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O CHECK!N é uma equipa multidisciplinar da APDES formada em 2006 vocacionada para
promover a gestão de prazeres e riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas
(SPA) e sexualidade em contextos festivos.
A sua abordagem é compreensiva, integrando metodologias participativas e de investigaçãoação como forma de atualização constante da prática do CHECK!N a novas tendências de
consumo e dinâmicas associadas à vivência de contextos festivos. O reconhecimento do
consumo não-problemático de SPA, a ausência de paternalismos e julgamentos morais e a
horizontalidade no contacto com as populações, são principios filosóficos e pragmáticos
norteadores do nosso trabalho.
O projeto intervem localmente em territórios com intervenção cofinanciada mas também em
Festivais de Verão, sendo crescente o apoio e reconhecimento por parte dos seus
organizadores. Neste, é montado um INFOSTAND que disponibiliza informação sobre SPA,
materiais de redução de riscos (kits de sniff, testes de almoolémia, tampões auditivos,
preservativos). Sempre que adequado, disponibiliza também serviços especializados como o
Drug Checking e o apoio em situações de crise psicológica.
A equipa mobiliza e participa em redes nacionais e internacionais,e implementa formações e
ações de formação com vários grupos-alvo e stakeholders.
Atualmente o CHECK!N implementa práticas para monitorizar os mercados informais de SPA,
nomeadamente o serviço de Drug Checking e a etnografia online e offline. O foco na oferta de
SPA tem vindo a ganahr relevo nomeadamente com a adulteração de substâncias oriundas do
"mercado negro" e a emergência do fenómeno das Novas Substâncias Psiocativas.
Ao longo dos seus 8 anos de existência, o CHECK!N mais do que uma equipa, é uma boa prática
e um serviço especializado reconhecido nacional e internacionalmente. O grande desafio é
garantir a sua continuidade tendo em conta, nomeadamente, o cenário de austeridade que
assombra o país.

