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TRABALHO DE ARTICULAÇÃO ENTRE A DICAD E O ACES PORTO ORIENTAL 

NO ÂMBITO DAS DEPENDÊNCIAS – PRESENTE E FUTURO  

 

Nos últimos anos, a par da produção de conhecimento e do desenvolvimento 

de estratégias de prevenção, temos assistido a uma preocupação crescente 

de organizar uma resposta global, concebida como uma responsabilidade de 

toda a sociedade, no âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos e 

dependências, materializada na necessidade de um trabalho de rede 

articulado. Demos já passos importantes, mas faltam-nos ainda dar alguns. Já 

não faz sentido a organização de respostas parciais, dispersas ou 

fragmentadas, pois a complexidade do problema obriga-nos a uma ação 

global, de forma a aumentar a eficácia das intervenções e a rentabilizar os 

recursos disponíveis.  

As soluções parciais para os problemas do uso de drogas podem ser atrativas, simples, baratas e 

rápidas, mas a sua eficácia é questionável, pois as ações acabam, muitas vezes, por acontecer de 

forma fragmentada, repetitivas nalguns aspetos, voltadas muitas vezes para o mesmo segmento da 

população e esquecendo outros, sem o necessário rigor metodológico, pulverizando-se assim 

recursos humanos e materiais, não obstante o esforço e empenhamento que emprestam às ações.  

A Prevenção dos comportamentos aditivos e dependências tem sofrido várias transformações, 

estando agora num estádio mais maduro, reconhecendo a interdependência dos vários fatores de 

risco e proteção e incorporando a interação entre o indivíduo e a sociedade. Assistimos a um 

afastamento progressivo das estratégias centradas nas substâncias, caminhando para o focalizar das 

intervenções no indivíduo inserido numa comunidade. Assim, em prevenção é necessário tomar em 

consideração um referencial teórico de longo alcance e que defina a ação preventiva integrada num 

contexto ecológico, no qual os fatores psicossociais e contextuais imediatos adquirem significação, 

pela sua interação com fatores macrossociais, económicos, políticos e culturais. Uma ação preventiva 

que não contemple estes fatores será, pelo menos, insuficiente. 

A constatação que as intervenções sem rigor metodológico podem ter resultados perversos, leva-nos 

a considerar a necessidade de uma maior exigência na abordagem das questões preventivas. Assim, 

a prevenção deverá assumir-se como um marcador dos esforços para compreender os processos 

envolvidos no aparecimento e na mudança dos comportamentos dependentes bem como, para 

compreender os procedimentos necessários para promover essas mudanças. Investigação e ação 

terão que caminhar em conjunto. 

Por outro lado, o envolvimento dos atores locais no processo de planeamento, execução e avaliação 

das ações, capacita a própria comunidade, assegurando a todos os seus membros um nível mais 

complexo de auto-organização e criando, assim, melhores oportunidades para o seu 

desenvolvimento psicológico e estimula o aparecimento de agentes de prevenção, que criem 
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condições de escuta para os jovens e adultos e dinamizem grupos e instituições, a partir das suas 

potencialidades. 

A prevenção das dependências deverá assim, fazer parte integrante de um programa global de 

promoção da saúde, propondo e disponibilizando meios e técnicas com o objetivo específico de 

diminuir os comportamentos aditivos e dependências, implicando levar em linha de conta múltiplas 

variáveis, desde variáveis individuais a variáveis sociais e fundamentando-se num trabalho de 

parceria e articulação entre o indivíduo, a sociedade e os sistemas de saúde. 

Neste sentido, um dos papéis a desempenhar por estruturas como a DICAD, é de se articular com 

instituições de saúde e pessoas significativas que intervêm na promoção da saúde e a quem caberão 

as responsabilidades diretas de assegurar esses projetos. Estas instituições e os seus profissionais, 

não deverão ser treinados a aplicar mecanicamente programas pré-estabelecidos, mas apoiados no 

desempenho das suas funções para se tornarem cada vez mais competentes e autónomos.  

A necessidade reconhecida de uma maior intervenção da saúde pública, particularmente nas suas 

funções de vigilância epidemiológica, promoção da saúde da comunidade e de avaliação do impacto 

da intervenção em saúde, apela para a existência de respostas multidisciplinares, dotadas de 

recursos humanos e materiais, com capacidade de decisão e intervenção. 

É neste sentido que surge esta parceria, objeto agora da assinatura do Acordo de Cooperação entre o 

ACES Porto Oriental, a DICAD e as Escolas do território, procurando desenvolver um projeto de 

intervenção na prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, partindo de um 

conhecimento da realidade local e criando a resposta de acordo com as necessidades identificadas, 

projeto este que se pretende também, pelo carater inovador desta parceria, venha a ser um exemplo 

de eficiência e boas práticas em saúde. 

 

Porto, 24 de novembros de 2016 

 

Adelino Vale Ferreira 

Coordenador Regional da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(DICAD) 

 

 


