
EM BAIRROS SOCIAIS PROBLEMÁTICOS

Projecto da Fundação Filos prevê espaços de consumo
assistido de droga no Porto
LUSA 08/02/2007 - 13:24

A Fundação Filos vai apresentar amanhã, no Porto, um novo projecto de apoio aos toxicodependentes que prevê

a criação de "espaços para consumo assistido" de drogas pesadas, disse hoje à agência Lusa o padre José Maia.

"Contesto a expressão 'sala de chuto'. Se dizemos que vamos abrir uma 'sala de chuto', estamos a criar na

população uma certa alergia, porque essa expressão está conotada", disse o presidente da Fundação Filos.

José Maia explicou que os espaços para consumo assistido que a fundação se propõe a criar em bairros sociais

problemáticos da zona oriental do Porto não se poderão sequer chamar "salas de injecção assistida", porque não

têm necessariamente de ser salas fixas e porque o apoio será dado mesmo nos casos em que a droga é inalada.

"Trata-se de dar respostas integradas e não uma sala onde se faz uma fila como quem vai para o quarto de

banho. Sendo espaços de consumo assistido, uma das respostas possíveis pode ser, por exemplo, levar o

consumidor a substituir a injecção pela inalação", salientou o padre Maia.

Nestes espaços, os toxicodependentes poderão consumir droga "em condições de higiene e sem riscos para a

saúde pública, sempre de forma assistida por técnicos em quem eles confiam".

Os espaços de consumo assistido são um dos nove serviços que a Filos pretende criar MIGUEL MADEIRA/PÚBLICO
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Nestes espaços, os toxicodependentes poderão consumir droga "em condições de higiene e sem riscos para a

saúde pública, sempre de forma assistida por técnicos em quem eles confiam".

"Aqui há uns anos, eu reagia muito contra isto [assistência no consumo de droga], mas a gente também muda de

ideias. Em todo este tempo, cruzámo-nos com pessoas que já estavam no fim da linha, apanhados sobretudo pela

heroína. Eram já farrapos humanos", afirmou José Maia.

Para o presidente da Fundação Filos, "deve-se dar dignidade" e não abandonar quem já chegou a um ponto de

não retorno, em que a dependência da droga se tornou irreversível.

Projecto Gritos conta com nove serviços

Os espaços de consumo assistido são um dos nove serviços que a Filos pretende criar com o seu novo projecto

Gritos - Gabinetes de Respostas Integradas para os Toxicodependentes.

O padre José Maia referiu que este projecto se segue a um outro (Arrimo) que a fundação desenvolve há vários

anos no âmbito da prevenção de riscos e minimizaçã o de danos.

Cada espaço Grito poderá funcionar em estruturas móveis (como carrinhas), amovíveis (pré-fabricados) ou fixas

(edifícios), sendo em cada caso escolhido o meio ou local que melhor se adeqúe à característica ambulante do

fenómeno da toxicodependência.

"O Gritos é uma espécie de Arrimo 2. O nome tem uma carga simbólica, de grito de atenção e de revolta", disse o

padre Maia, explicando que o projecto inicial já incluía a troca de seringas e a distribuição de preservativos, mas

não a assistência no consumo.

Atendimento psicossocial, enfermagem, consultório médico, serviço de refeições ligeiras, centros de abrigo

transitório e espaços para terapia ocupacional são outras respostas que a Filos pretende dar através do projecto

Gritos.
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Fundação acompanha 1153 toxicodependentes

O clérigo referiu que os técnicos da fundação recensearam e acompanham 1153 toxicodependentes na zona

oriental do Porto, 411 dos quais estão em situação de sem-abrigo.

"A cidade e a Câmara do Porto não podem ficar indiferentes a esta realidade", frisou José Maia, referindo que,

ao contrário do que insinua o nome (Porto Feliz) do projecto da autarquia para combater a toxicodependência,

"o que existe é um Porto infeliz".

Padre critica "corrida para ver quem tem a primeira 'sala de chuto'"

O padre Maia criticou também as iniciativas que as câmaras de Lisboa e Porto têm desenvolvido tendentes à

eventual instalação de salas de injecção assistida nas duas cidades.

"Parece uma corrida para ver quem tem a primeira 'sala de chuto'", comentou.

Na sessão de amanhã, a Filos vai apresentar também um programa de educação e qualificação de adultos

especialmente concebido para beneficiários do rendimento social de reinserção e para as populações dos bairros

de S. João de Deus, Cerco do Porto e Lagarteiro.

Serão ainda apresentados um estudo de caso sobre a cultura hip-hop e um projecto da recém-formada

associação Sementes de Rua na área da "cultura urbana de rua".

Os comentários a este artigo estão fechados. Saiba porquê.

COMENTÁRIOS
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