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A Federação Latino Americana Comunidades

Terapêuticas juntamente a Federação Mundial de

Comunidades Terapêuticas promoveram um encontro de

discussões técnicas no dia 09 do mês de abril com o tema

"Drogas, Políticas Públicas e Comunidades Terapêuticas

no Pós-Pandemia" reunindo as instâncias FLACT

(Federação Latina de Comunidades Terapêuticas, WFTC

(Federação Mundial de Comunidades terapêuticas, AOE-

CICAD, FEBRACT (Federação Brasileira de Comunidades

Terapêuticas) e Projecto Hombre.

Neste encontro foram discutidos aspectos técnicos

importantes para a existências das Comunidades

Terapêuticas em meio ao contexto pandêmico e, dentre

eles, um momento específico para discussões sobre

elementos da Declaração de Mallorca 2016.

 



No final do ano de 2016 a WFTC organizou um importante

evento com mais de 120 profissionais para criação de

passos essências que as CT’S deveriam seguir para se

manterem consistentes e relevantes no cenário da

recuperação psicossocial de pessoas orginando assim a

Declaração de Mallorca.

Este fora um processo de 3 dias intensivos onde

encontravam-se diversos profissionais universitários,

associações caribenhas, WFTC, ONU, Federação

Brasileira de Comunidades Terapêuticas (FEBRACT),

Projeto Hombre, FCTA e demais estudiosos sobre o tema.



Estamos comprometidos com Declaração mundial

dos Direitos Humanos, Estatutos da criança e os

objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 

• Deste texto da Declaração de Mallorca 2016,

explanado por Oriol Esculies (delegado internacional da

Associação Projecto Hombre) foram enfatizados os

trechos pertinentes para o cenário atual considerando

as vivências das Comunidades Terapêuticas em meio a

pandemia sendo estes:

 

“Em um levantamento, havia cerca de 1 milhão de

pessoas vivendo em Comunidades Terapêuticas, até

2030 serão milhares, é interessante pensar em como

poderemos cooperar para o desenvolvimento

sustentável do planeta por todo este tempo...”

 

 



Erradicação da pobreza 

Agricultura sustentável 

Educação de qualidade 

Igualdade de gênero 

Saúde e bem-estar 

Justiça e instituições eficazes

Os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável são um apelo global à

ação para acabar com a pobreza,

proteger o meio ambiente e o clima e

garantir que as pessoas, em todos os

lugares, possam desfrutar de paz e de

prosperidade (ONU, 1990)

 

Alguns dos tópicos de interesse são:

 

Saiba mais em:

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs



 Reconhecer de que a transparência e prestação

de contas são aspectos fundamentais das

organizações. Estes requisitos são essenciais para

obter e manter a credibilidade diante do governo e

da sociedade.

 

 

 

 

“Devemos estar atentos a tais aspectos,

especialmente em tempos de pandemia, vivemos

uma crise socioeconômica que pode afetar

seriamente equipamentos sem comprovada

eficácia na prestação de contas. 

Trabalhar juntamente ao governo significa

potencializar em diversos níveis as capacidades

da organização, devemos estar atentos para

uma parceria clara e transparente".



Devemos reconhecer que os profissionais

das CT’s necessitam capacitação e

formação contínua, tutoria, cuidado e

supervisão externa.

 

 

 

 

“Devemos sempre reciclar nossos trabalhos

e trabalhadores, nos preocupando com o

bem-estar geral destes profissionais, os

trabalhadores de Comunidades

Terapêuticas precisam dominar muito bem

os sistemas da CT’S sendo este um sistema

que se propõe a trabalhar com um dos

fenômenos mais complexos das patologias:

a adicção”.
 



Impulsionar a investigação e

intervenção baseada em evidências

é essencial a sobrevivência das

Comunidades Terapêuticas.

Convidamos a todas as

organizações a participar e

incentivar a publicação de artigos

científicos, colaborando assim com a

comunidade acadêmica. 

"Não há outro meio de evoluir se

não com a aprendizagem

continuada, este contexto

pandêmico tem pedido

adaptação e inovação, devemos

nos preparar para lidar com tais

adversidades".
 



As comunidades terapêuticas devem

introduzir dispositivos de acompanhamento

pós acolhimento para a reinserção social de

seus usuários, este seguimento é

fundamental para reduzir episódios de

recaídas. 

“Devemos ser uma instância a mais do que a

simples passagem de uma pessoa pelos

nossos serviços, devemos nos preocupar

genuinamente com familiares e um suporte

pós acolhimento, sendo este um dos pilares

mais importantes para a continuidade da

sobriedade...”.

 



Este evento reforça o

compromisso da FEBRACT,

FLACT, AOE-CICAD e WFTC, ao se

reunirem com suas lideranças

para a discussão de valores

essenciais e aspectos técnicos em

meio ao contexto pós-pandemia.

O evento encontra-se disponível na

página oficial WFTC no Facebook. 


