ALCOÓLICOS ANÓNIMOS
CONSELHO DE SERVIÇOS GERAIS
Santo António dos Cavaleiros, 15 de Março de 2020
A evolução dos últimos dias do COVID-19 (coronavírus) em Portugal, fez com que o nível de alerta
aumentasse, aumentando também as medidas de contenção a nível nacional. Como resultado,
muitas reuniões estão a ser temporariamente suspensas, umas devido ao encerramento
temporário das salas, outras por decisão das consciências de grupo.
Na sequência das mais recentes precauções enunciadas pela Direcção Geral de Saúde https://www.dgs.pt/ - o CSG sugere que, temporariamente, não se realizem reuniões
presenciais de Alcoólicos Anónimos.
Ainda assim, cada grupo poderá, em consciência de grupo informada, decidir sobre as respostas
mais adequadas. Poder-vos-ão ser úteis as experiências de alguns grupos, conforme nos foi
veiculada pelo Escritório de Serviços Mundiais:
•

Alguns grupos criaram planos de contingência para a eventualidade da suspensão
temporária das reuniões físicas. Desses planos constam:
o A criação de listas para manter os contactos entre companheiros por telefone, e-mail
ou redes sociais;
o Reuniões por telefone ou online; divulgação da informação sobre os grupos online,
que podem ser um recurso adicional;
o Informar o Escritório de Serviços Gerais da suspensão ou alteração das reuniões
físicas.

O Conselho de Serviços Gerais de Alcoólicos Anónimos de Portugal mantém-se atento à evolução
da situação e às orientações das entidades públicas. Continuamos ao dispor de todos para o que
pudermos ser de utilidade.
Mais informação poderá ser encontrada em:
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/coronavirus/covid-19/
O Conselho de Serviços Gerais
Nota em actualização:

Neste momento de distanciamento social, o Conselho de Serviços Gerais incentiva os membros
de AA a utilizarem os meios electrónicos e digitais para manterem as reuniões e a ligação aos
seus Grupos-base, (criação de reuniões online por Skype, Messenger do Facebook ou outros),
bem como a utilização mais assídua do telefone e telemóvel para comunicação entre membros.
Também os recém-chegados deverão ser recebidos e acarinhados virtualmente, como sempre o
fazemos presencialmente.
Estão também disponíveis reuniões online todos os dias da semana.
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