ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS

CAPÍTULO I
INTRODUÇÃO
O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores no dia 30 de novembro de 2016 e foi submetido à
apreciação da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente
da Assembleia, emitido em 02 de dezembro de 2016, para apreciação e emissão de
parecer até ao dia 05 de janeiro de 2017.

CAPÍTULO II
ENQUADRAMENTO JURÍDICO
A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pelo Grupo
Parlamentar do BE, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da
alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região
Autónoma dos Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro), em conjugação com o disposto
no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores.
O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo
artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de novembro), o qual é aplicável por remissão do
artigo 145.º do Regimento.
Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento,
compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o
correspondente relatório sobre a presente iniciativa.
Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, a matéria em apreço na
presente iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais.
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CAPÍTULO III
PROCESSO DE ANÁLISE
Foi deliberado, por unanimidade, proceder à audição do Secretário Regional da
Saúde bem como solicitar parecer escrito às seguintes entidades: Centro Aditologia
Hospital Horta, Associação Alternativa – Assoc. Contra Dependências, Associação
Arrisca, Casa de Saúde de São Miguel, Projeto Âncora, Projeto Percurso, Comissão
Dissuasão

Toxicodependências

Grupo

Oriental,

Comissão

de

Dissuasão

Toxicodependências A. Heroísmo, Casa Saúde São Rafael, Comissão Dissuasão
Toxicodependência Horta, Ministério Público na Comarca dos Açores, Departamento
de Investigação Criminal dos Açores, Departamento Investigação Criminal Ponta
Delgada, Comando Regional da PSP e GNR – Comando Territorial dos Açores. Foi
solicitado às referidas entidades que se pronunciassem até ao dia 31 de dezembro.
O SRS, Doutor Rui Duarte Gonçalves Luís foi ouvido a 16 de dezembro de
2016, por videoconferência na delegação da Terceira da Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores.

1) Audição do Secretário Regional da Saúde (SRS), Doutor Rui Duarte
Gonçalves Luís:
A audição teve lugar a 16 de dezembro de 2016, tendo o SRS sido ouvido por
videoconferência na Delegação da Terceira da Assembleia Legislativa Regional.

A audição iniciou-se com a Presidente da Comissão a dar a palavra ao Deputado
que representava o BE, partido proponente, Paulo Mendes que inicia a sua intervenção
contextualizando o projeto de resolução e dizendo que se trata de um pressuposto
anteriormente apresentado e que o BE reassumia nesta legislatura. Informa que tem por
base os dados do consumo de drogas nos Açores, nomeadamente o relatório de 2014,
que mostra que o problema subsiste sendo uma das regiões em que o consumo recente
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aumenta, não houve redução de consumo e que por isso mesmo acha importante haver
mais informação sendo esta necessária para encontrar novas soluções.

De seguida a Presidente da Comissão deu a palavra ao SRS que começa por
dizer que os dados conhecidos mostram que existe efetivamente um consumo de
substâncias psicoativas na Região estando o Governo Regional dos Açores atento a esta
situação o que resultou, na própria orgânica do Governo, na criação de uma Direção
Regional sobre o tema. Acrescentou também que, considerando o Governo Regional
que este estudo será um fator importante na definição das políticas, e existindo um
estudo de âmbito nacional a implementar em 2016, promovido pelo SICAD – Serviço
de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, intitulado “Inquérito
Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral – Portugal 2016,
pode ser importante alargar a dimensão da amostra nos Açores, para que seja
representativa para cada território, permitindo conhecer assim a problemática de modo
realista e objetiva, identificando os fatores de risco e proteção e os recursos da
comunidade onde se vai intervir. O SRS termina esta sua intervenção realçando que é
importante que se alargue o âmbito do estudo não o cingindo apenas às as drogas ilícitas
já que os resultados mais abrangentes ajudarão na definição das politicas.

De seguida a Presidente da Comissão deu a palavra ao Deputado João Paulo
Ávila (PS) que começa por dizer que é importante reconhecer o problema e mostra a
disponibilidade do Partido Socialista para viabilizar o estudo. Acrescenta também que
esta não é uma preocupação recente, nem do PS nem do Governo Regional que desde
2013 insere no Plano Regional de Saúde (2014-2016) estratégias de combate e
prevenção das dependências. O Deputado finaliza a sua intervenção declarando que
sendo este um problema que preocupa o PS acreditamos que os resultados de um estudo
deste tipo permitirão uma melhor definição das políticas a ser implementadas pelo
Governo dos Açores e questiona o SRS sobre de que forma irão implementar este
estudo.
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Em resposta o SRS diz que de forma informal já estão a fazê-lo, aproveitando o
estudo que irá ser feito a nível nacional, estando o Governo dos Açores disponível para
suportar o aumento da amostragem e uma melhor adaptação aos Açores. O SRS
acrescenta que o Governo dos Açores irá analisar as variáveis utilizadas neste estudo
para melhor enquadrar o estudo ao pretendido. O SRS informa também que está a ser
equacionada a possibilidade de do estudo já saírem propostas de intervenção.

De seguida foi dada a palavra ao Deputado Paulo Mendes (BE). O Deputado
informa que não se pretende uma amostra mais representativa, mas sim uma melhor
adaptação à região pretendendo-se assim aliar o âmbito mais qualitativo e mais
quantitativo dado o nosso contexto social e cultural. O Deputado afirmou que também
vê com bons olhos a inclusão de outras dependências no estudo como por exemplo o
álcool.
Em reposta o SRS informa que está a indagar, junto do SICAD, se este estudo
poderá abranger o que pretendemos para os Açores e, caso não abranja, a Região
iniciará um estudo próprio. O SRS realça que mencionou este estudo nacional como
forma de aproveitar os recursos já existentes. Criar um plano de intervenção em todas as
áreas que promovam dependência é uma pretensão deste Governo trabalhando de forma
integrada, maximizando os recursos existentes, e replicando, até, as boas praticas em
projetos existentes a novas entidades e novos projetos.

Tendo sido dada a palavra ao Deputado Paulo Estevão (PPM), o mesmo começa
por informar que vai votar favoravelmente esta iniciativa realçando a complexidade
desta problemática. O Deputado diz que o aproveitamento do estudo nacional permite
ter termo de comparação com outras regiões do País. O Deputado acrescenta que
Portugal estava no bom caminho no combate às toxicodependências, segundo um artigo
do jornal El País, o que só enaltece a importância e eficácia do estudo nacional. O
Deputado termina a sua intervenção afirmando que os Açores devem aproveitar o
estudo nacional já que os resultados são benéficos.
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Dando a palavra à Sra. Deputada Mónica Seidi (PSD) a mesma é da opinião de
que é importante que a Região não fique dependente dos timings do estudo nacional já
que considera que se trata de um estudo urgente. A Deputada acrescenta que tendo sido
elaborado um Plano Regional de Saúde que englobou esta área deixa no ar a
possibilidade de já haver dados e que, já existindo, já poderão ser aproveitados. A
Deputada termina questionando o SRS se nesse mesmo plano regional de saúde não
existem metas e objetivos a atingir?

O SRS em reação afirma que independentemente de o estudo nacional servir ou
não o propósito deste diploma, o que é certo que um estudo será importantíssimo,
realçando que o estudo nacional ao ser realizado os Açores devem aproveitá-lo.
Acrescenta, no entanto, que o Governo terá de analisar todas as suas variáveis, para ver
se se adapta realmente à nossa realidade. Adianta também que alargar a amostra e
adicionar as variáveis que forem pertinentes terá de ser um trabalho em conjunto com o
SICAD e, não sendo possível, iniciar-se-á um estudo de raiz que responda às
necessidades verificadas e que servirá de base para a formulação das politicas a
implementar.

Usando da palavra a Sra. Deputada Graça Silveira (CDS-PP) realça que o âmbito
não se deve cingir às drogas, mas sim a todos os comportamentos adictos já que a
realidade de novas drogas é preocupante. A Sra. Deputada acha importante incluir os
Açores no estudo nacional por permitir um termo de comparação, mas isso não invalida
que se faça um estudo nos Açores sobre os dados já existentes e comportamentos de
consumo em toda a Região analisando assim se as medidas que foram tomadas tiveram
impacto.

Relativamente ao álcool a Sra. Deputada questiona o SRS se sabe quantos casos
foram sinalizados, ao que o SRS afirmou não ter, naquele momento, os dados
específicos solicitados, mas que o Governo dará a devida importância a todas as
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dependências, prova disso é a sua intenção em aumentar o âmbito da análise das
substâncias aditivas.

Numa segunda ronda de questões, o Deputado Paulo Mendes (BE) disse
concordar com a pertinência de inclusão da região no estudo nacional, mas acrescenta
também estar de acordo com a necessidade de um estudo mais regional. O Deputado
termina reafirmando que o que se pretende é um estudo especifico não descurando o
estudo a nível nacional que nos permitirá obter indicadores comparáveis.
O Deputado Paulo Estevão (PPM) intervém para dizer que quando falou na
primeira ronda foi no sentido de salientar o bom trabalho a nível nacional e de valorizar
as entidades que o fazem já que existem dados positivos nesse sentido, acrescentando
que considera importante que se inclua sempre alguma diferenciação relativa à Região

Em termo de conclusão o SRS afirma que da parte do Governo a vontade é de
cumprir o que a resolução determinar. Acrescenta também que, para termos um estudo
que nos dê a realidade especifica dos Açores, levando a políticas melhor adaptadas à
nossa realidade, há varias formas: aumento da amostragem, inclusão de variáveis
especificas ou uma proposta de raiz caso não sejam satisfeitas as duas anteriores.

Outros pareceres:
Até à data da elaboração do presente relatório deram entrada na Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores, os pareceres emitidos pelas seguintes
entidades: Centro Aditologia Hospital Horta, Associação Alternativa – Assoc. Contra
Dependências, Projeto Âncora, Comissão de Dissuasão Toxicodependências A.
Heroísmo, Casa Saúde São Rafael, Departamento Investigação Criminal Ponta Delgada,
Comando Regional da PSP, GNR – Comando Territorial dos Açores, Centro de
Dissuasão Toxicodependência do Grupo Oriental.
Anexam-se ao presente relatório os pareceres destas entidades, dele fazendo
parte integrante.
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CAPÍTULO IV
APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE
A iniciativa ora em apreciação começa por sustentar que “os índices de consumo
de substâncias psicoativas, na Região Autónoma dos Açores (…) devem ser
complementados por uma investigação sistemática para que se identifiquem os fatores
que lhes são subjacentes.”.
Sustentando-se nos dados do que constam do Relatório Anual 2013 – A situação
do país em matéria de drogas e toxicodependência – da responsabilidade do Instituto da
Droga e Toxicodependência (IDT) são preocupantes, no que diz respeito ao consumo de
substâncias psicoativas, por parte da população, em geral, e jovem, em particular.
Com base na mesma informação, a iniciativa realça que “os jovens que
responderam ao inquérito e que frequentam o ensino secundário da Região apresentam a
quarta maior taxa de prevalência de consumo de qualquer droga ao longo da vida
(31,1%) e a segunda maior taxa de prevalência de consumo nos últimos 30 dias
(15,9%).”
Contudo, a iniciativa também esclarece que “estes dados, só por si, podem não
evidenciar a ausência de políticas de prevenção, mas podem, porventura, indiciar um
diagnóstico e uma avaliação deficiente, o que impossibilitará o redireccionamento e
redefinição das estratégias de intervenção.”

Assim, em concreto, a iniciativa propõe que:
“1 ‐ A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda
ao Governo Regional dos Açores a elaboração de um estudo sobre a problemática
da toxicodependência na Região do qual resulte uma caracterização da situação
atual, com particular enfoque nos consumidores, nomeadamente, quanto a escalão
etário, género, situação perante a escolaridade e o emprego, condições
socioeconómicas, tipologia e padrões de consumo e área geográfica de residência.
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O estudo deve incluir, ainda, propostas de intervenção adequadas aos resultados
do diagnóstico que vier a ser realizado.
2 – O Estudo referido no número anterior deverá estar concluído no prazo
de um ano a contar da data da publicação da presente Resolução.”

CAPÍTULO V
PARECER
Assim, a Subcomissão deliberou, por maioria, emitir parecer favorável à
aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores,
do Projeto de Resolução N.º 3/XI “Recomenda ao Governo Regional a Realização de
um estudo sobre a problemática da toxicodependência”, com os votos favoráveis do PS,
PSD e PPM e com a abstenção com reserva para plenário por parte do CDS-PP.

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a
Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP e do BE que não
se pronunciaram.

O Relator

(João Paulo Ávila)

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.

A Presidente

(Renata Correia Botelho)
9

