
O QUE SÃO FAMÍLIAS ANÓNIMAS? 

FAMÍLIAS ANÓNIMAS (FA) é uma associação 
de autoajuda e de apoio mútuo, baseada em 
Doze Passos. É constituída por familiares e 
amigos preocupados com pessoas que abusam 
de drogas, de outras substâncias psicoativas ou 
que apresentam problemas de comportamento 
relacionado com esse abuso. 

PORQUE SE NECESSITA DE FAMÍLIAS 
ANÓNIMAS? 

O abuso de substâncias é uma doença que 
vai dominando e destrói a vida dos adictos. 
Infelizmente, pode também devastar a vida das 
famílias e de amigos que sofrem mental, 
emocional e fisicamente. Veem, impotentes, a 
doença da adição destruir os seus entes 
queridos. Estas pessoas codependentes 
precisam de ajuda especial para recuperar as 
suas vidas, encontrar serenidade e aprender 
maneiras de ajudar na recuperação dos seus 
adictos. FA dá essa ajuda. 

COMO FUNCIONAM AS FA? 

O foco do Programa FA está na família, não 
no adicto. Não há requisitos nem quotas para se 
ser membro e a frequência de reuniões é 
decisão de cada um. O anonimato é o requisito 
necessário para proteção do próprio e do seu 
adicto; por isso só se usam os primeiros nomes. 

Seguindo o programa de recuperação de 
Doze Passos FA, que inclui leituras básicas, 
discussão de temas da literatura FA e partilha 
de experiências idênticas, os membros desta 
associação encontram ajuda para recuperar as 
suas vidas e adquirir serenidade. Com 
frequência, esta ajuda a familiares e a amigos 
beneficia também os próprios adictos. 

COMO PODEM COOPERAR AS FAMÍLIAS 
ANÓNIMAS E OS PROFISSIONAIS? 

As pessoas que sofrem os efeitos da adição 
de um ente querido recorrem frequentemente 
a profissionais, à procura de orientação sobre o 
que fazer ou a quem recorrer. Muitos 
profissionais de toda a espécie com experiência 
de vida fizeram o encaminhamento para 
Famílias Anónimas, ao longo do meio século de 
existência desta associação. 

Muitos profissionais também recorrem a FA 
para sua recuperação pessoal. Frequentam 
reuniões como assistentes, deixando as suas 
profissões do lado de fora das salas. Em FA 
todos são iguais e anónimos. Mantendo o 
anonimato mútuo (não divulgando os apelidos 
ou outros detalhes pessoais, como a morada ou 
a profissão que exercem), os grupos de FA 
conseguem manter «os princípios acima das 
personalidades». 

Alguns profissionais vão ainda mais longe, 
criando novos grupos de FA. Depois de um 
grupo estar lançado, o profissional afasta-se 
para que todos os membros do grupo possam 
ter um papel na orientação das suas reuniões, 
de acordo com as Doze Tradições de FA, que 
requerem os princípios da autonomia, do 
anonimato, a rotação de servidores e não ter 
outras filiações. 

EDUCADORES 

Adolescentes ou jovens com problemas 
causados pelo abuso de drogas ou de álcool ou 
que têm comportamentos daí resultantes têm, 
muitas vezes, problemas de absentismo às 
escolas ou dificuldades de integração. Quando 
tais problemas chegam ao conhecimento dos 
responsáveis das escolas, estes podem avisar as 

famílias e indicar programas para estudantes 
onde estes jovens podem obter ajuda. 

FA destina-se ao apoio não aos próprios 
jovens mas às famílias ou aos amigos destes, 
ajudando-os a desempenhar um papel 
importante na vida dos seus filhos, familiares ou 
amigos, aprendendo estratégias adequadas e 
mudando atitudes, o que pode melhorar o 
relacionamento familiar. 

PRESTADORES DE CUIDADOS DE SAÚDE, 
HOSPITAIS E CENTROS DE TRATAMENTO 

Um tratamento duradouro e bem-sucedido 
só acontece quando o dependente químico é 
capaz de dominar esta doença e quando a 
família e os amigos conseguem ajuda para si 
próprios. Os adictos e os codependentes levam 
tempo a mudar comportamentos de longa data. 
Programas e centros de tratamento da adição 
são recursos para a pessoa que tem a doença, 
mas não podem dar à família dessa pessoa um 
apoio intensivo e continuado. FA pode 
preencher essa necessidade e ter um papel vital 
no processo de recuperação da família ou dos 
amigos. 

AGENTES DE AUTORIDADE, ADVOGADOS, 
INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS, OFICIAIS DE 
JUSTIÇA 

Temos de enfrentar a realidade! Um dos 
grandes problemas com que as autoridades se 
defrontam em relação ao abuso de drogas e de 
álcool é lidar com as famílias dos adictos, 
especialmente os pais. A dor e a negação que os 
pais sentem, quando confrontados com 
comportamentos associados ao abuso de 
substâncias, manifestam-se por vezes em 
hostilidade e desrespeito pelo sistema legal. O 
facto de as autoridades darem a conhecer FA às 



famílias pode ajudar a aliviar a sua ansiedade 
ajudando-as a evitar problemas legais. 

COMUNIDADES LOCAIS 

Algumas cidades programam reuniões sobre 
o abuso de substâncias nas suas comunidades. 
São ocasiões excelentes para informar sobre os 
lugares onde os adictos e as famílias podem 
encontrar ajuda. Para estas, é difícil falar e fazer 
perguntas sobre um problema que pode ser 
comentado por familiares ou vizinhos, o que as 
pode levar a afastarem-se socialmente, devido 
a sentimentos de impotência ou de culpa. 
Oradores informados, especialistas em abuso 
de substâncias, podem, nessas reuniões, 
fornecer informação prática e útil, dar conforto 
e esperança a pessoas que estão habituadas a 
conselhos que procuram culpados e não ajudam 
a encontrar a solução. Um membro FA que seja 
convocado para uma dessas reuniões poderá 
partilhar a sua história e falar do apoio de FA às 
famílias. 

BIBLIOTECÁRIOS 

Quantas pessoas que frequentam bibliotecas 
podem estar a lutar intimamente com a culpa, a 
raiva, a frustração, a angústia e outras emoções 
negativas que acompanham a codependência? 
Quando uma biblioteca tem à vista literatura e 
informação sobre reuniões FA está a preencher 
uma necessidade da comunidade, fornecendo 
um recurso para famílias ou amigos em 
sofrimento. 

ENTIDADES RELIGIOSAS 

No aconselhamento de pais, familiares ou 
amigos de pessoas com problemas de abuso de 
substâncias, as entidades religiosas deparam-se 
com pessoas com dúvidas, negação, baixa 

autoestima e fé vacilante. FA é um programa 
espiritual, aberto a todos, independentemente 
das suas crenças ou falta de crença, que oferece 
um programa de autoajuda e apoio efetivo, 
encorajando a mudança de atitudes e 
E resulta!
resolver sentimentos negativos e, 
frequ

EMPREGADORES E PROGRAMAS DE 
ASSISTÊNCIA A EMPREGADOS

Empregados com problemas resultantes de 
familiares envolvidos com drogas ou álcool 
mostram sofrimento nos seus locais de 
trabalho: mudanças de co
causadas por fadiga ou
impaciência
abalada. FA dá
empregadas a lidar mais eficazmente com os 
seus problemas. Uma referência a FA 
melhor solução que um empregador pode 
oferecer ao seu empregado, ajudando
potenciar a sua produtividade, usando as 
atitudes positivas adquiridas
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autoestima e fé vacilante. FA é um programa 
espiritual, aberto a todos, independentemente 
das suas crenças ou falta de crença, que oferece 
um programa de autoajuda e apoio efetivo, 
encorajando a mudança de atitudes e de ações. 
E resulta! A recuperação em FA pode ajudar a 
resolver sentimentos negativos e, com 
frequência, fortalece as convicções religiosas. 

EMPREGADORES E PROGRAMAS DE 
ASSISTÊNCIA A EMPREGADOS 

Empregados com problemas resultantes de 
familiares envolvidos com drogas ou álcool 
mostram sofrimento nos seus locais de 
trabalho: mudanças de comportamento 
causadas por fadiga ou preocupações, 
impaciência ou absentismo. A produtividade é 
abalada. FA dá apoio e ajuda as pessoas 
empregadas a lidar mais eficazmente com os 
seus problemas. Uma referência a FA pode ser a 
melhor solução que um empregador pode 
oferecer ao seu empregado, ajudando-o a 
potenciar a sua produtividade, usando as 
atitudes positivas adquiridas nos grupos de 
Doze Passos. 
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