
 

i  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE RESPOSTAS INTEGRADAS PORTO ORIENTAL 

Porto, setembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO OPERACIONAL DE RESPOSTAS INTEGRADAS 

 

Resumo do diagnóstico dos comportamentos aditivos 
e das dependências de Valongo 

 



 
 

 

 

ÍNDICE 

 

1) Caracterização do território de Valongo ............................................................. 1 

2) Identificação dos problemas relacionados com os comportamentos aditivos  e 

dependências ........................................................................................................... 2 

3) Recursos existentes no território ....................................................................... 6 

4) Grupos alvo identificados e Contextos ............................................................... 9 

5) Problemas identificados/Grupos alvo/Respostas existentes/Propostas de 

Intervenção ............................................................................................................ 13 

6) Conclusão ........................................................................................................ 24 

 

   

 



1 
 

1) Caracterização do território de Valongo 

 

O concelho de Valongo, localizado na Região Norte de Portugal, integra o Distrito do 

Porto. Atualmente é composto por 4 freguesias, conforme a Lei n.º 11-A/2013, de 28 

de janeiro, designadamente: Alfena, Campo e Sobrado, Ermesinde e Valongo, sendo 

esta última capital do concelho. Em termos de dimensão geográfica, abrange uma área 

de 75,7 Km2, estando delimitado a norte pelo concelho de Santo Tirso, a nordeste pelo 

concelho de Paços de Ferreira, a leste pelo concelho de Paredes, a sudoeste pelo 

concelho de Gondomar e a oeste pelo concelho da Maia. De acordo com os Censos de 

2011, a população residente no concelho de Valongo é de 93.858 habitantes, com a 

seguinte distribuição geográfica: 15.211 habitantes na freguesia de Alfena, 15.934 na 

união de freguesias de Campo e Sobrado, 38.798 na freguesia de Ermesinde e 23.925 

na freguesia de Valongo. Segundo os Censos de 2011, àquela data, residiam no 

Concelho de Valongo 93.858 indivíduos, verificando-se assim um aumento de 9,13% 

face ao ano de 2001, em que residiam 86.005 e de 46,11%, face a 1981. No que 

concerne à taxa de atividade, ou seja, o número de pessoas ativas por cada 100 

pessoas com 15 ou mais anos, em 2011 é de 61,4 pessoas, valor inferior 

comparativamente a 2001, que se registava em 64. Relativamente à problemática do 

emprego, em 2011 a taxa de desemprego no concelho de Valongo é de 16,9%, mais do 

dobro comparativamente a 2001, que se registou ao nível dos 7,3%. Ao nível da 

escolaridade da população residente verifica-se, entre 2001 e 2011, uma diminuição 

do número de pessoas sem qualquer nível de escolaridade. No ensino básico apenas se 

regista uma diminuição da população no 1.º ciclo, mantendo-se a tendência de 

aumento da população relativamente aos restantes níveis de ensino básico, ensino 

secundário e ensino médio. Mais se acrescenta que cerca de metade (49%) da 

população residente no concelho de Valongo possuía, em 2011, habilitações iguais ou 

inferiores ao 2.º ciclo de ensino básico (nenhum nível de escolaridade: 7%; 1º ciclo: 

27%; 2.º ciclo: 15%). O 3.º ciclo de ensino básico integra 19% da população, o ensino 

secundário 16%, verificando-se que apenas 13% possui habilitações ao nível do ensino 
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médio ou superior. Por último, cerca de 3% da população residente encontra-se numa 

situação de analfabetismo. 

 

2) Identificação dos problemas relacionados com os comportamentos aditivos e 

dependências 

 Consumo de Substâncias Psicoativas lícitas nos Adultos: 

 

Verifica-se um aumento significativo da prevalência e incidência de utentes ativos em 

programa de tratamento para problemas ligados ao consumo de álcool (PLA) sendo 

que em 2011 tínhamos na Consulta Descentralizada de Valongo 45 utentes com esta 

problemática e em 2013 este número ascendia a 153. O número de crimes de 

condução de veículo em estado de embriaguez (taxa => a 1,2 g/l) também aumentou 

de 2011 (45) para 2013 (50). Constata-se uma diminuição das situações de exclusão 

social em Valongo de 2011 a 2013. No entanto, durante o ano de 2014, deparamo-nos 

com 4 situações de Sem-Abrigo (3 das quais utentes com PLA) realidade que nos 

parece estar agora a aumentar. Ao longo do período em análise, o número de utentes 

ativos desempregados também aumentou de 214 (2011) para 258 (2013). Tal como 

sabemos a situação de desemprego é uma situação de risco em utentes com PLA e é 

em si potenciadora do consumo de álcool. 

 Consumo de Substâncias psicoactivas Ilícitas nos Adultos: 

 

Dos 2843 utentes ativos do CRI Porto Oriental 592 pertenciam ao Concelho de Valongo 

(2013) representando quase 21% do total dos utentes. Na Consulta Descentralizada de 

Valongo os dados do SIM apontam para 224 utentes ativos com consumo de 

substâncias psicoactivas ilícitas. Uma parte significativa dos utentes em tratamento na 

Consulta Descentralizada de Valongo encontra-se em programa terapêutico com 

agonista opiáceo (159 utentes em 2013 – SIM) tendo havido um aumento de quase 

50% face ao ano de 2011 em que se encontravam apenas 74 utentes neste tipo de 

programa. Este último dado reflete a necessidade da manutenção e ampliação das 
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respostas ao nível do Tratamento neste Concelho. Constata-se que o número de 

utentes ativos com heroína/opiáceos como substancia psicoativa principal tem-se 

mantido estável ao longo dos últimos anos tendo havido um aumento considerável (de 

23 em 2011 para 43 em 2013) de utentes com cocaína como substância psicoativa 

principal último ano. A incidência e a prevalência do número de utentes com 

problemas ligados ao consumo de heroína e cocaína justificam a manutenção das 

respostas existentes. Relativamente à cannabis como substância psicoativa principal é 

de notar um aumento de mais de 50% entre 2011 e 2013 sendo que sabemos que a 

tendência aponta para um aumento ainda maior de pedidos de apoio havendo como 

tal a necessidade dos serviços se organizarem para acolher os/ utentes com esta 

problemática. Contrariamente ao registado em anos anteriores e apesar do Concelho 

de Valongo não ter um número significativo de utentes em exclusão, verificamos que 

esta tendência tem vindo a alterar-se e no último ano percecionamos um aumento 

considerável destas situações, com fortes indicadores de que se tornarão cada vez 

mais expressivas. O desemprego no Concelho é uma realidade que tem vindo a 

aumentar, acompanhando a tendência do país, o que poderá levar a um aumento 

ainda mais significativo de situações de fragilidade socio-económica, familiar e de 

saúde. Neste ponto salientamos que o trabalho desenvolvido pelas estruturas do 

Concelho, nomeadamente o PRIVAL que atua na área da reinserção muito tem 

contribuído para que estes problemas não se agravem. Verifica-se uma ligeira 

diminuição do número de utentes ativos infetados pelo vírus da hepatite C, e VIH, 

entre 2011-2013. Esta diminuição poderá ter a ver com um menor consumo 

endovenoso e com um trabalho continuado de sensibilização da nossa população de 

utentes da Consulta Descentralizada. Salientamos a importância da manutenção das 

respostas e procedimentos adequados para a prevenção destas (e outras) doenças 

infeciosas. Apesar de no primeiro diagnóstico realizado neste Concelho (2008) terem 

surgido dados de preocupação acerca de comportamentos de risco associado ao 

consumo endovenoso de substâncias psicoativas em indivíduos não sinalizados para 

estruturas de tratamento, nos últimos anos a verdade é que esta já não é uma 

realidade preocupante em Valongo. Ao nível dos utentes da Consulta Descentralizada 
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de Valongo trabalhamos directamente na prevenção de situações de risco associados 

ao consumo. 

  Consumo de Substâncias Psicoativas nos Jovens: 

 

Os dados referentes ao Inquérito Nacional em Meio Escolar, realizado nos anos de 

2006 e 2011, apontam para um aumento do consumo de cannabis tanto nos jovens do 

3º ciclo como nos do Secundário. De salientar que não existem dados estatísticos para 

o Concelho de Valongo podendo-se extrapolar unicamente, através das informações 

recolhidas junto dos Parceiros, nomeadamente dos Agrupamentos de Escolas de 

Valongo, que a tendência será a mesma de outros concelhos do Grande Porto 

Observa-se no Concelho de Valongo que a taxa de retenção e desistência a nível 

escolar é superior à média registada entre os Concelhos do Grande Porto aumentando 

esta ainda mais à medida que se avança no nível de ensino – 9,6% no Ensino Básico e 

21,2% no Ensino Secundário. De acordo com os dados disponibilizados pelo SIM, 

verifica-se que o número de jovens em seguimento na Consulta de Atendimento de 

Jovens em Risco da Consulta Descentralizada de Valongo tem vindo a crescer desde a 

sua abertura em 2011 sendo que em 2014 houve 48 jovens em seguimento nesta 

consulta (dos quais 25 correspondem a primeiras consultas). A necessidade de 

alargamento desta resposta tem sido uma realidade com que nos temos deparado 

dada a procura incessante da mesma. Ao longo do período 2011-2012 foram 

apreendidos 52,64 kg de cocaína (2011) e 7,395 Kg de haxixe (2012). O concelho de 

Valongo caracteriza-se por um predomínio de Festas Populares (também frequentadas 

pelos jovens do Concelho) não havendo registo de espaços de Diversão Noturna nem 

Festas associadas unicamente a jovens (como raves, por exemplo) neste Concelho. 

Considerando o aumento da incidência do consumo de SPA nos jovens, o número de 

crianças e jovens em situações de risco, o número de jovens a consumir efetivamente 

SPA e ainda a disponibilidade crescente de SPA, salientamos a necessidade de se dar 

continuidade e/ou de se desenvolverem as respostas de prevenção universal, seletiva, 

indicada junto de cada um dos grupos alvo. 
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 Outros Comportamentos aditivos e/ou dependências Comportamentais sem 

Substância 

 

Apesar de haver ainda poucos dados quantitativos sobre estes problemas, foi possível 

através de contactos com técnicos das várias freguesias, perceber a emergência destas 

problemáticas nomeadamente ao nível do jogo patológico e dependência de internet. 

No Concelho de Valongo salientou-se, no contacto com os vários Parceiros Sociais, a 

problemática do jogo patológico com as “Raspadinhas” e essencialmente entre as 

mulheres. De notar que dos 6 utentes do CRI Oriental sinalizados com dependência 

comportamental 2 eram do Concelho de Valongo (2013). 

 

3)  Recursos existentes no território 

      
    ENTIDADES/ESTRUTURAS                          TIPO DE INTERVENÇÃO                DESTINATÁRIOS 

 
 

Câmara Municipal de 
Valongo 

 
- Divisão de Ação Social e Saúde 
- Divisão de Educação e Desporto 
- Rede Social 
- Entidade parceira do Programa de Resposta Integradas 

de Valongo (Prival) 
 

 
 
População em 
geral 

 
 
 

 
Consulta Descentralizada de 
Valongo – CRI Porto Oriental 

 
- Membro da Rede Social do Concelho de Valongo 
- Participante nos Grupos  Temáticos da Área da Saúde do 

Câmara Municipal de Valongo 
- Acompanhamento e supervisão dos projetos. 
 Equipa de Tratamento: 
- Tratamento/consultas para toxicodependentes e 

alcoólicos e 
respetivas famílias. 

- Consulta de jovens 
 

 
 
População em geral: 
adolescentes, jovens, famílias 
e consumidores de 
substâncais licitas e ilicitas 

 
 

 
 

 
 
ACES Maia/Valongo 

 
- Prestação de cuidados de saude primaries à população 
- Saúde Escolar: Apoio no desenvolvimento de 

intervenções desenvolvidas pelas escolas no âmbito da 
Educação para a Saúde 

 

 
População em geral  
Comunidade educativa (alunos e 
professores) 

 
 Centro Hospital de S. João – 
Polo de Valongo:Psiquiatria 

Tratamento e acompanhamento de utente com patologia 
dual e respetivos familiars 

 

Consumidores de substâncias 
licitas e ilicitas 

 
 Segurança Social – Serviço 
Local de Atendimento de 
Valongo 

 
Ação Social 
RSI 
 

 
População em geral 
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    ENTIDADES/ESTRUTURAS                          TIPO DE INTERVENÇÃO                DESTINATÁRIOS 

  
 
 IEFP – Centro de Emprego 
de Valongo 

 

 Medidas de apoio ao emprego e formação profissional 

 
 
População em geral 

 
 
 
Unidade de Alcoologia 

 

Atendimento, encaminhamento e acompanhamento de 
doentes alcoólicos 

 
 
Consumidores de substâncias 
licitas e respetivos familiares 

  
 Juntas de Freguesia  Ação social 

 
População em geral 

   CPCJ de Valongo 
 

Proteção de crianças e jovens 

População em geral 

Crianças e jovens residentes no 
concelho 

 
 

 
Santa Casa da Misericórdia 
de Valongo 

 

 

- Centro de Alojamento Temporário  Mãe D´Água 
(Jovens e crianças)  

- Satisfação de necessidades básicas 

- Equipamento s sociais 

 

População em geral 

Beneficiários RSI, 
desempregados, jovens em 
abandono escolar, crianças, 
jovens e famílias em situação de 
vulnerabilidade social 
 

 

  

 

 

 

ADICE (Associação para o 

Desenvolvimento Integrado 

da Cidade de Ermesinde) 

- CLDS 3G 
- Centro Social e Comunitário 
- CAFAP 
- Centro Qualifica 
- Equipamentos Sociais 
- Comunidade de Inserção pra apoio à deficiência 
- Formação Profissional 
- GIP 
- PRIVAL  - PRI de Valongo: intervenção no âmbito da 

reinserção social facilitar a integração social, familiar, 
professional, desenvolvendo competências pessoais e 

sociais junto da população e respetivos familiars  com 
comportamentos aditivos. 
- Apoio alimentar – Projeto “Alimenta esta ideia” 
- Protocolo de RSI de Valongo e Alfena 
 

 
 
 
 
 
População em Geral 
 e população em situação de 
vulnerabilidade social 
 

 Instituto do Bom Pastor 
 
Lar de crianças e jovens do sexo feminine que se 
encontram em situação de perigo no seu context familiar 

 
Crianças e jovens em risco 

  

Centro Social de Ermesinde 

 
- RLIS 
- Protocolo de RSI das Saibreiras 
- Cantina Social 

População em Geral 
 e população em situação de 
vulnerabilidade social 
 

 
 Centro Social  e Paroquial  
De Sobrado 

 
- Centro de Dia 
- Apoio domiciliário 
- Cantina Social 

 
População idosa e população em  
especial situação de 
vulnerabilidade social 
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    ENTIDADES/ESTRUTURAS                          TIPO DE INTERVENÇÃO                DESTINATÁRIOS 

 
Paróquias/Conferências 
Vicentinas 

Apoio necessidades básicas: 

- Medicação 

- Alimentação 

- Transporte 

 
Individuos e familias em situação de 
vulnerabilidade social 

 

 
Agrupamentos Escolares  -Fomação, educação, apoio, acompanhamento e 

encaminhamento 

 Crianças e jovens do concelho 

 

De realçar que as estruturas acima elencadas respondem a alguns dos problemas dos 

indivíduos com comportamentos aditivos e dependências em acompanhamento na 

Consulta Descentralizada de Valongo/ CRI Porto Oriental. No entanto consideramos 

que as problemáticas identificadas neste documento, justificam outras intervenções  

ou, pelo menos,  o reforço das já existentes. 

 

4) Grupos alvo identificados e Contextos 

 

Problema 1: Adultos consumidores de álcool com indicação para tratamento, 

maioritariamente do sexo masculino.  

Uma grande parte com integração familiar mas com graves dificuldades relacionais, 

nomeadamente presença de situações de violência doméstica. Existem também 

muitas situações descritas pelos Parceiros da Rede Social de indivíduos com PLA e que 

se encontram em situação de grande isolamento. Apresentam poucas qualificações 

escolares e profissionais revelando muitas dificuldades na área da empregabilidade 

sendo um grupo afectado por situações de desemprego de longa duração. Uma parte 

destes indivíduos já foram consumidores de SPAI e aquando a cessação destes 

consumos iniciaram consumos abusivos de álcool. A precariedade económica com 

recurso a medidas de apoio social diversificadas também é uma característica presente 

neste grupo de indivíduos com dificuldade em perceberem o consumo abusivo de 
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álcool como um problema, interpretando este comportamento como integrante no 

contexto socio-cultural em que vivem. 

Predominam os problemas ligados ao consumo abusivo de álcool e perturbações 

associadas com o consumo prolongado ao longo do tempo, nomeadamente a nível 

físico e/ou mental (ex. doenças hepáticas, perturbação mental, debilidade, 

deterioração cognitiva).  

Atualmente na Consulta Descentralizada de Valongo estão ativos e em seguimento 

cerca de 140 doentes mas e com uma lista de espera de 5 meses para 1ª consulta. 

Contextos associados: Domicilio; Cafés; Rua; Empreendimentos de Habitação Social; 

Eventos festivos 

Problema 2: Adultos consumidores de SPAI com indicação para tratamento 

- Parcialmente integrados na rede social, com necessidades básicas habitualmente 

garantidas ou pela família ou por estruturas de apoio da comunidade 

- População maioritariamente masculina, com percurso geralmente longo de consumo 

de SPA e sucessivas tentativas falhadas de tratamento; 

- Dependentes de opiáceos e cocaína, com consumo concomitante de álcool, cannabis 

e psicofármacos; 

- Grupo onde se denota cada vez mais a presença de patologia dual 

- Baixo nível de escolaridade e qualificação profissional com elevada taxa de 

desemprego sendo muitos beneficiários de medidas de apoio sociais (nomeadamente 

RSI) 

Contextos associados: Complexos de habitação social; Domicílios; Cafés, Rua (Jardins); 

prédios devolutos. 
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Na Consulta Descentralizada encontram-se ativos e em seguimento 

aproximadamente 220 utentes sendo o grupo que mais se destaca na área do 

tratamento e com maior taxa de retenção. 

Problema 3: Consumo de Substâncias Psicoativas nos Jovens 

A) Grupo : Crianças e Jovens 

 - Crianças e jovens da população em geral que frequentam o ensino regular. 

 Contextos associados: Estabelecimentos de ensino e imediações dos mesmos. 

B) Grupo : Crianças e Jovens em Situação de Risco: Jovens, maioritariamente do 

sexo masculino, com comportamentos de risco; 

- Problemas de comportamento, integrados em grupos de pares consumidores de SPA 

e/ou com comportamentos desviantes; Baixas expectativas face ao percurso escolar e 

profissional (tanto do próprio como das famílias); Absentismo, insucesso escolar; 

Contexto familiar vulnerável, caraterizado por escassa supervisão parental, modelos 

educativos desadequados, negligencia/abuso, utilização de substâncias psicoativas e 

atitudes favoráveis ao seu uso na família nuclear e/ou alargada; Baixo nível de 

escolaridade, baixa qualificação profissional, desinteresse escolar e/ou profissional; 

Desemprego; Comportamentos delinquentes; Comportamentos de risco a nível sexual; 

Propensão para comportamentos de risco no geral, relação próxima/grande interesse 

por atividades desviantes (p.ex. corridas ilegais, apostas que implicam colocação da 

vida do próprio em risco…); Facilidade de acesso às substâncias; Desvalorização dos 

riscos associados aos consumos e presença de falsos mitos face aos mesmos 

Contextos associados: Estabelecimentos de ensino e imediações dos mesmos; Famílias 

em situação de vulnerabilidade social; Contextos familiares disfuncionais com ausência 

de supervisão parental; Complexos de Habitação Social; Centros de acolhimento de 

crianças e jovens e Escolas profissionais e centros de formação. 

Na Consulta Descentralizada de Valongo encontram-se em seguimento na Consulta 

De Jovens cerca de 31 jovens, com lista de espera de 3 meses para uma 1ª consulta. 
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A) Grupo: Jovens com Consumos de SPA: Jovens maioritariamente do sexo 

masculino que apresentam consumos habituais e/ou recreativos de SPA 

lícitas e ilícitas, designadamente álcool, tabaco, cannabis e, em menor 

número, MDMA e cocaína. 

- Desvalorização dos riscos associados aos consumos e discurso centrado nos aspectos 

positivos associados a este; Ligações familiares fragilizadas mas ainda presentes; 

Comportamentos delinquentes e/ou história criminal; Contextos associados: 

Estabelecimentos de ensino e imediações dos mesmos; Famílias em situação de 

vulnerabilidade social; Contextos familiares disfuncionais com ausência de supervisão 

parental; 

Complexos de Habitação Social; Centros de acolhimento de crianças e jovens; Escolas 

profissionais e centros de formação; Ambientes de cafés/jardins em determinadas 

zonas do concelho 

Um grupo-alvo difícil de caracterizar ao nível quantitativo uma vez que há muitos 

que não estão identificados. 

Problema 4: Outros Comportamentos aditivos e/ou dependências Comportamentais 

sem Substância 

Jovens e Adultos 

- Jovens pré-adolescentes e adolescentes com escassa supervisão parental e falta de 

informação/sensibilização para os problemas das adições comportamentais. Indivíduos 

integrados ao nível familiar; grande maioria em situação de desemprego. Apresentam 

em geral dificuldades de auto-controlo, insatisfação nas relações sociais e/ou afectivas 

e, em alguns casos, alguma labilidade emocional. 

Contextos associados: Domicílio; Cafés; espaços públicos e privados específicos para 

jogar. 

Um fenómeno recente pouco estudado mas segundo informadores chave com muita 

expressão e a crescer na concelho. 
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5) Problemas identificados/Grupos alvo/Respostas existentes/Propostas de Intervenção 

PREVENÇÃO 

Problemas Identificado: Consumo de substâncias psicoativas nos jovens; comportamentos de risco para adições sem sustância; baixas expetativas face ao percurso escolar e 
profissional; absentismo e insucesso escolar; contexto familiar vulnerável; comportamentos delinquentes; comportamentos de risco a nível sexual; desvalorização dos riscos 
associados aos consumes; baixos factores de proteção 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

Aumentar a abrangência de estratégias 
de prevenção universal e seletiva  
 
Garantir e desenvolver a 
aproximação e inclusão dos alunos 
a programas de prevenção 
estruturados 
 
Reforçar fatores de proteção e inibir 
fatores de risco 
 
Evitar e/ou retardar o início dos 
consumos em contexto escolar/ensino 
profissional e diminuir o abandono e 
insucesso escolar; 
 
Divulgar a Consulta de Jovens em 
Risco, sensibilizar para a 
importância da abordagem 
precoce e potenciar a 
acessibilidade ao tratamento 
 
 
 
 
 
 
 

Crianças e jovens: 
 

 Em acompanhamento na 
Consulta Descentralizada de 
Valongo/ CRI Porto Oriental 

 
 Sinalizados pes CPCJ e EMAT 

 
 Referenciados pelos agrupamentos 

escolares ou outros 

Consulta Descentralizada de 
Valongo do CRI Porto Oriental  
 
DICAD/ARS Norte  
 

  ARS Norte - ACES Maia/Valongo  
 

Centro Hospitalar do Porto e 
Centro Hospitalar S. João  
 
Câmara Municipal de Valongo  
 
Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social  

 
IEFP  

 
Santa Casa da Misericórdia de 
Valongo  
ADICE 
 

 Centros Social de Ermesinde 
 

 Instituto Bom Pastor  
 

Centros de formação  
 
GIP’s do Concelho de Valongo 

Manutenção da resposta de 
proximidade no âmbito da 
consulta de jovens em risco  junto 
da população alvo e respetivas 
familias 
 
Manutenção da resposta de 
itinerância nas zonas geográficas 
mais distantes da consulta 
descentralizada de Valongo 
 
Implementação de estratégias  
para o desenvolvimento  de 
competências pessoais, sociais e 
pré-profissionias junto de jovens 
e respetivos familiares em 
parceria com os agrupamentos de 
escolas 
 
Sensibilização e (in)formação de 
parceiros relevantes para a 
problemática em parceria com os 
agrupamentos de escolas 
 
 
Estreitar parcerias com entidades 
do concelho para ocupação dos 
tempos livres dos jovens (IPSS´s; 

Manter e/ou aumentar o número de 
utentes em acompanhamento na 
consulta prevenção indicada 
 
Aumentar o número de sinalizações 
de indivíduos com a problemática  
Aumentar as competências pessoais, 
sociais e pré-profissionais dos 
individuos (10% dos individuos) 
 
Ocupação dos tempos livres da 
população alvo em actividades lúdico 
recreativo, educacionais e desportivas 
 
 Aumentar o conhecimento sobre 
riscos associados à adopção de 
comportamentos aditivos e 
dependências (10% do total dos 
alunos; 10% dos professores e 
funcionários) 
 
Diminuir os niveis de abandono, 
absentismo e insucesso escolar 

 
Reforçar as competências parentais 
dos responsáveis pelas crianças e 
jovens (10% dos pais/familiares) 
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PREVENÇÃO 

Problemas Identificado: Consumo de substâncias psicoativas nos jovens; comportamentos de risco para adições sem sustância; baixas expetativas face ao percurso escolar e 
profissional; absentismo e insucesso escolar; contexto familiar vulnerável; comportamentos delinquentes; comportamentos de risco a nível sexual; desvalorização dos riscos 
associados aos consumes; baixos factores de proteção 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

autarquia local, entides privadas) 
 
Implementação de estratégias 
individuais e/ou programas 
estruturados de prevenção em 
parceria com os gabinetes de 
apoio ao aluno ou gabinetes de 
psicologia das escolas e com os 
Agrupamentos de Escolas do 
Concelho de Valongo 

 
Reduzir os consumos em contexto 
recreativo e diminuir os riscos 
associados. 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRATAMENTO 

Problema Identificado: Consumo de substâncias pisocaivas lícitas e ilícitas e comportamentos aditivos sem substância 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

Tratamento e acompanhamento dos 
individuos referenciados e respetivas 
familias 
 
 
 

 220 Utentes em 
acompanhamento na Consulta 
Descentralizada de Valongo/ CRI 
Porto Oriental com consumes de 
substâncias psicoativas ilicitas 

 
 147 Utentes em 

acompanhamento na Consulta 
Descentralizada de Valongo/ CRI 
Porto Oriental com consumos de 

Consulta Descentralizada de 
Valongo do CRI Porto Oriental  
 
DICAD/ARS Norte  
 

  ARS Norte - ACES Maia/Valongo 
 
 Unidade de Alcoologia do Norte  
 

Centro Hospitalar do Porto e 

Manutenção da consulta 
descentralizada de Valongo  do 
CRI Porto Oriental 
 
Criação de uma Consulta de 
Cessação Tabágica 
 
Criação de uma Consulta de 
Patologia Dual 
 

Retenção de 20% dos utentes em 
acompanhamento na consulta 
descentralizada de Valongo/ CRI Porto 
Oriental  
 
 
Redução do consumo de substâncias 
lícitas e ilícitas e riscos associados 
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TRATAMENTO 

Problema Identificado: Consumo de substâncias pisocaivas lícitas e ilícitas e comportamentos aditivos sem substância 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

substâncias psicoativas licitas 
 

 22 Utentes com 
acompnhamento na Conulta 
Descentralizada de Valongo / CRI 
Porto Oriental, com 
comportamentos aditivos sem 
substância 

Centro Hospitalar S. João  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REINSERÇÃO SOCIAL 

Problema Identificado: Consumo de substâncias psicoactivas lícitas nos adultos 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE 

DESTACAM 
ESTES PROBLEMAS 

RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 
EXISTENTES 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

Diminuição dos consumos de 
substâncias psicoactivas lícitas 
(consumos de álcool) nos 
adultos 
 
Aumento da percepção do 
risco associado ao consumo de 
álcool 

 
 

Potenciar a acessibilidade ao 
tratamento 

147 Adultos consumidores de álcool com 
indicação param tratamento provenientes 
de 
 

 Consulta Descentralizada de 
Valongo 

 
 Beneficiários das medidas da 

Segurança Social (RSI e de 
Ação Social) 

 
 Referenciados pelas unidades de 

cuidados primários 

Consulta Descentralizada de 
Valongo do CRI Porto Oriental   
 
DICAD/ARS Norte  

 
  ARS Norte - ACES Maia Valongo  
 
  Unidade de Alcoologia do Norte  
 

Centro Hospitalar do Porto e 
Centro Hospitalar S. João (polo de 
psiquiatria de Valongo)  
 
Câmara Municipal de Valongo  

Assegurar/manter a resposta de 
proximidade no âmbito da 
reinserção social, junto da 
população com CAD e respetivas 
familias 
 
Manter a resposta de itinerância, 
ao nível do trabalho motivacional, 
nas zonas geográficas mais 
distantes da consulta 
descentralizada de Valongo em 
parceria com autarquia local e 
IPSS´s locais. 
 

Manter e/ou aumentar o número de 
utentes em acompanhamento e 
tratamento 
 
Aumentar o número de sinalizações 
de indivíduos com a problemática  
 
Reduzir a taxa de recaída nos 
consumos da população alvo 
Aumentar as competências pessoais e 
sociais dos indivíduos 
 
Aumento da tomada de consciência 
para a problemática em apreço junto 
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REINSERÇÃO SOCIAL 

Problema Identificado: Consumo de substâncias psicoactivas lícitas nos adultos 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE 

DESTACAM 
ESTES PROBLEMAS 

RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 
EXISTENTES 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

 
Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social  

 
IEFP  

 
Santa Casa da Misericórdia de 
Valongo  
 
ADICE 
 
Centro Socail de Ermesinde 
 
Centro Social e Paroquial de 
Sobrado 
 
Prival (Programa de Respostas 
Integradas de Valongo) – (apoio 
psicossocial; apoio jurídico; 
satisfação das necessidades 
básicas; ocupação tempos livres; 
mediação social; orientação 
vocacional e profissional; 
sensibilização e informação; visitas 
domiciliárias) 

 
Centros de formação  

 
GIP’s do Concelho de Valongo 
 
Paróquias/Conferências  

 Desenvolver programas de 
competências pessoais e sociais e 
de medidas facilitadoras da 
integração laboral e socio familiar 
 
Sensibilizar para PLA em meio 
laboral; a população em geral; 
técnicos e familiares 
 
Facilitar o acesso de transporte às 
estruturas de apoio. 
 
Criação de grupos para motivação 
para tratamento e prevenção de 
recaída 
 
Criar e dinamizar um Centro 
Ocupacional com actividades 
lúdicos pedagógicas e culturais no 
Concelho de Valongo 
 
 

do tecido empresarial do concelho da 
população em geral, dos técnicos e 
familiares. 
 
 
Ocupação dos tempos livres da 
população alvo em actividades lúdico 
recreativo, educacionais e desportivas 
 
Aumentar  
competências profissionais para 
potenciar a empregabilidade dos 
indivíduos 
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REINSERÇÃO SOCIAL 

 Problema Identificado: Consumo de Substâncias psicoactivas Ilícitas nos adultos 
 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE 

DESTACAM 
ESTES PROBLEMAS 

RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 
EXISTENTES 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

Diminuição dos consumos de 
substâncias psicoactivas ilícitas nos 
adultos 
 
Aumento da percepção do risco 
associado ao consumo de 
substâncias psicoativas 

220 Adultos consumidores de SPAI 

com indicação para tratamento: 

 

 Consulta Descentralizada de 

Valongo 

 
 Beneficiários das medidas da 

Segurança Social (RSI e de 

Ação Social) 

 

 Referenciados pelas unidades de 

cuidados primários 

 
 
 
 

Consulta Descentralizada de 
Valongo do CRI Porto Oriental -  
(Apoio técnico, acompanhamento, 
tratamento e supervisão das 
intervenções); 
 
DICAD/ARS Norte - (apoio técnico, 
acompanhamento e monitorização) 

 
  ARS Norte - ACES Maia Valongo (Rede 
referenciação – Sinalização e 
encaminhamento) 
 
 Unidade de Alcoologia do Norte 
(Tratamento e acompanhamento) 
 

Centro Hospitalar do Porto e 
Centro Hospitalar S. João (polo de 
psiquiatria de Valongo) – 
(Tratamento) 
 
Câmara Municipal de Valongo – 
Programas de habitação social; 
apoio alimentar; loja social, ação 
social) 
 
Instituto de Solidariedade e 
Segurança Social – (RSI; ação social) 

 
IEFP – (Programas de inserção e 
formação professional) 

Assegurar/manter a resposta de 
proximidade no âmbito da 
reinserção social, junto da 
população com CAD e respetivas 
familias 
 
Manter a resposta de itinerância, 
ao nível do trabalho motivacional, 
nas zonas geográficas mais 
distantes da consulta 
descentralizada de Valongo 
 
 Desenvolver programas de 
competências pessoais e sociais e 
de medidas facilitadoras da 
integração laboral e socio familiar 
 
Sensibilizar a população em geral  
para a problemática 
 
Facilitar o acesso de transporte às 
estruturas de apoio emparceria 
com autarquia local,  IPSS´s. 
 
Criar e dinamizar um Centro 
Ocupacional com actividades 
lúdicos pedagógicas e culturais no 
Concelho de Valongo 
 
 

Manter e/ou aumentar o número de 
utentes em acompanhamento e 
tratamento 
 
Reduzir a taxa de recaída nos 
consumos da população alvo 
Aumentar as competências pessoais e 
sociais dos indivíduos 
 
Ocupar os tempos livres de 10% 
população alvo em actividades lúdico 
recreativas, educacionais e 
desportivas  
 
Aumentar competências profissionais 
para potenciar a empregabilidade dos 
indivíduos 
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REINSERÇÃO SOCIAL 

Problema Identificado: Consumo de substâncias psicoactivas lícitas nos adultos 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE 

DESTACAM 
ESTES PROBLEMAS 

RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 
EXISTENTES 

PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

 
Santa Casa da Misericórdia de 
Valongo – (Equipamentos sociais; 
apoio alimentar) 
 
Associações /Instituições de apoio 
à integração social e comunitária – 
(Protocolos de RSI; apoio 
alimentar; satisfação de 
necessidades básicas; ações de 
sensibilização e informação; Centro 
Qualifica) 
 
Prival (Programa de Respostas 
Integradas de Valongo) – (apoio 
psicossocial; apoio jurídico; 
satisfação das necessidades 
básicas; ocupação tempos livres; 
mediação social; orientação 
vocacional e profissional; 
sensibilização e informação; visitas 
domiciliárias) 

 
Centros de formação – (Formação 
profissional) 

 
GIP’s do Concelho de Valongo 
 
Paróquias/Conferências (apoio 
alimentar; apoio para medicação; 
transporte) 
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REINSERÇÃO SOCIAL 

 Problema Identificado: Consumos de SPA nos jovens 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

Diminuição dos consumos de 
substâncias psicoactivas nos 
jovens 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Crianças e jovens: 
 

 Crianças e Jovens com 
comportamentos de risco para as 
adições referenciados pelos 
agrupamentos escolares, EMAT, 
CPCJ, rede de cuidados de saúde 
primários, entre outros 

 
  31 Jovens com Consumos de SPA da 

Consulta de Jovens da Consulta 
Descentralizada de Valongo 

 
 
 

Consulta Descentralizada de 
Valongo do CRI Porto Oriental -  
(Apoio técnico, 
acompanhamento, tratamento 
e supervisão das intervenções); 
 
DICAD/ARS Norte - (apoio 
técnico, acompanhamento e 
monitorização) 

 
  ARS Norte - ACES Maia Valongo 
(Rede referenciação – Sinalização e 
encaminhamento) 
 

Centro Hospitalar do Porto e 
Centro Hospitalar S. João (polo 
de psiquiatria de Valongo) – 
(Tratamento) 

 
IEFP – (Programas de inserção e 
formação professional) 

 
Santa Casa da Misericórdia de 
Valongo – (Centro de 
Acolhimento Mãe D ´Agua) 
 
Associações /Instituições de 
apoio à integração social e 
comunitária – (satisfação de 

Assegurar/manter a resposta de 
proximidade no âmbito da 
reinserção social, junto dos 
jovens  e respetivas familias 
Mantêr a resposta de itinerância, 
ao nível do trabalho motivacional, 
nas zonas geográficas mais 
distantes da consulta 
descentralizada de Valongo em 
parceria com a autraquia local e 
IPSS´s 
 
 Desenvolver programas de 
competências pessoais e sociais e 
de medidas facilitadoras da 
integração laboral e socio familiar 
 
Facilitar o acesso de transporte às 
estruturas de apoio em parceria 
com autarquia local e IPSS´s 
 
Sensibilizar entidades para a 
importância de (re)integração de 
jovens desenquadrados  do 
sistema de ensino regular em 
parceria com CPCJ; agrupamentos 
escolares, EMAT 
 
Divulgar a Consulta de Jovens em 

Mantêr/aumentar o número de 
utentes em acompanhamento e 
tratamento 
 
Aumentar o número de sinalizações 
de indivíduos com a problemática  
 
Diminuição dos comportamentos de 
risco e dos consumos de SPA nos 
jovens  
 
Aumentar as competências pessoais e 
sociais dos jovens  
 
(Re)integrar jovens no sistema 
educativo regular e/ou em formação 
professional 
 
Ocupar os tempos livres dos jovenz co 
actividades lúdico recreativas, 
educacionais e desportivas 
 
Aumentar competências profissionais 
para potenciar a empregabilidade dos 
jovens 
 
Aumentar as competências parentais 
dos familiares dos jovens (10%) 
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REINSERÇÃO SOCIAL 

 Problema Identificado: Consumos de SPA nos jovens 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

necessidades básicas; ações de 
sensibilização e informação; 
ações de formação; Centro 
Qualifica) 
 
Prival (Programa de Respostas 
Integradas de Valongo) – (apoio 
psicossocial; apoio jurídico; 
satisfação das necessidades 
básicas; ocupação tempos 
livres; mediação social; 
orientação vocacional e 
profissional; sensibilização e 
informação) 

 
Centros de formação – 
(Formação profissional) 
 
GIP’s do Concelho de Valongo 

 
 Agrupamentos escolares do 
Concelho 

 
 CPCJ – (Acompanhamento de 
crianças e jovens em situação de 
risco para as adições) 

 
 Lar Marista – (Centro de 
Acolhimento) 

Risco da Consulta Descentralizada 
de Valongo em parceria com a 
Rede Socail 
 
Intensificar a articulação com a 
CPCJ, tribunais e outras entidades 
  
Fomentar a prática de desporto 
com parcerias na comunidade 
 
Intervir diretamente com jovens 
sinalizados com comportamentos 
de risco em contexto escolar 
Ocupar os tempos livres dos 
jovens com actividades lúdico 
pedagógicas em parceria com 
IPSS´s e autarquia local ou 
entidades privadas do concelho. 
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REINSERÇÃO SOCIAL 

 Problema Identificado: Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem substância 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

Criar procedimentos de 
referenciação de casos para 
posterior caracterização da 
problemática 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Jovens e adultos 
 

 Jovens pré-adolescentes e 
adolescentes com escassa supervisão 
parental e falta de 
informação/sensibilização para os 
problemas das adições 
comportamentias 

 
  22 Adultos empregados, 

desempregados e reformados com 
dificuldades de auto control, 
insatisfação nas relações sociais e/ou 
afetiva s22 com acompanhamento na 
Conulta Descentralizada de Valongo / 
CRI Porto Oriental, com 
comportamentos aditivos sem 
substância 

 
 
 

*Este fenómeno  é recente,  pouco estudado, 
e apesar de já existirem alguns casos em 
acompanhamento e tratamento, os numeros 
ainda são pouco representativos da realidade 
do concelho. Apesar disso e segundo 
informadores chave começa a ter muita  
expressão e está a crescer em Valongo 

Consulta Descentralizada de 
Valongo do CRI Porto Oriental -  
(Apoio técnico, 
acompanhamento, tratamento 
e supervisão das intervenções); 
DICAD/ARS Norte - (apoio 
técnico, acompanhamento e 
monitorização) 

 
  ARS Norte - ACES Maia Valongo 
(Rede referenciação – Sinalização e 
encaminhamento) 
 

Centro Hospitalar do Porto e 
Centro Hospitalar S. João (polo 
de psiquiatria de Valongo) – 
(Tratamento) 

 
IEFP – (Programas de inserção e 
formação professional) 

 
Santa Casa da Misericórdia de 
Valongo – (Centro de 
Acolhimento Mãe D ´Agua) 
 
Associações /Instituições de 
apoio à integração social e 
comunitária – (satisfação de 
necessidades básicas; ações de 
sensibilização e informação; 
ações de formação; Centro 
Qualifica) 

Sensibilizar os parceiros para uma 
melhor eficácia no quadro da 
referenciação 
 
Sensibilização e (in)formação dos 
técnicos e comunidade em geral 
sobre a problemática  
 
 
 

Aumentar o número de utentes em 
acompanhamento e tratamento 
 
Aumentar o número de sinalizações 
de indivíduos com a problemática  
Criar uma  procedimentos/ficha de 
referenciação para a Consulta 
Descentralizada de Valongo 
 
Realizar ações de Sensibilização e 

(in)formação junto dos técnicos sobre 

a problemática das dependências sem 

substância 

 

Promover um Encontro no Concelho 
sobre esta problemática 
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REINSERÇÃO SOCIAL 

 Problema Identificado: Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem substância 

             OBJETIVOS 
GRUPOS OU CONTEXTOS ONDE SE DESTACAM 

ESTES PROBLEMAS 
RESPOSTAS/INTERVENÇÕES 

EXISTENTES 
PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
Prival (Programa de Respostas 
Integradas de Valongo) – (apoio 
psicossocial; apoio jurídico; 
satisfação das necessidades 
básicas; ocupação tempos 
livres; mediação social; 
orientação vocacional e 
profissional; sensibilização e 
informação) 

 
Centros de formação – 
(Formação profissional) 
 
GIP’s do Concelho de Valongo 

 
 Agrupamentos escolares do 
Concelho 

 
 CPCJ – (Acompanhamento de 
crianças e jovens em situação de 
risco para as adições) 

 
 Lar Marista – (Centro de 
Acolhimento) 
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6) Conclusão 

 

Em conclusão e tomando por base o diagnóstico territorial do concelho de Valongo, 

os problemas identificados, os grupos-alvo, os respectivos contextos, os recursos 

existentes, e principalmente as necessidades diagnosticadas, consideramos que o 

eixo do tratamento deverá numa lógica de continuidade ser desenvolvido e 

assegurado pela Consulta Descentralizada de Valongo/CRI Porto Oriental. 

Por outro lado o eixo da Reinserção ressentir-se-á no final de 2017 devido ao 

término do financiamento do projecto concelhio que atua no território nesta área, 

sendo uma mais valia para a Consulta Descentralizada de Valongo no âmbito  da 

Reinserção. 

 O eixo da Prevenção é neste momento e já há alguns anos, por inexistência de 

programas e projectos que respondam a esta necessidade, uma área 

verdadeiramente lacunar no Concelho. 

 

No que à Reinserção diz respeito, não obstante os bons resultados obtidos no 

concelho nos últimos anos,  fruto do bom trabalho desenvolvido neste território, a 

realidade existente exige que se assegure a manutenção da intervenção a nível da 

Reinserção Social e que se invista cada vez mais na cooperação social institucional e 

no trabalho de proximidade, que deverão mesmo, constituir-se como os principios 

básicos e transversais neste eixo, potenciando por isso a promoção de factores de 

protecção bem como reduzindo e/ou anulando o factores de risco associados ao 

consumo de substâncias. 

 

No que concerne  à Prevenção chamamos a atenção para a necessidade premente 

de se criarem respostas de intervenção: 

- Universal, com enfoque no trabalho nas escolas , prevenindo comportamentos 

aditivos através de intervenções continuadas e estruturadas; 

- Seletiva, abrangendo grupos com particular vulnerabilidade para a adoção de 

comportamentos aditivos e dependências; 

- Indicada, abrangendo os indivíduos com sinais de uso ou abuso de substâncias 

(lícitas e ilícitas) e outros que evidenciem fatores de risco que aumentem a 

probabilidade de desenvolver comportamentos aditivos.  

 

Por tudo que acima se refere, sugere-se a abertura de concurso público para 

candidatura ao eixo da Reinserção que permita dar continuidade às intervenções 

existentes e abertura de concurso público para  candidatura ao eixo da Prevenção. 
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Por fim e mais uma vez referimos a importância de estas intervenções terem um 

carácter comunitário e sistémico envolvendo as diferentes instituições locais 

prevendo a complementaridade nos diferentes susbsistemas, esperando-se por isso 

uma articulação efectiva   e uma intervenção concertada que articule os recursos 

existentes com outros a desenvolver. 


