizar a construção da ponte que 

ligaria este público alvo à rede formal, tanto ao nível da saúde (nos serviços que cuidariam destas pessoas de forma 
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especializada), como ao nível social (nas respostas que dariam consistência à sua inclusão e possivelmente, 

também ao seu processo de reinserção futura). 

Através de uma pré triagem e referenciação para as estruturas dessa rede, aquilo que se propunha era criar um 

elemento, intermediário, que permitisse garantir que todas as partes deste processo se articulassem de uma forma 

efetiva e sinérgica.  

Mais uma vez, realça-se a importância da relação com o indivíduo ao longo deste processo, em que o profissional 

assume aqui um papel importante de retaguarda de alguém, que se encontra só e sem qualquer outra referência 

de apoio consistente. Este profissional de proximidade seria, assim, um mediador que vai literalmente ao encontro 

destes utentes, compreende as suas condutas e as suas dificuldades, ajuda-o a satisfazer as suas necessidades 

básicas e favorece a criação uma relação que lhe permita assumir o papel de intermediário, entre o sujeito e os 

serviços mais especializados, no sentido de promover a adesão do utente a estas respostas e coadjuvando os 

colegas profissionais destes serviços face às idiossincrasias do indivíduo. 

Após definidos os princípios orientadores, era então chegada a hora de os pôr em prática.  

O projeto Arrimo iniciou a sua implementação em janeiro de 2000 (apenas 9 meses depois do início deste 

processo de diagnóstico e planeamento) e na sequência de um acordo de cooperação entre a Fundação Filos e o 

Centro Distrital da Segurança Social. 

Tínhamos então um corpo técnico multidisciplinar (que designávamos Equipa de rua) e que garantia o contacto 

regular com o público alvo nos seus locais de permanência, para desenvolver um trabalho de prevenção (com 

distribuição de material, aconselhamento e sensibilização), associado a pequenas intervenções possíveis in loco 

(enfermagem, rastreios, terapêutica medicamentosa, vacinação, etc.). 

No âmbito do Projeto de Luta Contra a Pobreza foi-nos também disponibilizado um Posto de Atendimento pré-

fabricado dentro do próprio bairro, com balneários e um gabinete para apoio social, que podia facilmente ser 

acedido pelos consumidores. 

Conforme assumido inicialmente, esta intervenção só faria sentido no pressuposto do envolvimento de toda a 

comunidade. Nomeadamente, as estruturas de cuidados de saúde primários, a segurança social, as IPSS, as 

autarquias e as autoridades policiais e mesmo, porque não? as empresas privadas. 

A mais valia deste projeto, seria poder vir a desempenhar a função de catalisador na articulação e na 

complementaridade das respostas às necessidades, numa lógica de integração em nome da eficácia. 

Como parceiros já desde o início deste processo, contávamos com a Autoridade de Saúde através da Equipa de 

Saúde Comunitária e com o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, através do centro de 

atendimento local, o CAT Oriental do Porto. 

Eram dois parceiros fundamentais, a partir dos quais esperávamos conseguir criar um circuito operacional dentro 

da rede de cuidados de saúde primários. 

Um circuito que fosse acessível aos nossos utentes, adaptado às dificuldades destes e com capacidade para 

sustentar a adesão e a continuidade das intervenções especializadas. 

Da parte da Autoridade de Saúde, pudemos então contar com a colaboração de uma médica de saúde pública e 

uma enfermeira também de saúde pública, que integradas nesta equipa multidisciplinar, garantiam a vacinação dos 

utentes e uma avaliação médica (incluindo a prescrição analítica para rastreio). 
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Ficava assim reforçada de forma determinante, a tarefa de intermediação levada a cabo pela equipa do projeto, no 

âmbito da saúde, uma vez que era conseguida de forma imediata uma triagem médica e a referenciação dos 

utentes para os cuidados especializados da rede. 

Esta parceria, revelou-se fundamental para que os outros serviços de saúde abrissem as portas a este público alvo, 

com uma aceitação inédita e até, por vezes, com alguma discriminação positiva, que era merecida, dadas as 

condições especiais destes indivíduos. Nomeadamente, fomos estabelecendo canais de ligação direta com 

estruturas fundamentais, como o Centro de Diagnóstico Pulmonar, o Serviço de Infeciologia do Hospital S. João e o 

Centro de Saúde de Campanhã, entre outros.  

Devemos também realçar o Hospital Joaquim Urbano, que à data do início do projeto, já havia iniciado um percurso 

inovador no enquadramento clínico deste público alvo, através da adoção de estratégias de baixo limiar de 

exigência. Nomeadamente, preparava-se para (em 2004) inaugurar o CTC (como ficou a ser conhecido o Centro de 

Terapêuticas Combinadas) onde era administrado um Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de 

Exigência e que garantia um sucesso inédito na adesão aos programas de terapêuticas farmacológicas no 

tratamento das doenças infeciosas, que, na nossa população alvo apresentavam índices preocupantes (acima dos 

30% de infeção pelo VIH e próximo dos 80% pela Hepatite C). 

 

Outro parceiro determinante nesta intervenção comunitária, foi o Instituto da Droga e da Toxicodependência, 

através do CAT Oriental do Porto, que a partir de 2006, nos permitiu acrescentar à nossa intervenção um Programa 

de Substituição Opiácea em baixo limiar de exigência. 

Este programa passou assim a ser administrado na rua, através dos nossos enfermeiros e com supervisão de um 

médico daquele serviço, numa Unidade Móvel comparticipada pelas Juntas de Freguesia de Campanhã, Bonfim e 

Paranhos. Este Programa de administração de Metadona, em regime de acesso facilitado, seguia o mesmo princípio 

do CTC do Hospital Joaquim Urbano, com a vantagem de ser desenvolvido em contexto de rua, abrangendo o 

público mais excluído. 

Veio, assim, revolucionar totalmente a intervenção de proximidade, permitindo aumentar os níveis de captação e 

fidelização dos nossos utentes. Efetivamente, revelou-se um instrumento decisivo para interromper a azáfama do 

seu quotidiano, em nome da sua dependência opiácea, que os impedia também de parar para cuidar de si. 

 

Agora, tínhamos uma proposta alternativa que dava ao sujeito uma oportunidade real para parar e pensar.  

Já não era obrigatório para ele viver sob a iminência da síndrome de abstinência, podendo para isso contar com o 

apoio da nossa equipa durante os 365 dias do ano. 

Por outro lado, tínhamos assim conseguido um nível consideravelmente mais elevado de vinculação com estes 

utentes, que facilmente aderiam a este programa, o qual, por sua vez, também facilmente seria associado a outras 

terapêuticas medicamentosas necessárias (como a tuberculostática ou a antiretrovírica). 

Desta forma, também conseguimos garantir um contacto mais regular com o utente, o que melhorava 

significativamente as perspetivas de uma sensibilização para pequenas mudanças na sua vida, que constituíam 

primeiros passos importantes para futuras conquistas mais ambiciosas. 

A demolição do bairro S. João de Deus (entre 2006 e 2008) dispersou os consumidores para outras zonas da cidade, 

o que o que implicou a deslocação do projeto e o alargamento da sua ação a toda a zona Oriental do Porto 
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(abrangendo as freguesias de Paranhos, Campanhã e parte do Bonfim) de forma a acompanhar estas mudanças nas 

rotinas dos seus utentes e com especial incidência no bairro do Cerco do Porto.  

Também o projeto mudaria de nome para projeto Elos, e agora seria a recém-criada cooperativa de solidariedade 

social (a ARRIMO), que substituiria a Fundação Filos para prosseguir com esta intervenção, desta vez financiada 

pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência, no âmbito do PORI (programa operacional de respostas 

integradas). 

Assim, em 2008, após quase 10 anos de maturação de um trabalho em parceria, estava prestes a consolidar-se um 

novo modelo de intervenção social com este tipo de populações, baseado na articulação dos recursos da 

comunidade e que permitiria estabelecer um circuito efetivo de inclusão destes indivíduos, na rede de serviços 

sócio sanitários.  

Mas esta consolidação não estaria ainda concluída, sem preencher uma das principais lacunas das respostas a este 

fenómeno. Refiro-me à vertente de alojamento de emergência, dirigida à situação de sem-abrigo em que se 

encontra um número significativo dos nossos utentes. 

Devemos lembrar que mais de 70 % das pessoas em situação sem-abrigo da cidade do Porto são utilizadores de 

substâncias psicoativas. Quando se pretende inverter um processo de exclusão, o alojamento enquanto 

necessidade básica é fundamental, logo deverá ser incondicional. 

A resposta de alojamento para pessoas sem-abrigo, sempre esteve associada a uma perspetiva de limiar de 

exigência demasiado alto para este público. 

Mais uma vez, as regras de funcionamento das estruturas estavam muitas vezes desajustadas aos ritmos 

circadianos e hábitos adquiridos por estes indivíduos, que não mudariam facilmente. 

A agravar esta dificuldade de acesso, acresce também o vazio da pouca oferta deste tipo de alojamento, face aos 

números que representam esta necessidade. 

A solução encontrada foi o recurso a uma vasta quantidade de estruturas hoteleiras (pensões e residenciais) e 

outros tipos de alojamento privado, financiados pela Segurança Social. Porém, esta resposta não conseguia dar o 

enquadramento técnico desejável, que garantisse a integração desse apoio de alojamento num plano individual 

mais alargado, de reinserção do indivíduo. 

Foi esta a grande conquista conseguida, com a primeira Estratégia Nacional de Apoio à Pessoa Sem-abrigo (para 

2009-2015). Esta iniciativa coordenada pela Segurança Social do Porto foi e dificilmente deixará de ser um exemplo 

singular de mobilização dos recursos da comunidade, em nome da causa dos sem-abrigo. 

Destaca-se, sobretudo, pelo seu modelo de intervenção e acompanhamento, o qual vai ao encontro dos princípios 

por nós defendidos como fundamentais, para uma abordagem melhor sucedida das dificuldades do nosso público 

alvo. 

Estes princípios foram reforçados, na medida em que esta iniciativa permitiu uma uniformização dos 

procedimentos de intervenção, em particular, no que diz respeito ao conceito de intermediação. 

A figura do mediador viu assim reforçadas a sua autonomia e a sua eficácia, ao ser-lhe permitido no âmbito desta 

Estratégia, o papel de gestor de caso e dos apoios da segurança social, com a vantagem adicional de usufruir de um 

sistema integrado de informação, partilhado por toda a rede de parceiros. 
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Desta forma, estavam agora disponíveis instrumentos e vias de comunicação fundamentais para levar a cabo a 

tarefa de acompanhamento do indivíduo, no seu percurso individual de inclusão, garantindo-lhe de forma oportuna 

e em tempo útil, as condições de subsistência e sustentabilidade, incluindo a manutenção do alojamento ao longo 

do processo de articulação dos recursos necessários, tanto ao nível dos cuidados de saúde como da sua reinserção. 

Para concluir esta retrospetiva sobre a construção de sinergias no âmbito da experiência Arrimo, resta-me realçar o 

seu carácter dinâmico e de contínua evolução. 

Apenas mencionei aqui, aquelas parcerias que consideramos terem sido estruturais para permitir a disseminação 

da iniciativa Arrimo, a toda a comunidade de parceiros com respostas complementares e igualmente importantes, 

com quem pudemos também implementar novas dinâmicas integradas.  

Tudo o que já foi conseguido não chegará, pois, novos desafios seguir-se-ão, exigindo uma permanente atualização 

e adaptação, tal como a necessidade também permanente de olhar cada indivíduo como único. 

Muito obrigado pela vossa atenção. 

 

António Caspurro - ARRIMO - Organização Cooperativa para Desenvolvimento Social e Comunitário 
 

     
 

http://www.arrimo.org/

