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REQUERIMENTO 

Encerramento da Comissão da Dissuasão da Toxicodependência de 

Ponta Delgada 

 

A Comissão da Dissuasão da Toxicodependência de Ponta Delgada 

encerrou temporariamente por falta de pessoal administrativo e 

técnicos, conforme foi hoje noticiado pela comunicação social e 

confirmado pela diretora regional da Prevenção e Combate às 

Dependências. 

A Comissão da Dissuasão da Toxicodependência de Ponta Delgada 

abrange a população de São Miguel e Santa Maria e é responsável por 

cerca de 400 processos por ano sendo a maior comissão dos Açores. 

As Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência desempenham 

um papel crucial e relevante no campo da dissuasão de 

comportamentos aditivos e encaminhamento de dependentes para 

tratamento na região. 

O encerramento da Comissão da Dissuasão da Toxicodependência de 

Ponta Delgada por um período previsível de dois meses constitui um 

retrocesso e uma grave anomalia na abordagem ao fenómeno das 

dependências. 

Esta situação é ainda mais grave porque, no âmbito da discussão do 

projeto de Decreto Legislativo Regional nº34/XI, da autoria do 

PSD/Açores, o governo afirmou que ao invés de criar Comissões para 

a Dissuasão da Toxicodependência em todas as ilhas, como propôs o 

PSD, iria reforçar os meios e as condições de trabalho das 3 comissões 

existentes. 
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Ora como se comprova, o governo não reforçou os meios das 

comissões e até deixou a maior comissão dos Açores sem condições 

para funcionar. 

 

Assim, ao abrigo das disposições estatutárias e regimentais aplicáveis, 

os deputados signatários solicitam ao Governo Regional dos Açores os 

seguintes esclarecimentos: 

 

1 - Como explica o governo a incapacidade para prevenir o 

encerramento da Comissão da Dissuasão da Toxicodependência de 

Ponta Delgada? 

2 - Qual o número de indiciados por problemas de dependência que 

ficarão sem acompanhamento da Comissão da Dissuasão da 

Toxicodependência de Ponta Delgada durante o período de 

encerramento? 

3 - Que medidas vai o governo tomar para repor o funcionamento 

urgente da Comissão da Dissuasão da Toxicodependência de Ponta 

Delgada? 

4 - Quando voltará a funcionar e a cumprir as atribuições que a lei lhe 

atribui, a Comissão da Dissuasão da Toxicodependência de Ponta 

Delgada? 

 

Horta, 30 de julho de 2020 

 

 

 




