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Assunto: Instituto da Droga e da Toxicodependência, IP - as incertezas, as dificuldades e os

retrocessos nos serviços prestados à população

Destinatário: Ministra da Saúde

Ex. mo Sr. Presidente da Assembleia da República

A Lei Orgânica do Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P, Decreto-Lei n°

221/2007, de 29 de Maio, estabelece-lhe como missão, promover a redução do

consumo de drogas lícitas e ilícitas, bem como a diminuição das toxicodependências.

Posto isto, estamos perante a entidade nacional de referência, com reconhecimento

internacional, para a intervenção nas condutas aditivas.

É de referir que as competências e objectivos definidos para o IDT, IP são, em grande

parte, os traçados pela Estratégia Nacional de Luta Contra a Droga 1999-2004 e pelo

Plano Nacional Contra a Droga e a Toxicodependência 2005-2012. Estes dois

documentos de referência traçam, assim, os princípios orientadores do IDT, IP: o

Humanismo; o Pragmatismo; a Territorialidade; a Centralidade no Cidadão; a

Integração de Respostas; a Qualidade das Intervenções e a Qualificação dos

Profissionais.

Face ao exposto, a preocupação dos Deputados do PSD prende-se, precisamente, com

as notícias que recentemente têm vindo a público, que nada mais retratam do que uma

verdadeira crise que existe nesta estrutura e que está, assim, a colocar em causa todos

os princípios orientadores acima referidos. Por exemplo, afirmações públicas como: "
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IDT fecha centros por falta de recursos"; "a falta de pessoal e de verbas está a reduzir

o apoio de proximidade a dependentes"; " vamos devolver aos utentes a necessidade

de nos procurar"; " a rede está a ser redesenhada, havendo algumas unidades a ser

repensadas"; "faltam recursos para as equipas de Pombal, Leiria e Marinha Grande";

"uma das 3 equipas, Peniche, Torres Vedras ou Caldas será encerrada" - todas estas

afirmações, quando proferidas pelo Exmo Sr Presidente do IDT, João Goulão,

redobram a preocupação dos portugueses, pois estamos perante factos que se traduzem

num alerta muito preocupante para as populações. Por conseguinte, também o

engrossar dos números sobre estas problemáticas da droga e da toxicodependência não

permitem tamanhos retrocessos por parte deste organismo.

Perante esta evidência, os Deputados do PSD, pertencentes à Comissão Parlamentar de

Saúde, nos termos constitucionais, legais e regimentais, solicitam a V. Exa. que

requeira, junto do ministério supracitado, o seguinte:

1 - Enumeração de todas as razões/causas que sustentaram o encerramento de

cada um dos serviços e/ou unidades, ocorridos durante o ano 2009 e 2010.

2 - Elencar as alternativas existentes para as populações de cada um desses

serviços e/ou unidades encerradas?

3 - Qual a previsão para futuros encerramentos, até finais do ano de 2011?

4 - Quais os serviços e/ou unidades que não funcionam a tempo inteiro (só em

determinados dias da semana e/ou em determinadas horas do dia)?

5 - Quais as empresas de trabalho temporário, de recrutamento e de selecção de

pessoal que actualmente mantêm uma relação comercial com o IDT, IP?

6- Quantos trabalhadores o IDT, IP possui em contrato de prestação de serviços?

A este propósito, como se distribuem pelas categorias profissionais e onde

exercem as suas funções?
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Palácio de São Bento, 27 de Outubro de 2010.

Os Deputados:


