
Para familiares e amigos preocupados com o uso de drogas e 

Data de hoje: 

Famílias Anónimas é um programa de recuperação de 12 Passos, espalhado pelo mundo.

pessoas cujas vidas têm estado afetadas pelo uso de substâncias psicoativas 

problemas comportamentais relacionados com esse uso.

Há um grupo de Famílias Anónimas que se reúne nesta zona.

Local da reunião/Plataforma online:

Dia e Hora da reunião: 

Para mais informação, por favor, contatar:

Número de telefone / email do grupo:

Pode encontrar mais informação sobre o programa de Famílias Anónimas 

962 688 811 ou acedendo ao site de FA.

Em Portugal, www.familiasanonimaspt.com

Nos Estados Unidos: www.familiesanonimous.org

Todas as chamadas e contactos são confidenciais. Só se usam os primeiros nomes nas reuniões

o anonimato individual. Não são devidas cotas para se ser membro. Não é 

uma reunião. As visitas são bem-vindas.

O número de reuniões online aumentou desde o início da pandemia. Para uma lista de contatos de reuniões 

presenciais que passaram para online
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Para familiares e amigos preocupados com o uso de drogas e com os 

relacionados 

PARA ENVIO IMEDIATO 

as Anónimas é um programa de recuperação de 12 Passos, espalhado pelo mundo.

pessoas cujas vidas têm estado afetadas pelo uso de substâncias psicoativas de um familiar ou amigo e com os 

problemas comportamentais relacionados com esse uso. 

 

Há um grupo de Famílias Anónimas que se reúne nesta zona.

: 

, por favor, contatar: 

do grupo: 

Pode encontrar mais informação sobre o programa de Famílias Anónimas contactando pelo telefone: 

de FA. 

www.familiasanonimaspt.com. 

www.familiesanonimous.org. 

tos são confidenciais. Só se usam os primeiros nomes nas reuniões

devidas cotas para se ser membro. Não é necessário 

vindas. 

aumentou desde o início da pandemia. Para uma lista de contatos de reuniões 

e, vá a www.familiasanonimaspt.com. 
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com os comportamentos 

as Anónimas é um programa de recuperação de 12 Passos, espalhado pelo mundo. Oferece apoio a 

de um familiar ou amigo e com os 

Há um grupo de Famílias Anónimas que se reúne nesta zona. 

contactando pelo telefone: 

tos são confidenciais. Só se usam os primeiros nomes nas reuniões, para preservar 

necessário mais nada para assistir a 

aumentou desde o início da pandemia. Para uma lista de contatos de reuniões 

Portuguesa de Famílias Anónimas 
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