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«O PORI é uma medida estruturante ao nível da intervenção integrada, no âmbito do consumo de substâncias 

psicoativas, procurando potenciar as sinergias disponíveis no território, através da implementação de 

Programas de Respostas Integradas (PRI). Entende-se por PRI uma intervenção que integra respostas 

interdisciplinares, de acordo com alguns ou todos os eixos (prevenção, dissuasão, tratamento, redução de 

riscos e minimização de danos e reinserção) e que decorre dos resultados do diagnóstico de um território 

identificado como prioritário.» 

 IDT.2006/2007. PORI, Documento de Apoio. Lisboa: IDT, pág. 
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(CONSUMO RECENTE) ........................................................................................................ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 3. INME-2001/2006/2011 – 3º CICLO: SUBSTÂNCIAS LÍCITAS – PREVALÊNCIAS ÚLTIMOS 30 DIAS 

(CONSUMO ATUAL) ............................................................................................................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 4. INME-2001/2006/2011 – 3º CICLO: DROGAS – PREVALÊNCIAS AO LONGO DA VIDA ERRO! MARCADOR 

NÃO DEFINIDO. 
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GRÁFICO 5. INME-2001/2006/2011 – 3º CICLO: DROGAS – PREVALÊNCIAS ÚLTIMOS 12 MESES ERRO! MARCADOR 

NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 6. INME-2001/2006/2011 – 3º CICLO: DROGAS – PREVALÊNCIAS ÚLTIMOS 30 DIAS ... ERRO! MARCADOR 

NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 7. INME-2001/2006/2011 – SECUNDÁRIO: SUBSTÂNCIAS LÍCITAS – PREVALÊNCIAS AO LONGO DA 

VIDA (EXPERIMENTAÇÃO) ................................................................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 8. INME-2001/2006/2011 – SECUNDÁRIO: SUBSTÂNCIAS LÍCITAS – PREVALÊNCIAS ÚLTIMOS 12 

MESES (CONSUMO RECENTE) ............................................................................................ ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 9. INME-2001/2006/2011 – SECUNDÁRIO: SUBSTÂNCIAS LÍCITAS – PREVALÊNCIAS ÚLTIMOS 30 DIAS 

(CONSUMO ATUAL) ............................................................................................................. ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 10. INME-2001/2006/2011 – SECUNDÁRIO: DROGAS – PREVALÊNCIAS AO LONGO DA VIDA ......... ERRO! 

MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 11. INME-2001/2006/2011 – SECUNDÁRIO: DROGAS – PREVALÊNCIAS ÚLTIMOS 12 MESES ......... ERRO! 

MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

GRÁFICO 12. INME-2001/2006/2011 – SECUNDÁRIO: DROGAS – PREVALÊNCIAS ÚLTIMOS 30 DIAS ............. ERRO! 

MARCADOR NÃO DEFINIDO. 

5.1.1. O ATENDIMENTO SOCIAL E OS PROJETOS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS E INSERÇÃO NO MERCADO 

DE TRABALHO ..................................................................................................................... ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO. 
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SIGLAS 

ACES Agrupamentos de Centros de Saúde 
ACIDI Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural 
ARSLVT, I.P.  Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Instituto Público 
CAD  Comportamentos Aditivos e Dependências 
CAO Centro de Atividades Ocupacionais 
CASA Centro de Apoio aos Sem-abrigo 
CDT Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Lisboa (SICAD) 
DICAD Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (ARSLVT, I.P.) 
EAPN European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza) 
ELSA Estratégia Local de Saúde  
GIP Grupo de Inserção Profissional 
HBSC Health Behaviour in Age-school Children 
IDT, I.P. Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P. 
IEFP Instituto de Emprego e Formação Profissional 
INE Instituto Nacional de Estatística 
INME Inquérito Nacional em Meio Escolar 
INSA, I.P. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 
NPISA Núcleo de Planeamento e Intervenção Para os Sem-abrigo 
NUTS Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 
ONG Organização Nacional Governamental 
ORLVT Observatório Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
PDS Plano de Desenvolvimento Social 
PLS Plano Local de Saúde 
PORI Plano Operacional de Respostas Integradas 
PRI Programa de Respostas Integradas 
PTAO Programas Terapêuticos com Agonistas Opiáceos 
RSI Rendimento Social de Inserção 
SIARS Sistema de Informação da Administração Regional de Saúde 



A t u a l i z a ç ã o  d o  D i a g n ó s t i c o  d o  T e r r i t ó r i o :  C o n c e l h o  d e  V I L A  F R A N C A  D E  X I R A  

 

 

Página 13 de 210 

 

SICAD Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências 
SIDA Síndrome de Imunodeficiência Adquirida 
SIM Sistema de Informação Multidisciplinar 
SPA Substâncias psicoativas 
UAL Unidade de Alcoologia de Lisboa 
UAPSA Unidade de Atendimento a pessoas Sem-abrigo 
UD Unidade de Desabituação 
UDIP Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade 
UIL Unidades de Intervenção Local 
UNCTE Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes 
USP Unidade de Saúde Pública 
VIH Vírus de Imunodeficiência Humana 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge da necessidade de atualização do diagnóstico do território do Concelho de Vila 

Franca de Xira no âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), com o objetivo de retratar e 

identificar problemas, grupos em situação de risco, intervenções a decorrer e potenciais intervenções a 

desenvolver relacionadas com a problemática dos comportamentos aditivos e dependências (CAD). 

O Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) constitui uma medida estruturante ao nível da 

intervenção integrada, procurando potenciar as sinergias disponíveis nos territórios, com o objetivo de reduzir 

o consumo de substâncias psicoativas. 

O Tabela de referência para a implementação deste Plano inclui os seguintes princípios estratégicos: a 

parceria, a participação, a integralidade, a territorialidade e o empowerment. 

A dinâmica subjacente ao PORI é enquadrada legalmente, pela Portaria n.º 27/2013 de 24 de Janeiro, e visa reforçar 

uma intervenção integrada, por ser considerada a mais eficaz para a redução da procura e do consumo de 

substâncias psicoativas, potenciando as sinergias disponíveis no território em articulação com as várias estruturas 

de saúde das Administrações Regionais de Saúde, IP.; nela se aprova o Regulamento que estabelece as condições 

de financiamento público dos projetos, que constituem os Programas de Respostas Integradas (PRI). 

No Concelho de Vila Franca de Xira encontra-se em funcionamento um PRI desde 2008, o qual resulta da 

continuidade do Plano Integrado de Prevenção das Toxicodependências em curso no Concelho desde o ano de 

2000, financiado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e pelo IPDT/IDT. Este plano, até Junho de 2012, 

comportava um projeto na área do Tratamento (Núcleos de Tratamento a Toxicodependentes – NAT) e um projeto 

na área da Prevenção (Prevenir@Xira), sendo que a partir dessa data apenas teve continuidade o Projeto de 

Tratamento através dos NAT. Estes Núcleos, no último ano, têm alargado o seu atendimento a utentes 

provenientes dos Concelhos limítrofes a Vila Franca de Xira, integrados no ACES Estuáriodo Tejo, nomeadamente 

os Concelhos de Arruda, Alenquer, Azambuja e Benavente, que, pela dificuldade de acesso às respostas 

centralizadas (Equipas de Tratamento de Xabregas e Torres Vedras), solicitam o apoio desta resposta. 

Neste âmbito, o presente diagnóstico pretende constituir-se como uma ferramenta que permite atualizar a 

informação sobre recursos e necessidades nas diferentes áreas de intervenção, designadamente a Prevenção e o 

Tratamento/Reinserção, tendo em vista promover e ajustar projetos e ações articuladas entre os diferentes 

parceiros do território que intervêm no domínio dos CAD e/ou problemáticas associadas. 
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Neste contexto, procurámos avaliar/atualizar as necessidades e recursos do Concelho de Vila Franca de Xira nas 

áreas do Tratamento/Reinserção e da Prevenção, recolhendo igualmente um conjunto de indicadores na área do 

Tratamento referentes aos concelhos de Benavente, Arruda, Azambuja e Alenquer, territórios, que pelo facto de 

estarem integrados no mesmo ACES e pela proximidade geográfica de Vila Franca de Xira, poderiam beneficiar da 

resposta prestada pelos NAT, numa lógica de rentabilização e potencialização dos recursos existentes. Entre estes 

concelhos destaca-se o Concelho de Benavente território que consideramos prioritário, dada a conjugação de 

múltiplos fatores de vulnerabilidade associados à problemática dos CAD. 

Na presente atualização diagnóstica foram contactadas as instituições que desempenham um papel decisivo de 

interface entre os vários parceiros e centralizam informação privilegiada, nomeadamente a Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira, a CPCJ, as Forças de Segurança Publica (GNR E PSP) através das equipas de Escola Segura, os 

Agrupamentos Escolares do Concelho e o ACES. Para além destes parceiros, também foram realizadas reuniões 

com a APSDC que desenvolve o atual projeto de tratamento (NAT) cofinanciados pelo SICAD – Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, no âmbito dos Programas de Respostas 

Integradas. 
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METODOLOGIA 

A atualização do diagnóstico para o Concelho de Lisboa foi realizada de acordo com os princípios da 

metodologia RAR (Rapid Assessment and Response). Este trabalho inscreve-se nas responsabilidades 

atribuídas aos Centros de Respostas Integradas, contemplados na Portaria 648/2007 de 30 de Maio e no 

despacho normativo nº 51 /2008 de 1 de Outubro. 

A Equipa Técnica responsável pela execução do presente diagnóstico é constituída por uma técnica de 

Psicologia e uma técnica de Serviço Social da ET de Xabregas/CRI Oriental em colaboração com a equipa de 

coordenação da DICAD e do SIM (Sistema de Informação Multidisciplinar), tendo contado também com os 

contributos fundamentais dos parceiros sociais deste território. Na atualização deste diagnóstico foram 

tomadas como referência as diferentes fases preconizadas pelo RAR ao nível da delimitação do problema, 

designadamente: identificação dos diferentes temas/conceitos relevantes; análise contextual do problema 

identificado; caracterização dos grupos e contextos de sociabilidade; identificação dos fatores de risco e 

fatores de proteção; e análise das consequências sociais e para a saúde do uso e abuso de substâncias 

psicoativas. 

A atualização do diagnóstico foi realizada entre Outubro de 2014 e Dezembro de 2015 e envolveu, numa 

primeira fase, várias reuniões com as diferentes entidades, no sentido de se proceder ao levantamento de 

necessidades/problemas e recursos do território e discussão das estratégias possíveis de intervenção para 

fazer face aos problemas diagnosticados. Nestas reuniões procedeu-se à recolha de informação de carácter 

qualitativo (eg. perceção dos problemas e necessidades e caracterização dos grupos e contextos, respostas 

identificadas no território em análise) e quantitativo (eg. estimativa da população afetada pelas diferentes 

problemáticas identificadas, população abrangida pelas respostas, caracterização sociodemográfica). No total 

foram realizadas 14 reuniões com responsáveis e técnicos das seguintes instituições: Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira (Centro Comunitário de Vialonga, Centro Comunitário de Povos, Centro Comunitário de 

Arcena, Centro Comunitário da Castanheira); Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde; Agrupamento de 

Escolas Alves Redol, Agrupamento de Escolas de Alhandra, Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso, 

Agrupamento de Escolas Alves Redol, Agrupamento de Escolas Reynaldo dos Santos, Agrupamento de Escolas 

Pedro Jacques Magalhães, Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, Agrupamento de Escolas de Vialonga, 

PSP, GNR, APSDC, Centros de Saúde. 

A informação recolhida foi completada com o recurso à análise documental de fontes informativas sobre as 

questões retratadas, nomeadamente: relatórios de atividades de diferentes instituições disponíveis nos seus 
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sites ou fornecidos pelas próprias (Projeto de intervenção ao abrigo do PORI); estudos e diagnósticos 

publicados (Cadernos do Diagnóstico Social do Concelho de Vila Franca de Xira); utilização dos dados 

elaborados pelo Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM) e fornecidos pelo ACES do Estuário do Tejo. Para 

além deste trabalho de recolha de informação junto dos diferentes parceiros e serviços da DICAD, foi 

igualmente atualizada informação referente a um conjunto de indicadores contextuais (eg. dados 

sociodemográficos) e indicadores relativos à evolução da problemática dos consumos (consumo de 

substâncias psicoativas nos jovens, consumos problemáticos nos adultos) e dos fatores de risco e proteção 

associados (eg. emprego, pobreza, criminalidade). Toda esta recolha foi mais uma vez desenvolvida com 

recurso à análise documental de diversas fontes (estatísticas oficiais do INE, da PORDATA; Instituto de 

Emprego, Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, Observatório da Luta contra a Pobreza, 

Estatística da Polícia Judiciária, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge; Portugal em Números/ DGS; 

Estudos do SICAD; Diagnóstico Social da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, entre outros). 

Nas secções seguintes do presente documento, são apresentados os resultados deste trabalho, começando 

por uma caracterização geral do território, seguida de uma apresentação da informação em função das 

diferentes áreas de intervenção em foco neste diagnóstico, nomeadamente a Prevenção, o Tratamento/ 

Reinserção. 

 

1. ANÁLISE CONTEXTUAL: CONDIÇÕES DEMOGÁFICAS, ECONÓMICAS E SOCIAIS 

Ao nível de uma caracterização geral do Concelho de Vila Franca de Xira, começamos por descrever alguns 

indicadores gerais de carácter sociodemográfico, para de seguida resumir a informação disponível no que 

concerne a um conjunto de fatores relacionados com a problemática dos comportamentos aditivos, 

nomeadamente, indicadores relativos às condições socioeconómicas das populações, indicadores relativos às 

crianças e jovens em risco, ao consumo e tráfico de drogas nestes territórios. 

 

1.1. CONDIÇÕES GEOGRÁFICAS E AMBIENTAIS 

O Concelho de Vila Franca de Xira ocupa uma área de, aproximadamente, 318 Km2, o que equivale a cerca de 

11% da área total da AML e de 23 % da NUTIII – Grande Lisboa. Situado na margem direita do Rio Tejo, o 

Concelho de Vila Franca de Xira é limitado a norte pelo Monte Gordo, que atinge 203 m de altitude e envolve 

a Reserva Natural do Estuário do Tejo com uma extensão de 14.563 hectares. Estes fatores naturais propiciam 

densa atividade rural, desenvolvida numa área agrícola que se estima constituir 65,6% do total do Concelho à 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 18 de 210 

 

qual se pode acrescentar 5,5% em área florestal, por contraponto a uma área urbana que ocupa 12% do 

território. Vila Franca de Xira constitui assim um território potencial para a atividade agrícola, congregando 

igualmente diversos pólos industriais, o que torna o município numa zona de coexistência entre os sectores 

primários e secundários que reúnem respectivamente, 12% e 53%, do emprego da região1.  

O Concelho é constituído por seis freguesias em resultado do processo de reorganização administrativa 

territorial autárquica que agregou algumas das freguesias, dando origem a: A. União das freguesias da 

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras; B. Vila Franca de Xira; C. União das freguesias de Alhandra, São João dos 

Montes e Calhandriz; D. União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; E. União das freguesias da 

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; F. Vialonga. As freguesias que se localizam mais a Sul e algumas freguesias 

ribeirinhas, Alverca do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Vila Franca de Xira e Forte da Casa, possuem 

um cariz mais urbano. As freguesias do interior do Concelho, Calhandriz, S. João dos Montes e Cachoeiras têm 

características mais rurais. Referência também para o facto da freguesia de Vila Franca de Xira abarcar a Lezíria 

e os Mouchões, concentrando-se a ocupação urbana na margem direita do rio” (CMVILA FRANCA DE 

XIRA,2015). 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

1.2.1 População residente e intensidade do Póvoamento 

De acordo com os resultados definitivos do XV Recenseamento Geral da População e da Habitação, do Instituto 

Nacional de Estatística (INE), em 21 de março de 2011 (Censos 2011), a população residente no Concelho de 

Vila Franca de Xira é de 136.886 Indivíduos, dos quais 65.808 (48,07%) são homens e 71.078 (51,93%) 

mulheres.  

A distribuição da população no Concelho mostra claramente uma significativa concentração de população em 

torno dos principais centros urbanos e uma ocupação territorial marcada por uma configuração linear, 

resultante, não só do desenvolvimento das vias de transportes, mas também da própria morfologia e 

configuração do território. 

Como se pode verificar na Tabela 1, as freguesias mais populosas são as freguesias de Póvoa de Santa Iria/Forte 

da Casa, Vialonga e Alverca do Ribatejo, sendo estas também as que apresentam um crescimento populacional 

                                                             

1 Caderno Território e População do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 
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mais significativo, com particular saliência para a freguesia de Vialonga que, de acordo com os dados dos 

censos, aumentou nos últimos dez anos cerca de 30% a sua população residente2. 

 

Tabela 1. População residente por território CSF, variação 2001-2011 

 
Fonte: INE, Censos 2001; INE, Censos 2011; IGP, CAOP 2012.1 
 
 

Entre 2001 e 2011, o índice de dependência total aumentou de 38 para 44 jovens e idosos em cada 100 

indivíduos em idade ativa. Este valor resulta dos aumentos em ambos os índices de dependência de jovens e 

de idosos - o índice de dependência de jovens aumentou de 23 para 25 jovens em cada 100 indivíduos em 

idade ativa e o índice de dependência de idosos aumentou de 15 para 19 idosos em cada 100 indivíduos em 

idade ativa. 

O índice de sustentabilidade potencial segue a tendência acima descrita, reduzindo de 7 para 5 indivíduos em 

idade ativa por cada idoso, entre 2001 e 20113. 

Apesar desta tendência de envelhecimento demográfico, o Concelho de Vila Franca de Xira, face à AML e à 

Grande Lisboa apresenta uma população com um maior grau de juventude. O seu índice de envelhecimento 

e de dependência de idosos é também menor do que a média da região. 

                                                             

2 Caderno Território e População do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 

3 Idem 
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Como se pode verificar através dos dados do Tabela 2, os territórios com população mais envelhecida são 

aqueles que integram as freguesias de Vila Franca de Xira e Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz. Em 

oposição as freguesias de Vialonga e Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa possuem um menor número de idosos, 

quando comparadas com as restantes freguesias 4 

Tabela 2. Proporção dos grupos etários por território de CSF, 2001 e 2011 

 
Fonte: INE, Censos 2001; INE, Censos 2011 
 
 

Em 2011 a freguesia com maior percentagem de jovens é Vialonga (20,17%), enquanto Vila Franca de Xira 

(14,93%) apresenta a menor proporção deste grupo etário.  

A proporção de população em idade ativa é maior nas freguesias de Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (73,19%) 

e menor nas freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (64,07%). 

No que respeita à taxa de natalidade, e como se pode verificar na Tabela 3, o Concelho de Vila Franca de Xira, 

em 2011, face à AML e Grande Lisboa, apresenta uma taxa bruta de natalidade ligeiramente superior à média 

destas. A taxa de fecundidade geral (número de nados vivos por 1000 mulheres em idade fértil -entre os 15 e 

os 49 anos) mantém a tendência de decréscimo registada pela taxa bruta de natalidade, no entanto, o 

Concelho de Vila Franca de Xira, neste indicador, apresenta valores ligeiramente abaixo dos registados para a 

média da AML e Grande Lisboa, indiciando um declínio da frequência de nascimentos nas mulheres em idade 

fértil5. 

                                                             

4 Idem 

5 Idem 
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Tabela 3. Natalidade e fecundidade, de 2001 a 2011 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 

 

No que respeita à taxa bruta de mortalidade e de acordo com os dados do INE, verifica-se, desde 2004, um 

ligeiro aumento desta taxa, sem nunca ultrapassar a média da Grande Lisboa e AML. Em 2011 a taxa bruta de 

mortalidade no Concelho é de 7,5., tendo o seu aumento face a 2001 sido de 0,5%. A taxa de mortalidade no 

Concelho encontra-se abaixo dos valores para a AML e Grande Lisboa, que são respetivamente de 9,9 e 8,8 

respetivamente (INE 2004,). 

1.2.2 Famílias 

No “Retrato da Saúde em Lisboa – Contributo para um Perfil de Saúde da Cidade” (ARSLVT. Junho 2013) pode 

ler-se: «A composição e características da família enquanto entorno social mais próximo, tem uma relação 

significativa com a saúde. Em Portugal as famílias são hoje mais e têm menor dimensão média, em 

consequência do aumento do número das famílias unipessoais e da redução do número de famílias 

numerosas.6 

 “Na última década acentuaram-se as transformações que se vinham verificando na família e no lugar que esta 

ocupa na sociedade” (INE, 2012c). Entre 2001 e 2011, o número de famílias clássicas7 residentes na AML 

aumentou 14,1%. Em Vila Franca de Xira esse valor é de 19,75%8. 

                                                             

6ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P (2013), Retrato da Saúde em Lisboa – Contributo para um Perfil de Saúde da 
Cidade. Junho 2013. Pág. 32. 
7 Famílias clássicas: conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e que têm relações de parentesco (de direito ou de facto) entre si, podendo 
ocupar a totalidade ou parte do alojamento. Considera-se também como família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a 
totalidade de uma unidade de alojamento. São incluídos na família clássica o (a) s empregados domésticos internos, desde que não se desloquem todas 
ou quase todas as semanas à residência da respetiva família (INE: http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-
1994).   
8 Caderno Território e População do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 

http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994
http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994
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Relativamente à dimensão média das famílias clássicas, a região de Vila Franca de Xira apresenta um valor de 

(2,5), no entanto, também sofreu uma diminuição face a 2001 (2,7).De acordo com o Censos 2011, são as 

famílias com um núcleo que predominam, quer no Concelho de Vila Franca de Xira, quer na Grande Lisboa e 

AML, embora se tenha verificado alguma redução por comparação a 2001. 

As Famílias sem núcleo registaram um aumento nesta última década, apresentando o Concelho valores abaixo 

da média da AML e Grande Lisboa. Este aumento é reflexo das “…transformações que se têm registado na 

família e que implicam o reconhecimento de outras formas de organização (…) tais como a coabitação não 

conjugal” (INE 2001). 

 

Em 2011, a proporção de núcleos familiares de casais com filhos é, no Concelho de Vila Franca de Xira, de 

51,19%, superior à média da região, que ronda os 45%. “Na última década e, à semelhança do verificado em 

termos nacionais, este tipo de estrutura familiar viu a sua importância reduzida” (INE 2012c). Entre 2001 e 

2011 a proporção de casais com filhos recuou 8% no Concelho9. 

Em contrapartida, assiste-se a uma ligeira subida dos casais sem filhos, quer no Concelho (de 29,96% para 

34,34%) quer na região, o que pode ser explicado pela conjugação da descida e adiamento da fecundidade, 

com o envelhecimento da população. Os núcleos familiares monoparentais representam no Concelho 14,46% 

do total de núcleos, enquanto a nível regional esse valor é de cerca de 18%. Face a 2001, esta proporção 

aumentou 4,41% no Concelho10. 

 

Tabela 4. Núcleos familiares com filhos por tipo de núcleos, 2001 e 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2001; IME, Censos 2011 

 

                                                             

9 Idem 
10 Caderno Território e População do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 
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No Concelho de Vila Franca de Xira e na região predominam os núcleos familiares com apenas um filho, tendo 

por comparação a 2001, registado um acréscimo na sua proporção. Por oposição, os núcleos familiares com 

2, 3 e 4 filhos viram reduzidos as suas proporções 11. 

 

Tabela 5. Núcleos familiares segundo o número de filhos, 2001 e 2011 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

O número de famílias institucionais12 aumentou expressivamente na última década (cerca de 24,7%), 

traduzindo o aumento do número de instituições particularmente vocacionadas para responder às 

necessidades de uma sociedade cada vez mais envelhecida13. Em 2011, cerca de 74,7% dos núcleos familiares 

eram constituídos pelo casal com filhos/as comuns. Importa salientar que, na última década, se registou um 

aumento assinalável (+36,1%) de núcleos familiares monoparentais14, em que os/as filhos/as vivem com a 

mãe.  

Em 2011 cerca de 0,66% da população do Concelho de Vila Franca de Xira vivia em famílias institucionais. Este 

valor, face a 2001, aumentou ligeiramente, no entanto, o Concelho ainda apresenta efetivos inferiores aos 

registados para a média da região. 

No Concelho de Vila Franca de Xira, o número de pessoas a residir em famílias institucionais aumentou em 

15% face a 2001, no entanto, o número total de famílias institucionais reduziu em proporção semelhante, ou 

seja em 15%. Este valor é bastante superior à média da Grande Lisboa que apresentou um comportamento 

idêntico, mas que apenas reduziu em cerca de 5% este tipo de famílias. Já a AML apresentou uma evolução 

contrária, ou seja, aumentou em cerca de 3% o número total de famílias institucionais15. 

  

                                                             

11 Idem 
12 Famílias institucionais: conjuntos de pessoas residentes num alojamento coletivo que, independentemente da relação de parentesco entre si, 
observam uma disciplina comum, são beneficiários dos objetivos de uma instituição e são governados por uma entidade interior ou exterior ao grupo 
(INE: http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994)   
13 ARSLVT, I.P., População e Perfil Social (2012), Departamento de Saúde Pública. Maio de 2012. Pág. 25 
14 Núcleo Familiar Monoparental: um núcleo familiar que integra apenas um dos progenitores, pai ou mãe, com filho(s). 

15 Caderno Território e População do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 

http://metaweb.ine.pt/sim/CONCEITOS/Detalhe.aspx?cnc_cod=177&cnc_ini=24-05-1994
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Tabela 6. Núcleos familiares com filhos por tipo de núcleos (%), por território CSF, 2001 e 2011 

 

Fonte: INE, Censos 2001; IME, Censos 2011 

 

Em 2011, os núcleos familiares de casais com filhos, predominam em todas as freguesias do Concelho. 

Vialonga é a freguesia que apresenta maior proporção deste tipo de núcleos (31,45%). Os núcleos familiares 

de casais sem filhos predominam nas freguesias de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz (21,02%), 

enquanto os núcleos familiares monoparentais apresentam maior proporção na freguesia de Vialonga (8,82%) 

Em relação a 2001, a proporção de núcleos familiares de casais com filhos decresceu em todas as freguesias 

do Concelho, exceto nas freguesias de Vialonga (crescimento superior a 6%) e Póvoa de Santa Iria/Forte da 

Casa (crescimento de 0,36%). Em contrapartida, os núcleos familiares de casais sem filhos apresentaram 

aumentos em todas as freguesias, com exceção de Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras onde este tipo de 

núcleo reduziu ligeiramente (0,28%). O mesmo tipo de comportamento verificou-se em relação aos núcleos 

familiares monoparentais, ou seja todas as freguesias do Concelho registaram crescimentos. 
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Em Vila Franca de Xira, em 2011, ocorreram 455 dissoluções de casamento por morte do cônjuge. A viuvez 

afeta sobretudo as mulheres devido à sobremortalidade masculina. 

Os casamentos dissolvidos por divórcio têm vindo progressivamente a aumentar na última década. “A 

dissolução do casamento por divórcio é um acontecimento relevante em Portugal nos últimos 30 anos. O 

número de divórcios tem aumentado de forma acentuada desde 1975, ano em que os indivíduos casados 

catolicamente passaram a poder obter o divórcio civil. (…) 

As alterações legislativas introduzidas em 2002, relativas aos divórcios por mútuo consentimento decretadas 

nas conservatórias do registo civil, podem justificar o número de divórcios decretado em 2002 como o mais 

elevado de sempre” (INE 2012b). 

Os valores da taxa bruta de divorcialidade acompanham a tendência de evolução do número de divórcios, 

registando-se, em 2011, para o Concelho de Vila Franca de Xira, uma taxa de 3,2‰, valor superior à média da 

AML e Grande Lisboa (ambas com 2,6‰) (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013). 

 

Tabela 7. Casamentos dissolvidos, 2001-2011 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 

 

 

 

1.2.3 ESTRANGEIROS NA POPULAÇÃO RESIDENTE 

Segundo os Censos de 2011, residiam em Portugal 394.496 estrangeiros, representando 3,7% do total de 

residentes do país, (2,2% em 2001 e 1,1% em 1991). Na última década, a população estrangeira, a residir em 

Portugal cresceu cerca de 70%, correspondendo a um aumento de 167.781 pessoas. Na década anterior esse 

aumento tinha sido de 112%.  
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A nível nacional, verifica-se que a maior comunidade estrangeira residente em Portugal é a brasileira (109.787 

indivíduos, cerca de 28%), seguindo-se a cabo-verdiana (38.895 indivíduos, 10%) e a ucraniana (9%).  

O padrão geográfico de implantação dos imigrantes em Portugal apresenta uma forte polarização nos grandes 

centros urbanos, com particular destaque para a área metropolitana de Lisboa. Em termos de distribuição 

geográfica, a Região de Lisboa concentra mais de metade dos estrangeiros residentes em Portugal (51,6%).  

Também segundo os Censos 2011, Sintra e Lisboa são os municípios que concentram mais estrangeiros (8,9% 

e 8,7%) seguindo-se Amadora, Cascais e Loures, com valores entre os 4,8% e 4,5%. As cidades de Odivelas, 

Almada, Seixal, Loulé e Oeiras integram também o conjunto dos municípios com maior número de 

estrangeiros. Nestes 10 municípios concentram-se 45,6% da população estrangeira residente em Portugal16. 

Relativamente à naturalidade dos imigrantes, verifica-se uma grande concentração na Grande Lisboa da 

população oriunda dos Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP), em particular nos municípios de Sintra 

e Amadora, os quais concentram 35% do total da comunidade cabo-verdiana, 26,6% da angolana e 37,3% dos 

cidadãos da Guiné-Bissau.  

No ano de 2011, cerca de 5,32% da população residente no Concelho de Vila Franca de Xira é de nacionalidade 

estrangeira. Este valor, ainda assim, é inferior à média da Grande Lisboa (7,23%) e AML (6,67%). De realçar 

que entre 2001 e 2011 a população estrangeira cresceu no Concelho em cerca de 37%. 

Esta população, em 2001 era maioritariamente masculina, e em 2011 essa tendência inverteu-se, 

havendo atualmente mais mulheres residentes de nacionalidade estrangeira do que homens. Esta 

inversão ocorre igualmente quando analisamos os dados da Grande Lisboa e da Área Metropolitana 

de Lisboa (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013). 

  

                                                             

16http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=150126943&DESTAQUESmodo=2 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=150126943&DESTAQUESmodo=2
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Tabela 8 - População residente estrangeira 2001 e 2011 e quociente de localização 2011, por território de CSF 

 
 
Fonte: INE, Censos 2001; INE, Censos 2011 

Por último, é importante salientar que os imigrantes, sobretudo os indocumentados, as minorias étnicas 

pobres e os menos qualificados, com vínculos de trabalho mais precários, encontram-se especialmente 

vulneráveis aos fatores de risco associados ao consumo de substâncias psicoativas. 

 

1.2.4 NÍVEL DE INSTRUÇÃO 

Em Portugal, nos Censos 2011 e comparativamente com os Censos 2001, observa-se um decréscimo 

da população nacional com níveis de instrução até ao 2º ciclo do ensino básico e um aumento da 

população com os níveis de qualificação superiores.17 De facto, entre 2001 e 2011 o País registou progressos 

muito significativos em todos os níveis de ensino. Contudo, continuam a registar-se grandes assimetrias 

regionais, com a Região de Lisboa a registar em 2011, a taxa de analfabetismo mais baixa (3,2% de analfabetos) 

e, na situação oposta, a Região do Alentejo, a registar 9,6%. Na Região de Lisboa, residem ainda 21% dos/as 

licenciados/as do país (seguindo-se-lhe as regiões Norte, Centro, Algarve e R.A. da Madeira com 13% cada e 

Alentejo e R.A. dos Açores com 11%).18 

                                                             

17 Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. População e perfil social. Departamento de Saúde Pública. Maio de 2012. Pág. 26 
18 INE: “Destaque” 20 de Novembro 2012 - Censos 2011. Pp 17 a 22. 
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Em 2011 o nível de escolaridade da população residente mais representativo no Concelho de Vila Franca de 

Xira era o ensino básico (50,36%), à semelhança da AML (48,31%) e Grande Lisboa (46,98%).  

A população residente no Concelho apresentou níveis de escolaridade superiores à média da região onde se 

insere, ao nível do ensino básico e secundário, e inferiores no que se refere ao ensino pós secundário e 

superior. Não obstante o ensino pós-secundário e superior no Concelho terem sido, quando comparados com 

os outros níveis de escolaridade, menos representativos, foram aqueles que apresentaram aumentos nesta 

última década.  

Em contrapartida a população sem nível de escolaridade reduziu (de 12,05% para 7,68%) estando, no entanto, 

acima da média da AML (7,46%) e Grande Lisboa (7,09%) (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013). 

Tabela 9. Nível de escolaridade da população residente (%) 2001 e 2011 

 
 
Fonte: INE, Censos 2001: INE, Censos 2011 
 

Como podemos verificar através dos dados do Tabela 9 também ao nível das diferentes freguesias, o nível de 

escolaridade da população residente mais representativo em todos os territórios foi o ensino básico, seguido 

do secundário.  

O ensino pós-secundário e superior apresentaram, em todos os territórios, aumentos nesta última década, 

com exceção da freguesia de Vila Franca de Xira que registou uma redução da população residente ao nível 

do ensino pós-secundário.  

A população sem nível de escolaridade reduziu, face a 2001, em todos os territórios, no entanto, as CSF de 

Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras, Vila Franca de Xira, Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz e 

Vialonga, continuaram a apresentar valores superiores aos apurados para a média do Concelho.  

De acordo com o Censos 2011, a taxa de analfabetismo no Concelho de Vila Franca de Xira foi de 3,1%, valor 

superior ao apurado para a Grande Lisboa (3,0%), porém inferior à média da AML (3,23%). Face a 2001, 

verificou-se uma redução desta taxa, que era de 5,4%.  

Confirma-se a tendência para diminuição da taxa de analfabetismo em todas as freguesias, mantendo-se em 

2011, tal como em 2001, os territórios das CSF de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz, Castanheira do 
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Ribatejo/Cachoeiras e Vila Franca de Xira, com os valores mais elevados, 5,2%, 4,6% e 4,4%, respetivamente 

(Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013). 
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Tabela 10. População residente segundo o nível de escolaridade (%), por território CSF, 2001 e 2011 

 
Fonte: INE, Censos 2001; INE, Censos 2011 
 
 

Se consideramos a prevalência dos níveis de ensino para cada escalão etário e de acordo com os dados do INE 

(ver Tabela 11) podemos constatar que em 2011, o ensino básico predominava em todos os grupos etários, 

com exceção do grupo dos menos de 15 anos, em que prevalecia o nível de escolaridade incompleto, o que é 

compreensível face às idades em presença, e no grupo etário dos 25-29 anos em que era ultrapassado pelo 

ensino secundário.  

Refira-se que o ensino superior surgiu com alguma relevância nos grupos etários dos 25 aos 44 anos, revelando que 

as gerações que nasceram no último quartel do século XX possuem maior nível de escolaridade.  

É também de notar que a população idosa, com mais de 70 anos, apresentava, a seguir à população com 

menos de 15 anos, menor nível de escolaridade (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013). 

Tabela 11. População segundo o grupo etário, por nível de escolaridade, no Concelho de Vila Franca de Xira, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011  
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1.3  CONDIÇÕES ECONÓMICAS E SOCIAIS 

O atual contexto de crise económica tem contribuído nos últimos anos para um agravamento das condições 

socioeconómicas da população em geral, com um aumento do desemprego, da insuficiência económica, das 

bolsas de pobreza e da exclusão social. Estes fatores têm efeitos acrescidos junto das populações mais 

vulneráveis (pessoas portadoras de deficiência, toxicodependentes, doentes do foro mental /psiquiátrico, 

indivíduos portadores de doença crónica, entre outros), que se encontram cada vez mais afastadas do acesso 

ao mercado de trabalho, ou outras oportunidades de inserção socioprofissional, bem como do acesso aos 

cuidados de saúde. A insuficiência de respostas específicas face ao aumento destes fatores de vulnerabilidade 

e, paralelamente, a diminuição dos apoios sociais (rendimento social de inserção, abonos de família, subsídios 

sociais de desemprego, pensões sociais, subsídios eventuais) contribuem para o reforço da exclusão social 

destas populações. 

Nas zonas metropolitanas estes fatores cruzam-se com outros fenómenos, nomeadamente maior 

concentração de territórios marcados por níveis elevados de pobreza e exclusão social, imigração, conflitos 

étnicos, desenraizamento e isolamento social, aumento da criminalidade. 

Todos estes fenómenos constituem fatores de risco para o uso/abuso de SPA, pelo que a análise dos mesmos 

se revela fundamental para uma atualização diagnóstica, numa perspetiva integrada de compreensão dos 

comportamentos aditivos e dependências. 

1.3.1 SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

O crescimento da taxa de desemprego nos últimos cinco anos tem constituído um fator de agravamento das 

condições socioeconómicas da população, com consequências gravosas ao nível do acesso a diferentes 

recursos materiais, degradação da qualidade de vida, desorganização e desestruturação das famílias, e 

necessariamente também com consequências ao nível da saúde.  

Como já foi referido anteriormente, este crescimento da taxa de desemprego manifesta-se de forma mais 

marcante em determinados grupos populacionais, salientando-se o grupo mais vulneráveis (pessoas com mais 

baixas qualificações) mas também, cada vez, de jovens desempregados com altas qualificações (Ensino Superior). 

Consultando as estatísticas do Instituto do Emprego e da Formação Profissional, IP (IEFP), observa-se que, em 

Dezembro de 2014, se encontravam inscritos nos Centros de Emprego 598.600 desempregados, sendo que 

534.200 são desempregados à procura de novo emprego (universo dos potenciais beneficiários de prestações 

de desemprego). Este número representa uma redução de 13,3% face ao período homólogo de 2013, 
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reforçando a variação registada em Dezembro do ano anterior (-2,8%), o que traduz uma diminuição de 92.000 

inscrições de candidatos a emprego. 

Assim, em termos médios anuais, a taxa de desemprego a nível nacional, medida pelo Instituto Nacional de 

Estatística, IP (INE), atingiu os 13,9% em 2014 (que corresponde a 639 mil habitantes) tendo sido 16,2% em 

2013, 15,7% em 2012, 12,7% em 2011 e 10,8% em 2010. Em 2014 a população desempregada apresentava a 

seguinte composição: 

 Por sexo: 50,1% de homens e 49,9% de mulheres; 

 Por grupo etário: 18,0% de jovens (15 a 24 anos), 22,9% dos 25 aos 34 anos, 23,4% dos 35 aos 44 anos, 

35,7% com 45 e mais anos; 

 Por nível DE escolaridade: 54,9% de pessoas que completaram, no máximo, o 3º ciclo do ensino básico, 

28,1% o ensino secundário e pós-secundário e 17% o ensino superior; 

 Salienta-se ainda o agravamento da taxa de desemprego de longa duração (superior a 12 meses) que em 

Dezembro de 2014 tinha aumentado para cerca de 50% do total de inscritos. Este fator contribui para o 

agravamento das situações de exclusão social e afeta igualmente de forma mais acentuada os grupos 

vulneráveis (indivíduos com baixas qualificações, portadores de deficiência, toxicodependentes etc.) bem 

como a população com mais de 45 anos.  

No Concelho de Vila Franca de Xira, o número de desempregados inscritos no Centro de Emprego era em 2001 

de 4.159, em 2011 de 6.541 e em 2014 de 6.656. Analisando os dados do desemprego entre 2004 e 20013 (ver 

Tabela), e de acordo com informação fornecida pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional pode 

verificar-se, que o desemprego aumentou face a 2004, cerca de 23%. 

Fig. 1 Desemprego registado total e segundo o género (situação no fim do mês) no Concelho de Vila 

Franca de Xira, 2004 a 2013 

 
Nota: Dados referentes ao mês de setembro de 2004 a 2013 
Fonte: http://www.iefp.pt/estatisticas/Paginas/Home.aspx [consultado em novembro de 2013]. 

No que concerne à percentagem de desempregados por grupo etário comprova-se que a esmagadora maioria 

dos desempregados registados se enquadra, em 2013, no grupo dos 35 aos 54 anos (49,26%), seguindo-se os 
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grupos que enquadram as pessoas entre os 25 e os 34 anos (22,07%) e com 55 e mais anos (18,07%). Por 

último, surgem os indivíduos com menos de 25 anos (10,59%). Esta propensão observa-se, com pequenas 

variações, em todo o período temporal considerado, de 2004 a 2013. Face a 2004, o principal agravamento 

observa-se no grupo etário dos 35 aos 54 anos que de 36,99% passou para 49,26%. 

Tabela 12. Desemprego registado segundo o grupo etário (situação no fim do mês) no Concelho de Vila Franca de Xira, 2004 a 

2013 

 
Nota: Dados referentes ao mês de setembro de 2004 a 2013 
Fonte: http://www.iefp.pt/estatisticas/Paginas/Home.aspx [consultado em novembro de 2013]. 

 

A idade tem-se revelado um dos principais fatores de discriminação do mercado de trabalho, associado, em 

grande medida, ao nível de escolaridade dos indivíduos. No entanto, nesta última década, o contexto de crise 

económica tem vindo a alterar tradicionais tendências no acesso ao mercado de trabalho. 

Tabela 13. Desemprego registado segundo os níveis de escolaridade (situação no fim do mês) no Concelho de Vila Franca de 

Xira, 2004 a 2013 

 
Nota: Dados referentes ao mês de setembro de 2004 a 2013 
Fonte: http://www.iefp.pt/estatisticas/Paginas/Home.aspx [consultado em novembro de 2013]. 
 

Como se pode observar na Tabela 13, se em 2004 as pessoas desempregadas com nível de escolarização inferior 

ao 3º ciclo do ensino básico eram 71,85%, em 2013 esta percentagem reduziu para 58,65%. Em contrapartida os 

desempregados com o nível de ensino secundário e superior aumentaram de 28,15% para 41,35%. 
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Face a 2004 os maiores aumentos são dos desempregados com qualificação de nível secundário (cuja variação 

é de 84,69%) e de nível superior (73,9%). Em contrapartida os desempregados apenas com o 1º ciclo do ensino 

básico reduzira 37,59%19. 

1.3.2 BENEFICIÁRIOS DAS PRESTAÇÕES DE DESEMPREGO 

Em 2013, 9.710 indivíduos usufruíram de prestações de desemprego da segurança social (subsídio de 

desemprego e subsídio social de desemprego). Destes 51,2% eram homens e 48,8% mulheres. Entre 2005 e 

2013 os beneficiários com prestações de desemprego aumentaram 41,1%. Os homens sofreram um aumento 

superior (49,9%) ao das mulheres (32,9%)20.  

Tabela 14. Beneficiários com prestações de desemprego no Concelho de Vila Franca de Xira, 2005 a 2013 

 
Notas: Inclui dados do Subsidio de Desemprego, Subsidio Social de Desemprego Inicial, Subsidio Social de Desemprego Subsequente e Prolongamento 
de Subsidio Social de Desemprego. 
Fonte: Instituto de Informática I.P. da Segurança Social, Área de Produção e de Divulgação de Dados, Departamento de Analise e Gestão de Informação, 
setembro de 2014. 

O grupo etário dos 35 a 39 anos, em 2013, era o que maior número de beneficiários, de ambos os sexos, possuía. 

Em 2005 a realidade era distinta, no sexo feminino o principal grupo etário era o dos 25 aos 29 anos, enquanto 

no sexo masculino o maior número de beneficiários integrava-se no grupo etário dos 55 aos 59 anos. 

Em 2013 a CSF com maior número de beneficiários a usufruir de prestações de desemprego era a CSF da Póvoa 

de Santa Iria/Forte da Casa com 2.758 beneficiários, seguida da CSF de Alverca do Ribatejo/Sobralinho com 

2.599 beneficiários. 

                                                             

19 Caderno Emprego e Desemprego do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 

20 Caderno Emprego e Desemprego do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 
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Entre 2005 e 2013 as CSF da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho aumentaram 

49,2% e 46,1%, respetivamente. Estes aumentos foram superiores ao verificado para o Concelho, no mesmo 

período, que não ultrapassou os 41,1%21. 

Tabela 15. Pensionistas da segurança social por 1.000 habitantes em idade ativa (‰) por localização geográfica, 2004 a 

2012 

 
Fonte: INE segundo dados de Instituto de Informática, I.P. [Tabela extraído em 18 de junho de 2014 em http://www.ine.pt] 

 Subsídio de Desemprego: 

Uma análise a proporção dos beneficiários do subsídio de desemprego no total da população com 15 e mais 

anos permitiu concluir que o Concelho de Vila Franca de Xira, nos últimos anos, apresentou, maior proporção 

deste tipo de beneficiários do que a AML e a Grande Lisboa. Em 2013, a proporção de beneficiários face a 

população com 15 e mais anos, era no Concelho de Vila Franca de Xira de 4,1%, enquanto na AML a proporção 

era de 3,5% e na Grande Lisboa de 3,4%22. 

Tabela 16. Beneficiários (%) das prestações de subsídio de desemprego no total da população residente com 15 e mais anos, 

por localização geográfica, 2001, 2009 a 2013 

 
Fonte: PORDATA proveniente de II/MSSS [dados consultados em 19 de Junho de 2014 em www.pordata.pt] 

Em 2013, a CSF com maior número de beneficiários a usufruir de prestações de desemprego era a CSF da 

Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa com 2.537 beneficiários, seguida da CSF de Alverca do Ribatejo/Sobralinho 

com 2.360 beneficiários. Em conjunto estes dois territórios reuniram 55,8% dos beneficiários com subsídios 

de desemprego do Concelho23. 

Entre 2008 e 2013 as CSF de Alverca do Ribatejo/Sobralinho e a CSF da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa 

aumentaram 94,3% e 89,4,4%, respetivamente. Estes aumentos foram superiores ao verificado para o 

Concelho, no mesmo período, que foi de 84,8%. 

                                                             

21 Idem 
22 Caderno Emprego e Desemprego do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 

23 Idem 
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Tabela 17. Beneficiários com subsídio de desemprego, por CSF, 2006 a 2013 

 
Fonte: Instituto de Informatica I.P. da Seguranca Social, Area de Producao e de Divulgacao de Dados, Departamento de Analise e Gestao de Informacao, setembro de 

2014 
 

 Subsidio Social de Desemprego e Prolongamento do Subsidio Social de Desemprego: 

Uma análise da proporção dos beneficiários do subsídio social de desemprego no total dos beneficiários ativos 

da Segurança Social permitiu concluir que o Concelho de Vila Franca de Xira, em todos os anos em análise, não 

se distanciou dos valores apurados para a AML e a Grande Lisboa. 

 

 

Tabela 18. Beneficiários do subsídio social de desemprego da segurança social no total de beneficiários ativos (%), por localização geográfica, 

2001 e 2009 a 2013 

(R) Dados retificados pela entidade responsavel entre 2009 e 2012 em 01/04/2014 
Formula: (Beneficiarios do subsidio social de desemprego no final do ano civil/Beneficiarios ativos da Seguranca Social no ano civil) * 100 

Fonte: PORDATA proveniente de II/MSSS [dados consultados em 19 de Junho de 2014 em www.pordata.pt] 

 
Em 2013, como se pode verificar na Tabela 19, a CSF com maior número de beneficiários a usufruir de 

prestações de subsídio social de desemprego e prolongamento do subsídio social de desemprego foi a CSF de 

Alverca do Ribatejo/Sobralinho com 126 beneficiários, seguida da CSF da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa 

com 107 beneficiários. 

Nos últimos 6 anos verificou-se que, até 2009 houve um aumento dos beneficiários deste tipo de subsídios 

em todas as CSF, tendência que se inverteu a partir dessa data, com mínimos acentuados em 2011 e com 

manutenção da descida até 2013. 
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Entre 2009 e 2013 as CSF da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras sofreram 

as maiores reduções, com 70,4% e 68,7%, respetivamente. Na CSF de Vialonga observou-se a menor redução 

(-65,8%)24. 

Tabela 19. Beneficiários com prestações de subsídio social de desemprego e prolongamento do subsídio social de 

desemprego, por CSF, 2006 a 2013 

 
Fonte: Instituto de Informática I.P. da Segurança Social, Área de Produção e de Divulgação de Dados, Departamento de Analise e Gestão de Informação, 
setembro de 2014. 

 

1.3.3 BENEFICIÁRIOS DO RSI  

De acordo com os dados registados pela Segurança Social, entre 2008 e 2010, o número de beneficiários de 

RSI foi sempre crescente, atingido 447.502 indivíduos a nível nacional e 85.038 indivíduos para o Distrito de 

Lisboa. É a partir de 2011 que se começam a registar variações negativas, sendo o número de beneficiários em 

2014 de 320.172 a nível nacional e de 59.927 para o Distrito de Lisboa25. 

Para o Concelho de Vila Franca de Xira e segundo os dados do Diagnóstico Social26 o nº de beneficiários do RSI 

em 2013 era de 1.216. Uma análise da evolução do número de beneficiários de RSI desde 2005 revela um 

crescimento deste número até 2010, data a partir da qual se verifica um progressivo decréscimo do número 

de beneficiários. 

Estes dados apontam, mais uma vez, para um decréscimo dos apoios sociais num período marcado, como já 

referimos, pelo aumento da taxa de desemprego e pela diminuição das condições socioeconómicas das 

famílias. 

No que concerne ao número de beneficiários por freguesia, e de acordo com os dados referidos no Diagnóstico 

Social realizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, pode referir-se que, em 2013, a CSF de Alverca 

do Ribatejo/Sobralinho possuía o maior número de famílias com prestações de RSI, ao contrário de 2005, cuja 

                                                             

24 Caderno Emprego e Desemprego do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2013. 

25 Caderno Prestações Sociais do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

26 Idem 
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CSF que maior número de famílias detinha a usufruir deste tipo de prestação era a CSF de Vialonga. Em 2010 

era a CSF da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa que detinha o maior número de famílias beneficiadas. 

Tabela 20. Famílias com processamento de RSI, por CSF, 2005 a 2013 

Fonte: Instituto de Informática I.P. da Segurança Social, Área de Produção e de Divulgação de Dados, Departamento de Analise e Gestão de 
Informação, setembro de 2014 

 

Entre 2005 e 2010 foram as CSF da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa e Alverca do Ribatejo/Sobralinho que 

sofreram os maiores aumentos de famílias a beneficiarem de prestações de RSI, 618,8% e 360,3%, 

respetivamente. Em oposição a CSF de Vialonga foi a que observou o menor crescimento, com 178,3%. Entre 

2010 e 2013, a tendência decrescente foi superior nas CSF da Castanheira do Ribatejo/Cachoeiras e Vila Franca 

de Xira, com -39,0% e 38,2%, respetivamente. Apenas a CSF de Alhandra/São João dos Montes/Calhandriz 

apresentou um ligeiro crescimento de 2,8% entre os anos em análise27. 

 

Tabela 21. Número médio de dias de subsídios de desemprego, por localização geográfica, 2005 a 2012 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 20011 e 2012. 

1.4 BAIRROS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA   

Os bairros sociais constituem uma resposta para o realojamento de populações socialmente desfavorecidas, 

proporcionando o acesso a uma habitação condigna, mas conduzem igualmente a efeitos perversos, 

relativamente à integração urbanística e social destas populações pela concentração das diversas 

                                                             

27 Caderno Prestações Sociais do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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problemáticas, como a pobreza, o insucesso escolar, as famílias monoparentais, a violência, os 

comportamentos aditivos, o crime.  

No Concelho de Vila Franca de Xira, e de acordo com os dados do Diagnóstico Social,28 o património 

habitacional do município é constituído por vários bairros e várias habitações isoladas, com diferentes 

tipologias, dispersas pelo Concelho, sendo a sua gestão patrimonial e social da responsabilidade da Divisão de 

Desenvolvimento Social (DDS).O património habitacional municipal é constituído por 1.116 fogos, dispostos 

em 26 bairros ou núcleos, distribuídos por 334 edifícios. 

Fig. 2. Bairros Municipais no Concelho de Vila Franca de Xira, 2014 

 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014 

No que concerne à distribuição dos fogos com ocupação por CSF, a CSF Alhandra/SJM/ Calhandriz Vila Franca 

de Xira apresenta o maior número de fogos (337 fogos correspondendo a 30,2% do parque habitacional), 

seguida de Vialonga (com 276 fogos refentes a 24,7% do parque). No anexo 1 indica-se a distribuição do nº de 

fogos de habitação social, de acordo com os diferentes Bairros/ Comissões Sociais de Freguesia. 

 

                                                             

28 Caderno Habitação do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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1.5 POPULAÇÃO SEM-ABRIGO 

A F.E.A.N.T.S.A. – Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec le Sans Abri desenvolveu 

uma definição de sem-abrigo (ETHOS1 – European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) 

(FEANTSA, 2005) que considera as realidades analisadas em diferentes países europeus, especificamente no 

que respeita às diferentes situações de habitação. A sua conceção abrangente baseia-se no pressuposto que 

a situação de sem-abrigo não é um fenómeno estático, mas sim um processo que afeta várias pessoas e 

famílias, em situação de vulnerabilidade, em diferentes momentos das suas vidas. 

A Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas Sem-Abrigo – ENIPSA (2009) surge para dar resposta à necessidade 

de definir e implementar políticas especificamente direcionadas à população sem-abrigo que se constituam como 

alternativas às intervenções assistencialistas. Neste contexto, a problemática de sem-abrigo emerge, finalmente, como 

objeto de discussão pública, em espaços institucionais e sedes políticas, num país onde o Estado teve, até então, um 

papel marginal no que toca a orientações políticas específicas nesta área. Este movimento permitiu o 

(re)equacionamento das estratégias de intervenção utilizadas até então, de forma geral pautadas por medidas 

fragmentadas, desarticuladas e com caráter de emergência, serviços prestados principalmente por Instituições Privadas 

de Solidariedade Social e Organizações Não-Governamentais (Baptista, 2009). 

O plano de ação da ENIPSA, para o período entre 2009 e 2015, aponta para a utilidade da articulação e 

potenciação dos recursos existentes como medida eficaz para evitar a sobreposição e duplicação de esforços 

e os seus efeitos perversos, principalmente no que respeita à manutenção e persistência da problemática 

(ENIPSA, 2009). 

Com a implementação da ENIPSA, Portugal estipulou uma definição oficial de pessoa em situação de sem-

abrigo29 influenciada pela abordagem da F.E.A.N.T.S.A. A ausência de habitação condigna está na base das 

suas linhas orientadoras de avaliação e intervenção, considerando a garantia do acesso à habitação como 

primordial para a redução do número de pessoas nesta situação.  

A situação dos sem-abrigo ultrapassa assim largamente a questão da habitação e remete para uma 

problemática mais complexa, produto de uma constelação de diferentes fatores (desemprego de longa 

duração, quebra dos vínculos sociais e familiares, acontecimentos de vida traumáticos, problemas de saúde 

                                                             

29A definição de pessoa sem-abrigo defendida pela ENIPSA (2009) estipula que uma pessoa, independentemente da sua nacionalidade, idade, sexo, 
condições socioeconómica e de saúde física e mental, é considerada em situação de sem-abrigo quando se encontra numa das seguintes situações: 

· sem tecto – vivendo no espaço público, alojada em abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário; 

· sem casa – encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito. 
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mental, uso de substâncias psicoativas, imigração, entre outros) que se relacionam com a trajetória de vida 

da pessoa sem-abrigo. 

Como Nogueira e Ferreira (2007, p. 199) sublinham, podemos considerar que “a situação de sem-abrigo 

representa o final de um processo que se associa à pobreza mas que é distinto desta, dado o número e 

dimensão das clivagens com os vários sistemas. O deficiente acesso aos sistemas e a existência de fissuras 

cada vez mais evidentes resultam de vários fatores produtores de risco de exclusão social. Por sua vez, estes 

fatores, individualmente ou por influência conjunta, provocam o aumento desta fratura (entre a pessoa sem-

abrigo e os sistemas), num processo de bola de neve de dimensões cada vez mais complexas.” 

No Concelho de Vila Franca de Xira, e de acordo com os dados apresentados no Diagnóstico Social30, 

encontravam-se identificadas à data de atualização do mesmo (2015), 52 pessoas como sem-abrigo. Destes, 

51 são homens, e apenas 1 é mulher. A maioria encontra-se na faixa etária entre os 36 e os 65 anos (58%), 

havendo contudo cerca de 31% para os quais se desconhece a idade. A nacionalidade da população sem-abrigo 

é sobretudo portuguesa (56%), seguindo-se os naturais dos PALOP (29%) e de outros países como a Moldávia 

e Roménia (4%). Dos restantes 11% desconhece-se a sua nacionalidade31. 

Em termos de habilitações literárias, verifica-se que 33% desta população tem o ensino básico, havendo 

também uma pequena proporção com a frequência do ensino secundário. Acrescenta-se que para 61,5% se 

desconhece o nível de escolaridade. 

Quanto aos locais de pernoita, a rua recebe 30,7% da população sem-abrigo, bem como a barraca, que 

apresenta a mesma percentagem. Seguem-se os que se encontram noutros locais (38,6%). 

O presente apuramento conclui que a maior parte da população sem-abrigo encontra-se nesta situação há 

menos de 1 ano (73%), ocorrendo também durações mais prolongadas de 5 anos e 8 anos (17,3%). 

Quanto à razão da situação sem-abrigo, a mais frequente é o alcoolismo, que representa 38%, seguida da 

toxicodependência (17%) e restantes (desemprego, saúde mental, documentação irregular, problemas de 

saúde, habitação, dependências e ausência de rendimentos). Acrescenta-se que para 11,5% não se conhece a 

razão indicada para a situação32.  

                                                             

30 Caderno Habitação do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

31 Idem 

32 Idem 
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Estes dados remetem para a relação entre a problemática de sem-abrigo e o abuso de substâncias psicoativas, 

abrindo espaço à discussão sobre se estas dimensões se constituem como causas ou consequências durante 

o processo da situação de sem-abrigo. Para se atender à abrangência das dimensões constitutivas da 

problemática em causa, é necessário incorporar todos os fatores económicos, sociais e psicológicos 

subjacentes que potenciam e permitem a manutenção da situação de sem-abrigo (Vázquez & Muñoz, 2001). 

1.6  RECURSOS E RESPOSTAS SOCIAIS 

«Os equipamentos sociais apresentam-se como elementos centrais de proteção social e do contrato social 

entre o Estado e os cidadãos. Se a existência de uma rede de serviços sociais ajustados se revela fulcral 

para a qualidade de vida das populações, a cobertura eficaz assegurada por essa rede de carácter público 

também se torna essencial, sobretudo para as pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.»33 

Em Vila Franca de Xira, a Rede Social envolve aproximadamente 150 instituições, do sector público e privado 

e encontram-se estabilizados os procedimentos de comunicação e de planificação, implementação e avaliação 

da intervenção, o que tem garantido uma melhor gestão dos recursos e, simultaneamente, uma maior eficácia 

na resposta aos problemas das populações34.   

O CLAS (Conselho Local de Ação Social), a que o Município preside, é a instância responsável pela elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Social – PDS – para o Concelho. O Plano de Desenvolvimento Social de Vila 

Franca de Xira 2013-2015 é um instrumento flexível que formaliza a progressiva contratualização na Rede 

Social de Vila Franca de Xira das intervenções e respostas que os diferentes níveis institucionais propõem. 

Deverá ser capaz de gerar suporte para a monitorização e avaliação constante de novas oportunidades e 

necessidades de intervenção.  

O PDS de Vila Franca de Xira inclui uma Agenda Estratégica35 baseada em 3 eixos: Família e Comunidade; 

Grupos Especialmente Vulneráveis; e Emprego, Empreendedorismo e Qualificação profissional. 

Relativamente ao Eixo 1 - Família e Comunidade, tem como objetivo geral, melhorar as condições de vida da 

população, potenciando a qualidade das respostas existentes e das novas respostas sociais e como objetivos 

específicos na área da infância e família: promover as competências parentais; conhecer as necessidades de 

                                                             

33 Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa. EAPN Portugal – Rede Europeia Anti Pobreza (2012). Observatório de Luta Contra a 
Pobreza na Cidade de Lisboa – Relatório 2011. Pág. 138 
34 http://www.cm-vfxira.pt/pages/256 consultado a 3 de fevereiro de 2016. 
35 Plano de Desenvolvimento Social 2015-2020, consultado a 7 de março de 2016 http://www.cm-Vila Franca de 
Xiraira.pt/uploads/document/file/942/PDS_2015_-2020_VILA FRANCA DE XIRAira.pdf 

http://www.cm-vfxira.pt/pages/256


Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 43 de 210 

 

resposta ao nível da Saúde Mental; promover as competências pessoais e sociais de crianças e jovens e 

prevenir comportamentos de risco. 

Relativamente ao Eixo 2 - Grupos Especialmente Vulneráveis, tem como objetivo geral, promoção da inclusão 

social e combater à pobreza e discriminação e como objetivos específicos: promover a integração dos 

indivíduos em condição de sem-abrigo e uniformização dos procedimentos de intervenção; aumentar o 

conhecimento sobre a comunidade cigana do Concelho, com especial enfoque na residente em territórios 

desfavorecidos; e promover a rutura com situações de vitimização criando os meios e as estratégias para que 

possam exercer os seus direitos fundamentais e constitucionais. 

Relativamente ao Eixo 3 - Emprego, Empreendedorismo e Qualificação profissional, tem como objetivo geral, 

promover a aquisição de competências e a aprendizagem ao longo da vida, criando condições que permitam 

melhorar o acesso ao mercado de trabalho e como objetivos específicos: promover a inserção de jovens no 

mercado de trabalho; melhorar as competências da população com baixas qualificações; e promoção do 

empreendedorismo e implementação de projetos de negócio. 

1.6.1 CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA 

Como já foi referido anteriormente, a Câmara Municipal preside o CLAS (Conselho Local de Acão Social), 

assumindo uma função central no que respeita ao planeamento estratégico da intervenção no Concelho de 

Vila Franca de Xira, contribuindo para a centralização de informação no que respeita às necessidades dos 

diferentes territórios, potenciando a integração de recursos e respostas e promovendo a concertação de 

estratégias de ação. Atualmente estão envolvidas na Rede Social cerca de 150 instituições, do sector público 

e privado e encontram-se estabilizados os procedimentos de comunicação, de planificação, implementação e 

avaliação da intervenção, o que tem garantido uma melhor gestão dos recursos e, simultaneamente, uma 

maior eficácia na resposta aos problemas das populações. 

O Município é composto por 5 grandes Departamentos, compostos por diferentes divisões e por 8 

gabinetes/divisões diretamente dependentes da Presidência, que no seu conjunto asseguram a gestão do seu 

funcionamento. Ao nível dos Departamentos, pode assim referir-se o Departamento de Gestão Administrativa, 

Financeira e Jurídica, o Departamento de Gestão Urbana, O Departamento de Obras, Viaturas e Infra-

estruturas; o Departamento de Planeamento e Gestão Urbana, e Requalificação; o Departamento de Educação 

e Cultura e por último o Departamento de Ambiente, Sustentabilidade Desporto, Equipamentos e 

Desenvolvimento Social. Estes dois últimos Departamentos, através das suas divisões e gabinetes, são aqueles 
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que congregam os serviços e respostas que confluem para a área da intervenção social no seu sentido mais 

lato. 

Entre estes diferentes serviços e respostas destaca-se:  

Ao nível da Divisão de Desenvolvimento Social36: 

 O acompanhamento técnico da Rede Social, cabendo à Divisão de Desenvolvimento Social da Câmara, 

a organização do Núcleo Executivo e do CLAS, a elaboração do Diagnóstico Social e Plano de 

Desenvolvimento Social. 

 A intervenção do Município nos bairros sociais, através dos Centros Comunitários de Vialonga, Arcena, 

Povos e dos Gabinetes da Póvoa e Castanheira, que tem como objetivo fundamental contribuir para 

melhorar a qualidade de vida das populações, desenvolvendo uma intervenção integrada que envolve: 

as áreas da habitação; organização dos moradores/dinamização associativa; acompanhamento social 

às famílias; animação socioeducativa (colónias de férias abertas e fechadas, ateliers, etc); dinamização 

sociocultural através da realização de diferentes eventos que procuram mobilizar na sua organização 

os grupos formais e informais de moradores; e integração socioprofissional através do funcionamento 

de dois GIPS, inseridos no Centro Comunitário de Vialonga e no Gabinete da Castanheira. Os Gabinetes 

de Intervenção Local são infraestruturas, dependentes da Divisão de Desenvolvimento Social, que 

procuram dar uma resposta integrada aos múltiplos problemas dos bairros camarários, numa 

perspectiva de proximidade relativamente às populações aí residentes; 

 O Atendimento Social Desenvolvido pela Divisão ao nível Central, na sua ligação às diferentes 

(problemáticas da habitação, carências económicas, problemas jurídicos, problemáticas familiares) 

que possam ser objeto de um pedido de apoio inicial; 

 As atividades lúdicas e educativas dirigidas a todas as crianças do Concelho e que integram o Plano 

Anual de Ação desta Divisão, como a Comemoração do Dia Mundial da Criança, que todos os anos 

envolve milhares de crianças; 

 O Refeitório Social na cidade de Vila Franca de Xira; 

  Programa de Ajudas Alimentares a Famílias Carenciadas, que no ano de 2015 apoiou cerca de 6388 

agregados; 
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  O Projeto Cidades Saudáveis no âmbito da adesão da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira à Rede 

Nacional de Cidades Saudáveis; 

 Os Centros de Atendimento ao Imigrante; 

 O Acompanhamento social à população sem-abrigo; 

 O Plano Municipal para a Igualdade cuja finalidade é apoiar a implementação de políticas concelhias 

integradas ao nível da promoção da igualdade, neste âmbito entre outras iniciativas a Autarquia 

desenvolve um projeto “Não Sejas um Pião na Relação” direcionado para os alunos, que abrangeu 405 

alunos; 

  A Autarquia ganhou o Prémio Autarquias Familiarmente Responsáveis; 

 Banco de Voluntariado; 

 Serviço de Informação e Mediação à pessoa com deficiência. 

Ao nível da Divisão da Educação: 

Refira-se, em primeiro lugar, o conjunto de responsabilidades que correspondem às atribuições conferidas às 

Autarquias nesta matéria, nomeadamente a gestão do parque escolar; do apoio nos transportes escolares; do 

apoio social escolar (1º ciclo), do pessoal não docente afeto ao 1º ciclo, das refeições escolares no 1º ciclo; das 

AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família – no pré-escolar (que permitem que as crianças possam 

usufruir de um enquadramento educativo após o término das normais atividades escolares), das AEC – 

Atividades de Enriquecimento Curricular – para o 1º ciclo e por último, a cedência de espaços e recursos às 

associações que pretendam desenvolver nas escolas ATL que possibilitam que as crianças do 1º ciclo beneficiem 

do prolongamento do enquadramento educativo para além do horário das AEC. 

Para além destas responsabilidades a Divisão da Educação37, promove ainda um conjunto de programas que 

contribuem para a promoção do sucesso escolar, nomeadamente: 

 Programa “Os Aprendizes do Fingir” - Trata-se de um programa que visa a promoção do gosto pelo 

teatro e a partilha dessa experiência no espaço escolar, contribuindo para a consolidação de hábitos 

de consumo cultural entre os/as jovens, e cumprindo uma função formativa e sensibilizadora para a 

área artística, nos alunos de 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário do Concelho. 

Reveste-se de especial importância não só como meio de contacto com a expressão dramática, mas 

também como uma medida inclusiva e de combate ao insucesso e abandono escolares. Este projeto 
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promove as capacidades de interação e de expressão dos alunos, com principal benefício dos que 

possuem necessidades educativas especiais, constituindo-se integrador e também preventor do 

abandono precoce para aqueles que não se identificam com o sistema de ensino; 

 Atribuição de Prémios de Mérito e Excelência a alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico – Projeto que 

pretende reconhecer nos alunos finalistas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, a assiduidade, o esforço e o 

desempenho escolar, assim como o trabalho em ações meritórias em prol da comunidade. 

São distinguidos com o Prémio de Mérito os alunos que obtêm os melhores resultados no domínio 

curricular, e com Prémio de Excelência os alunos que demonstrem os requisitos para a obtenção do 

Prémio de Mérito e cumulativamente desenvolvam ao longo do seu percurso escolar, atitudes, 

iniciativas ou ações exemplares de benefício para a comunidade. 

 Atribuição de Estágios aos alunos do ensino secundário e superior – Este programa tem como 

objetivo o reconhecimento dos alunos que se tenham distinguido pelo seu desempenho escolar, 

proporcionando a estes jovens períodos de formação em contexto real de trabalho, permitindo-lhes 

deste modo adquirir competências técnicas e sócio profissionais indispensáveis à sua futura inclusão 

no mercado de emprego. 

 

Ao nível da se Divisão de Desporto e Equipamentos (DDE)38: 

A aposta na promoção da atividade física e da saúde constitui o grande objetivo desta divisão que ao longo 

dos anos se tem organizado em torno de um conjunto de Programas estruturados e atividades de caráter mais 

pontual que mobilizam milhares de crianças, jovens e adultos. 

Entre estes Programas destaca-se: 

 O Programa “360º de Aventura – Ar, Terra e Água” que tem como objetivo incentivar a prática do 

desporto, em percursos naturais, e a ocupação saudável dos tempos livres;  

 O Programa “Parado É Que Não” é um Programa desenvolvido pelo Município de Vila Franca de 

Xira/DDE, em conjunto com várias entidades do Concelho, visando fornecer um conjunto de 

oportunidades para atividade física e vida ativa dos munícipes. Tem como objetivos: facilitar o acesso 

à prática da atividade física; diminuir as barreiras percecionadas para a prática regular da atividade 

física; aumentar a confiança e a capacidade individual que conduzam a um estilo de vida mais ativo; 

sensibilizar para o uso da bicicleta e da caminhada como meio de transporte e utilizar os espaços 
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verdes e seguros como fator relevante na vida ativa. Em mé dia nos últimos três anos este programa 

abrangeu 2323 indivíduos em cada ano; 

 O “Programa de Apoio ao Desporto Escolar” pretende apoiar os grupos/equipas das escolas do 

Concelho que participam nos quadros competitivos escolares. No início de cada ano letivo é feito um 

levantamento das equipas participantes no Programa. O apoio passa pela cedência de instalações 

desportivas, transportes, apoio a eventos desportivos, ações de formação e a outros projetos 

especiais. De acordo com os dados do Diagnóstico Social, entre 2010 e 2012 participaram neste 

Programa 12 escolas com 102 equipas inscritas; 

 Os “Encontros Desportivos Concelhios” que proporcionam aos Clubes, Núcleos Informais e Escolas, 

torneios competitivos alternativos à prática desportiva sob formas simplificadas e adaptadas baseadas 

na atividade lúdica e pré-competição nas modalidades: Futsal, Natação e Voleibol. Esta oferta de 

prática desportiva dirige-se prioritariamente à faixa infantil e juvenil e pretende promover os aspetos 

sociais e culturais no contexto das atividades físicas e recreativas; incentivar o espírito desportivo e a 

prática de atividade física na sua riqueza e diversidade; envolver a comunidade e os agentes de 

desenvolvimento desportivo local na organização e divulgação do Programa; sensibilizar os jovens 

para as atividades de carácter lúdico e desportivo. Entre 2010 e 2012, este programa teve em média 

1540 participantes por ano; 

 O “Programa Férias Desportivas” é promovido durante os períodos de interrupção letiva, nomeadamente 

na páscoa e no verão. É dirigido a todos os munícipes, entre os 6 e os 16 anos e tem como objetivo ocupar 

o tempo livre dos jovens e de garantir o contacto com as mais diversas atividades desportivas, 

devidamente enquadradas, nas várias instalações desportivas do Concelho de Vila Franca de Xira. Entre 

2010 e 2012 as Férias Desportivas registaram em média 951 participantes por ano; 

 A “Corrida das Lezírias” é já uma prova clássica do calendário de corridas, uma das mais participadas 

e animadas, sendo o seu grande objetivo promover a uma iniciativa que, para além da competição, 

incentive à prática de desporto e de um estilo de vida ativo. Esta prova de atletismo compreende um 

circuito citadino e rural, oferecendo diferentes tipos de piso: asfalto, terra batida, relva e com o 

atravessamento da ponte sobre o rio Tejo, num percurso total de 15 km. A variedade de percursos 

nas provas paralelas: a Mini Corrida e a Corridinha, especificamente preparada para os mais pequenos, 

atraí sempre milhares de atletas, que a relatam como uma das mais agradáveis de participar. Entre 

2010 e 2012 em média participaram por ano 2124 indivíduos; 

 O “Duatlo das Lezírias” – Troféu José Luís de Matos – é uma etapa inserida na Taça de Portugal 

Porterra, em formato todo-o-terreno, com uma organização conjunta da Câmara Municipal de Vila 
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Franca de Xira, Alhandra Sporting Clube e Federação de Triatlo de Portugal. Alguns atletas portugueses 

mais cotados na modalidade costumam marcar presença nesta competição, também aberta a jovens 

e amadores, que combina BTT e corrida num dos cenários mais apetecíveis da modalidade, em plena 

lezíria e à beira-tejo. Entre 2010 e 2012 em média participaram por ano 956 indivíduos. 

Para além destes diferentes Programas, salienta-se igualmente o papel do Município na construção e 

manutenção de Equipamentos Desportivos. 

 

Ao Nível Divisão da Juventude e Apoio ao Associativismo39  

 As casas da juventude do Concelho têm como objetivo oferecer aos jovens um espaço de lazer e 

formação, nas quais, para além de usufruírem de diferentes ofertas e serviços, podem concretizar os 

seus projetos e iniciativas. O Município dispõe de 5 equipamentos com diferentes localizações 

(Sobralinho, Alverca, Póvoa, Forte da Casa e Vialonga) e morfologias, o que lhes confere algumas 

diferenças a nível da oferta e enquadramento social. A rede de Casas da Juventude do Concelho de 

Vila Franca de Xira, tem como oferta comum os Espaços Internet, com acesso gratuito à Internet, Salas 

de Estudo, e espaços destinados à oferta municipal de atividades de lazer e recreativas, salientando-

se o programa regular das Atividades Temáticas, Oficinas, Programa de Exposições de Jovens Artistas 

e à cedência para promoção e apoio de projetos dos jovens integrados em associações ou grupos 

informais – Open Space. 

Em função das suas valências, as casas da juventude são disponibilizadas a grupos de jovens para aí 

concretizarem as suas atividades, salientando-se neste caso, a Casa da Juventude de Alverca, que, para além 

da dinamização promovida por associações de jovens, proporciona ainda um espaço de ensaios destinado a 

bandas de jovens músicos e grupos de teatro, entre outros. 

 As Casas da Juventude dispõem ainda de outras valências como: 

 Posto de Turismo Juvenil, uma valência comum às casas da juventude de Alverca, Forte da Casa, Póvoa 

de Santa Iria e Vialonga, através da qual os jovens podem obter o Cartão Jovem, Cartão Jovem 

Municipal e o Cartão de Alberguista; 
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 Banco do Livro Escolar, sediado na Casa da Juventude de Alverca e que permite a partilha de livros 

escolares; 

 GOEP, Gabinete de Orientação Escolar e Profissional, sediado na Casa da Juventude de Alverca; 

 Projeto “Diferenças”, a funcionar na Casa da Juventude de Alverca, que é dinamizado pela Associação 

Portuguesa de Portadores de Trissomia 21, proporcionando diversos serviços de atendimento e 

acompanhamento psicológico; 

 Clube de Jovens, dinamizado pelo Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho, funcionando 

nas instalações da Casa da Juventude do Sobralinho, e que tem como principal finalidade prestar 

serviços socioeducativos e de apoio escolar a jovens entre os 10 e os 14 anos de idade, que frequentam 

o 2.º e 3.º ciclo do ensino básico. 

 

O Programa de Ocupação de Jovens (POJ) é uma iniciativa que tem como objetivo a ocupação dos jovens, 

estimulando o seu contacto com a realidade social e económica local, incutindo-lhes valores de 

empreendedorismo e participação na vida ativa. Proporciona aos jovens participantes uma experiência de 

ocupação de tempos livres em contexto real de trabalho e um enquadramento curricular que lhe facilite uma 

melhor integração no mercado de trabalho, o POJ procura incentivar a participação ativa dos mais novos na 

busca de oportunidades e na perspetiva do futuro profissional, facilitando-lhes a tomada de decisão nas 

futuras escolhas vocacionais. Tem como destinatários os jovens entre os 18 e os 30 anos, residentes no 

Concelho de Vila Franca de Xira. Este programa pode ser de longa (ao longo do ano) ou curta duração (durante 

as férias do verão). 

Para além destes destas duas grandes respostas, esta divisão promove ainda diferentes atividades ao longo do ano 

de animação cultural e sócio educativa dirigidas aos jovens, algumas delas visando fomentar a sua participação na 

desmonstração de talentos e competências, em diferentes domínios ligados à produção artística, nas áreas da 

música, artes plásticas, expressão dramática entre outras. Destacam-se entre estas ações: 

 O Festival da Juventude é uma iniciativa que tem como objetivo proporcionar aos jovens do Concelho 

um vasto programa de animação, numa tendência transversal e que engloba as mais diversas áreas 

de expressão artística, desporto, artes urbanas e exposições. Com duas áreas distintas, animação e 

área expositiva, o Festival da Juventude possibilita a mostra da atividade dos diferentes agentes 

culturais, associativos e escolas do Concelho, num perspetiva interativa e de aproximação dos jovens 

ao movimento associativo e cultural do Concelho; 
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 O Programa de Férias Jovens tem como objetivo permitir a ocupação dos jovens no período de verão 

através da participação em atividades de caráter lúdico e recreativo, potenciando as suas 

competências criativas e sensibilizando-os para a necessidade de uma participação cívica e social. Com 

duas vertentes distintas, o Programa de Férias Jovens contempla as Oficinas de Verão e o Programa 

de Ocupação de Jovens. As oficinas de Verão são dinamizadas na rede de Casas da Juventude do 

Concelho e consistem na realização de workshops de artes performativas e artes plásticas, com 

recurso a materiais recicláveis. O Programa de Ocupação de Jovens na vertente de curta duração, 

possibilita a participação dos jovens em projetos remunerados e dinamizados pelos diversos serviços 

municipais, que visam facilitar o contato experimental com algumas atividades profissionais, 

fomentando, desta forma, a capacidade de intervenção e participação social e cívica dos 

participantes; 

 O Projeto Reciclar, Dar e Ajudar – projecto de recolha de Brinquedos e material didático para doação 

à Ala Pediátrica do Hospital de Vila Franca de Xira; 

 O Riffest – concurso de Bandas de Música; 

 Laboratório de Artistas – iniciativa dirigida aos alunos das turmas de artes do Concelho, constituindo-

se, através do seu encontro anual, como um momento onde a formação e a partilha de ideias se aliam 

à beleza natural da Quinta Municipal de Subserra, proporcionando aos participantes o ambiente ideal 

para o aperfeiçoamento das suas capacidades artísticas. Este encontro conta com alunos das escolas 

secundárias do Forte da Casa, de Vila Franca de Xira (Reynaldo dos Santos) e de Alverca do Ribatejo 

(Gago Coutinho). 

De referir, por último, o apoio ao associativismo, como uma das missões desta Divisão através da promoção de 

ações de formação neste domínio, de subsídios às associações sem fins lucrativos, da cedência de espaços, etc. 

 

Ao Nível Divisão do Ambiente Sustentabilidade e Espaço Público40 

A divisão do Ambiente Promove um conjunto de programas dirigidos às crianças e jovens dos diferentes ciclos 

de ensino, na área da sensibilização para a reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos urbanos 

nomeadamente:  
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 Brigada do Amarelo – projeto de recolha seletiva de embalagens, que pretende sensibilizar os 

destinatários para a questão dos Resíduos Sólidos Urbanos e da separação dos resíduos recicláveis. É 

atribuído um prémio à escola com melhores resultados (peso/per capita);  

 Concurso “Resíduos em Movimento” – conceção de uma imagem gráfica para os carros municipais 

afetos à recolha de resíduos; 

 Concurso “Arte Urbana” – conceção de um projeto lúdico pedagógico, recorrendo à reutilização de 

embalagens;  

 Projeto Pequenos Lavradores – promoção de hortas pedagógicas nas escolas ao longo do ano letivo; 

 A Magia do Papel – projecto de valorização do papel, através da sua reciclagem; 

 No Caminho dos Resíduos – visa sensibilizar os destinatários para a questão dos Resíduos Sólidos 

Urbanos e da rotulagem das embalagens; 

 Maleta Pedagógica – tem como objetivo sensibilizar para a importância da reciclagem; 

 Workshop no jornal “Diário de Notícias” – visa proporcionar aos participantes um contacto com as 

plataformas e novas tecnologias ao serviço da comunicação escrita. No final do workshop os alunos 

vão fazer um jornal (impresso e digital) sobre a temática dos resíduos; 

 Ações de sensibilização e visitas à Valorsul – visa proporcionar aos participantes um contacto com o 

sistema de tratamento e valorização de resíduos sólidos. 

Na área da Sustentabilidade Ambiental, nomeadamente:  

 Projeto Entre Nós – visa incentivar os participantes através de uma dinâmica a refletirem sobre vários 

conceitos, tais como, a teia alimentar e o equilíbrio dos seres vivos num ecossistema; 

 Abrigo Vital – acção que visa promover a cooperação entre os participantes, através de um debate 

sobre a importância de todos os cidadãos na construção de um futuro sustentável; 

 Dinheiro para quê? – acção que procura estimular os participantes a pensarem como é que se utiliza 

o dinheiro para satisfazer as necessidades primárias e de que modo é possível melhorar a qualidade 

de vida; 

 Fábula da Vida – através da adaptação de uma fábula, aborda-se as questões do desenvolvimento 

sustentável; 

 Ecocondução – simulador de condução ecológica, que pretende desenvolver nos jovens a consciência 

dos efeitos do setor dos transportes nas alterações climáticas; 

 Caça ao Carbono – sensibilização dos destinatários para a problemática das alterações climáticas e 

para a redução das emissões de gases de efeito de estufa; 
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 Na Rota das Especiarias – a origem e as diferentes utilizações das especiarias. Jogo didático que 

conjuga as disciplinas de Ciências da Natureza e História e Geografia de Portugal; 

 Na Crista da Onda e Programa Ama a Água – visam sensibilizar os destinatários para o uso racional 

da água, através de experiências com a água; 

 O Programa Educativo da SIMTEJO – pretende sensibilizar os destinatários para o uso racional da 

água e o funcionamento de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) através da oferta 

de várias ferramentas pedagógicas; 

 Visitas ao Espaço EVOA - as visitas incluem um percurso interpretativo pelas lagoas, incluindo 

observação das aves, e atividades didáticas na exposição – EVOA – onde o mundo encontra o Tejo. 

São oferecidas adicionalmente oficinas temáticas, que complementam a visita; 

 

Para além destes diferentes Programas, a Divisão do Ambiente promove um vasto programa de Animação das 

Quintas Municipais, visando fomentar a aprendizagem da origem dos produtos agrícolas, o contacto com a 

produção animal, o contacto e experiência com as atividades artesanais, a realização de diferentes atividades 

de educação ambiental nestes espaços. 

 

 

 

 

Ao nível da Divisão da Cultura41:  

O Concelho de Vila Franca de Xira tem hoje uma oferta cultural intensa, diversificada e de qualidade, fruto não 

apenas do trabalho do Município na promoção direta de iniciativas, como também do trabalho dos agentes 

culturais locais, e de outras parcerias que o Município tem vindo a estabelecer com agentes da cultura de 

âmbito nacional. A “Bienal de Fotografia” e o “Cartoon Xira” são bons exemplos de iniciativas consolidadas, 

que há muito extrapolaram o âmbito local e se souberam afirmar no panorama da Cultura nacional, como 

ofertas únicas, de qualidade e referência. 
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A nível dos Equipamentos destaca-se o Museu do Neo-Realismo e a Fábrica das Palavras, que, muito para 

além da sua função primordial – museu e biblioteca –, se afirmam como verdadeiros Centros Culturais, pólos 

de dinâmica, reflexão e fruição, modernos e virados para a comunidade. 

Nestes e noutros espaços museológicos e bibliográficos do Concelho, a componente educativa, virada para as 

escolas ou para as famílias, é uma importantíssima valência do trabalho do Município, sendo a formação e 

sensibilização precoce para as mais distintas áreas culturais uma das principais estratégias e investimentos da 

Autarquia. Um exemplo da ação que o Município tem vindo a exercer ao longo dos anos a nível da formação 

de públicos e educação para a Arte, é o “Palácio para os Pequeninos”, iniciativa com mais de uma década de 

existência ininterrupta, que continua a ser uma referência a nível da oferta cultural, lúdica, educativa e 

divertida, para as crianças. 

1.6.2 Juntas de Freguesia  

As Juntas de Freguesia são, de acordo com a Constituição da República Portuguesa, o escalão da organização 

do Estado que está mais próximo das populações. A Lei confia-lhes um amplo leque de atribuições e 

competências, nomeadamente na área da ação social, constituindo-se em parceiros privilegiados das políticas 

e programas de desenvolvimento social de iniciativa municipal. 

Além disso, as Juntas de Freguesia são também responsáveis pela coordenação e dinamização dos Conselhos 

Sociais de Freguesia ou Inter-Freguesias, que reúnem os parceiros da Rede Social de Lisboa que atuam ao nível 

de proximidade nos respetivos territórios. 

Entre as principais respostas desenvolvidas pelas juntas de freguesia, que confluem para as diferentes áreas 

de intervenção na problemática dos comportamentos aditivos, destacam-se o Atendimento Social 

desenvolvido por todas as Juntas de Freguesia e que possibilita uma primeira abordagem às diferentes 

problemáticas sociais dos Munícipes, numa lógica de proximidade do Cidadão, permitindo o posterior 

encaminhamento e articulação para as diferentes respostas locais; As Lojas Solidárias ou Sociais em 

funcionamento nas Juntas de Freguesia de Alhandra; as Consultas de Psicologia, resposta disponibilizada pela 

União das Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e União das Freguesias de Alverca e Sobralinho, 

entre outras respostas e ações de caráter cultural, desportivo e de promoção da saúde, como as feiras de 

saúde, os torneios desportivos, aos ateliers artísticos, os eventos culturais (concertos, teatro, feiras culturais, 

etc.).  

1.6.3 INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL 
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O Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS), foi criado em janeiro de 2001 com o objetivo de instituir um novo 

modelo de organização administrativa, aumentar a capacidade de gestão estratégica e implementar a 

coordenação nacional. É um instituto público de regime especial, nos termos da lei, integrado na 

administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio e 

prossegue atribuições do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS). 

Tem como missão, ser a entidade pública de referência na promoção da coesão social, reconhecida como um 

serviço de proximidade e excelência e apresentando como valores garantir e promover a proteção e inclusão 

social dos cidadãos, no âmbito do sistema de segurança social, reconhecendo os direitos e assegurando o 

cumprimento das obrigações. 

As unidades orgânicas centrais estruturam-se em Departamentos, operacionais e de administração geral, e 

em Gabinetes, de apoio especializado. O Departamento de Desenvolvimento Social e Programas é aquele que 

dentro do ISS, está mais ligado à área de comportamentos aditivos, onde tem apoios sociais e programas 

específicos para a área da toxicodependência, VIH/Sida, Sem-Abrigo, etc. 

1.6.4 COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) 

O modelo de proteção de crianças e jovens em risco, em vigor desde Janeiro de 2001, apela à participação 

ativa da comunidade, numa relação de parceria com o Estado, concretizada nas Comissões de Proteção de 

Crianças e Jovens (CPCJ), capaz de estimular as energias locais potenciadoras de estabelecimento de redes de 

desenvolvimento social. As Comissões de Proteção de Menores, criadas na sequência do Decreto - Lei nº 

189/91 de 17/5 foram reformuladas de acordo com a Lei de Promoção e Proteção aprovada pela Lei nº 147/99, 

de 1 de Setembro. 

As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) definem-se como instituições oficiais não judiciárias 

com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a 

situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

Considera-se que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente se encontra numa das 

seguintes situações: 

 Está abandonada ou vive entregue a si própria; 

 Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais; 

 Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal; 

 É obrigada a atividade ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade, dignidade e situação 

pessoal ou prejudiciais à sua formação ou desenvolvimento; 
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 Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança 

ou o seu equilíbrio emocional; 

 Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua 

saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais, o representante legal ou 

quem tenha a guarda de facto lhes oponham de modo adequado a remover essa situação. 

Cada uma das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, embora sendo uma, funciona em duas 

modalidades: alargada, que integra todos os membros, e restrita, constituída por alguns desses membros. No 

ano de 2014, ao nível nacional, estavam constituídas 308 CPCJ. 

Tabela 22. Evolução do fluxo processual nas CPCJ de 2006 a 2014 

 
Fonte: Relatório Anual de avaliação da atividade das CPCJ, 2014 

No ano de 2014, as CPCJ acompanharam 73019 processos, dos quais arquivaram 37422, permanecendo ativos 

35597 processos no final do ano, que transitaram para 2015. Comparando o volume processual global no ano de 

2014, 73019 processos, com o ano de 2013, constatamos um aumento de 1452 processos, apesar de se verificar 

uma tendência de crescimento inferior à do ano anterior, onde o aumento foi de 2560 processos. Para o 

incremento do Volume Processual Global, contribuiu, o aumento do número de processos em todas as tipologias 

como demonstraremos de seguida. Em 2014 transitaram de anos anteriores 34670 processos, mais 849 que no ano 

anterior, correspondendo ao valor mais elevado dos últimos anos, embora represente um valor inferior à soma dos 

processos instaurados e reabertos no ano em avaliação (instaurados e reabertos num total de 38349). 

Foram instaurados 30356 processos de promoção e proteção, 15349 no 1º semestre e15007 no 2º semestre; 

este valor traduz um aumento de 12 processos em relação ao verificado em 2013 (30344), valor claramente 

inferior ao dos últimos anos: em 2012 correspondeu a um acréscimo de 1202 processos e em 2013 a um 

acréscimo de 1195 processos. 
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Tabela 23. Processos Instaurados: Novos e Transferidos, de 2012 a 2014 

 

Fonte: Relatório Anual de avaliação da atividade das CPCJ, 2014 

É possível diferenciar, de entre os processos instaurados, aqueles que correspondem a novas situações de 

perigo daqueles que resultam de transferências de processo entre CPCJ, determinadas pela mudança da 

competência territorial. 

Com efeito, tal como resulta da Lei, o processo de promoção e proteção iniciado numa determinada CPCJ é 

suscetível de ser transferido para outra, após aplicação de uma medida e caso a criança ou jovem mude de 

residência, desde que tenham decorridos três meses após a verificação desse fato. 

Verifica-se, através da tabela anterior, que dos 30356 processos de promoção instaurados no ano de 2014, 

28874 correspondem a novas situações de perigo que determinaram a intervenção das CPCJ, e, 1482 a 

transferências de processos entre CPCJ determinadas pela mudança da competência territorial, o que 

representam 4,9% do número de processos instaurados em 2014, valor inferior ao dos anos anteriores. 

Assinale-se, em 2014, a reabertura de 7993 processos. Este número traduz um aumento de 591 processos 

(8,0%) face ao número verificado no ano anterior. Embora exista um aumento em valor absoluto, inverte-se a 

tendência crescente que se verificava desde 2011, no ano anterior (2013) registou-se um aumento de 1149 

processos o que correspondia a 18,4%. 

1.6.5 A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA 

No Concelho de Vila Franca de Xira, a Comissão de Proteção de Menores existe desde 1992, criada através da 

Portaria nº 417/92, de 25/05/92. Em 2000 foi objeto de alteração através da Portaria de Reorganização n.º 

1226/ED/2000, de 30/01/2000, passando a designar-se por Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)42. 

De acordo com o Diagnóstico Social43 a CPCJ, em 2014, tem afetos, em modalidade restrita, 5 técnicos (metade dos 

técnicos disponíveis em 2008), estando 4 tempo inteiro e 1 em regime parcial (a menos de 50%). 

No Concelho de Vila Franca de Xira, em 2013, estavam ativos 609 processos, o valor mais alto desde 2008. Nos 

seis anos em análise, os processos ativos aumentaram 101%. Dos 1.186 processos entrados em 2013, 46,0% 

                                                             

42 Caderno Justiça e Criminalidade do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

43 Idem 
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são novos processos, 42,8% correspondem a processos transitados de anos anteriores e 11,2% são reabertos 

e/ou recebidos de outras CPCJ. Dos 577 processos saídos, 80% forma arquivados na fase pós-preliminar, 16% 

na fase preliminar e 4% foram enviados para outras CPCJ. 

Tabela 24. Processos entrados na CPCJ de Vila Franca de Xira, 2008 a 2013 

Fonte: CPCJ do Concelho de VILA FRANCA DE XIRA, junho 2014. 

No que se refere à caracterização dos processos em função da faixa etária, entre 2011 e 2013, predominavam 

as faixas etárias dos 11-14 anos e dos 15-17 anos, por oposição à faixa etária entre os 18 – 21 anos e os 9-10 

anos. 

Fig. 3. Crianças e jovens por escalão etário (%), acompanhados pela CPCJ de Vila Franca de Xira, 2011 a 2013 

 
Fonte: Relatórios Estatísticos de 2011, 2012 e 2013 da CPCJ do Concelho de Vila Franca de Xira. Imagens extraídas diretamente dos Relatórios. 
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No que respeita ao género por grupo etário, não se verificaram existir grandes discrepâncias, no entanto o 

sexo masculino predominou nas idades dos 11-14 anos, seguindo-se a faixa etária dos 9-10 anos e dos 0-2 

anos, enquanto o sexo feminino foi dominante dos 3 aos 8 anos44. 

Fig. 4.Crianças e jovens por escalão etário e sexo, acompanhados pela CPCJ de Vila Franca de Xira, 2011 a 2013 

 

Fonte: Relatórios Estatísticos de 2011, 2012 e 2013 da CPCJ do Concelho de Vila Franca de Xira. Imagens extraídas diretamente dos Relatórios. 

No que respeita a uma caracterização das problemáticas que constituíram objeto de sinalização, a principal 

problemática sinalizada nos três anos em análise foi a negligência. A segunda problemática com maior 

percentagem de sinalizações, em 2011 foi a dos maus tratos psicológicos ou indiferença afetiva, em 2012 a 

violência doméstica e em 2013, os comportamentos graves anti sociais e/ou indisciplina. Estes dados são 

respeitantes a 53,5% dos processos instaurados e reabertos45. 

Fig. 5.Problemática sinalizada (%) das crianças e jovens acompanhadas pela CPCJ de Vila Franca de Xira, 2013 

                                                             

44 Caderno Justiça e Criminalidade do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
45 Os restantes 45,7% dos processos não estão caraterizados, na medida em que em termos informáticos os processos transitados do ano de 2012 não 
recebem descriminação por itens específicos, segundo informação do Relatório de Interpretação Estatística referente ao ano de 2013, fornecido pela 
CPCJ (documento de trabalho interno da CPCJ). 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 59 de 210 

 

 

Fonte: Relatório Estatístico de 2013 da CPCJ do Concelho de Vila Franca de Xira. Imagem extraída diretamente do Relatório. 

1.6.5 INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (IEFP) 

O IEFP é o serviço público de emprego nacional, que tem como missão promover a criação e a qualidade do 

emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego, nomeadamente de 

formação profissional. Integrado na administração indireta do Estado, é um Instituto dotado de autonomia 

administrativa, financeira e património próprio, prosseguindo atribuições do Ministério da Solidariedade, 

Emprego e Segurança Social, sob superintendência e tutela do respetivo ministro46. 

O IEFP tem uma estrutura organizacional desconcentrada, flexível e de proximidade, que integra: Serviços 

Centrais, 5 Delegações Regionais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve), 30 Centros de 

Emprego e Formação Profissional, 23 Centros de Emprego e 1 Centro de Formação e Reabilitação Profissional 

Com uma vocação marcadamente setorial (construção civil, metalurgia, metalomecânica, cortiça, alimentar, 

moda, comércio, etc.) complementam e reforçam a ação das unidades locais, a rede de Centros de Gestão 

Participada, criados ao abrigo de protocolos celebrados entre o IEFP e os Parceiros Sociais (Associações 

Patronais, Sindicais e Profissionais). 

Em Vila Franca de Xira existe 1 Centro de Emprego e Formação Profissional, um Serviço de Emprego (Vila 

Franca de Xira) e um Serviço de Formação Profissional (Alverca). 

O IEFP dispõe também de uma rede de Gabinetes de Inserção Profissional (GIP) promovidos por entidades 

públicas e privadas sem fins lucrativos credenciadas para prestar apoio a jovens e adultos desempregados no 

seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.  

                                                             

46www.iefp.pt consultado a novembro de 2015 

http://www.iefp.pt/
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No Concelho de Vila Franca de Xira encontram-se a funcionar 5 GIPS, dois dos quais promovidos pela Autarquia 

(Castanheira e Vialonga) e os restantes promovidos pelas Juntas de Freguesia (Alverca, Póvoa e Alhandra).  

No que se refere à formação existem medidas específicas para jovens (<25 anos) e para adultos (=>18). Na 

formação para jovens existem 3 medidas: 

 Aprendizagem. Permite obter uma certificação escolar e profissional, privilegiando a inserção no mercado 

de trabalho, potenciada por uma forte componente de formação realizada em contexto de empresa, e o 

prosseguimento de estudos de nível superior; 

 Educação e Formação para Jovens. Permite recuperar os défices de qualificação, escolar e profissional, 

através da aquisição de competências escolares, técnicas, sociais e relacionais e, por esta via, facilitar o 

ingresso num mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo; 

 Especialização tecnológica (CET). Permite obter uma formação de nível pós-secundário não superior e 

visam responder às necessidades do mercado de trabalho, ao nível de quadros intermédios. 

No que diz respeito aos adultos, existem 7 medidas distintas de formação: 

 Cursos Educação e Formação para Adultos (EFA). Permite elevar os níveis de habilitação escolar e profissional 

da população portuguesa adulta e, por esta via, melhorar as suas condições de empregabilidade; 

 Especialização tecnológica (CET). Permite obter uma formação de nível pós-secundário não superior e 

visam responder às necessidades do mercado de trabalho, ao nível de quadros intermédios; 

 Formação Modular Certificada. Permite atualizar e aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e práticos da 

população portuguesa adulta, bem como elevar os seus níveis de habilitação escolar e profissional; 

 Vida Ativa – Emprego Qualificado. Permite potenciar o regresso ao mercado de trabalho de 

desempregados, através de uma rápida integração em ações de formação de curta duração; 

 Programa de Formação em Competências Básicas. Permite obter competências básicas de leitura, escrita, 

cálculo e tecnologias de informação e comunicação necessárias para integrar um Curso de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) ou ser encaminhamento para um processo de Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC) de nível básico; 

 Programa Português para Todos (PPT). Permite elevar a capacidade de expressão e compreensão da 

língua portuguesa e o conhecimento dos direitos básicos de cidadania, necessários à integração dos 

públicos imigrantes na sociedade portuguesa; 

 Reconhecimento, validação e certificação de competências profissionais (RVCC). Visa contribuir para o aumento 

dos níveis de qualificação dos adultos através da valorização das competências profissionais adquiridas ao longo 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 61 de 210 

 

da vida nos diversos contextos, bem como proporcionar uma nova oportunidade de formação para aqueles que 

não completaram ou abandonaram precocemente a formação nos sistemas de educação formal. 

Existem ainda medidas de apoios que o IEFP preconiza, algumas destas que vão ao encontro de populações 

vulneráveis e desfavorecidas, como é o caso da população com comportamentos aditivos, são estas: 

 Contrato Emprego Inserção (CEI). Trabalho socialmente necessário por parte de desempregados 

beneficiários de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego; 

 Contrato Emprego Inserção + (CEI +). Trabalho socialmente necessário por parte de desempregados 

beneficiários do rendimento social de inserção e outros desempregados inscritos, não beneficiários de 

prestações sociais; 

 Estímulo Emprego. Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho a termo certo 

por prazo igual ou superior a 6 meses ou contratos de trabalho sem termo, a tempo completo ou a tempo 

parcial, com desempregados inscritos nos serviços de emprego, com a obrigação de proporcionarem 

formação profissional aos trabalhadores contratados; 

 Estágios Emprego, com a duração de 9 meses. Promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou 

a reconversão profissional de desempregados; 

 Reativar. Estágios com a duração de 6 meses, para desempregados de longa ou muito longa duração, com 

idade mínima de 31 anos. 

De salientar que no início de 2015 foram revogadas várias medidas de apoio do IEFP, nomeadamente medidas 

de emprego inserção, entre estas a medida CEI Património, Empresas de Inserção e o Programa Vida 

Emprego (revogado pelo Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro), a principal medida de reinserção sócio 

profissional para a população com comportamentos aditivos. 

1.6.6 PROGRAMA ESCOLHAS – ACIDI -ALTO COMISSARIADO PARA A IMIGRAÇÃO E DIÁLOGO 

INTERCULTURAL 

O Programa Escolhas é um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, promovido pela 

Presidência do Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo 

Intercultural – ACIDI, IP, cuja missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos 

socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. Atualmente 

na sua 5ª geração, que decorreu até 31 de dezembro de 2015, o programa mantém protocolos com os 

consórcios de 110 projetos locais de inclusão social em comunidades vulneráveis, com a opção de financiar 

mais 30 projetos, muitos dos quais localizados em territórios onde se concentram descendentes de imigrantes 

e minorias étnicas. O Programa Escolhas é financiado pelo Instituto da Segurança Social, pela Direção Geral de 

Educação e pelo Fundo Social Europeu, através do Programa Operacional Potencial Humano – POPH/QREN. 
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No Concelho de Vila Franca de Xira encontraram-se em funcionamento só até Dezembro de 2015 dois projetos 

apoiados pelo Programa Escolhas, nomeadamente: 

 Projeto Poder (ES) colher no Bairro de Povos que já contava com 12 anos de intervenção no Bairro 

de Povos; 

 Projeto Mais Forte promovido pela Associação CEFIPSI que contava com 3 anos de intervenção na 

união de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.  

Estes dois projetos contemplavam diferentes eixos de ação que traduzem os objetivos do Programa Escolhas, 

nomeadamente o apoio à inserção escolar, o desenvolvimento de competências sociais e pessoais, a 

orientação para formação e emprego, o apoio psicossocial às famílias educação parental, atividades 

desportivas, culturais e artísticas, a formação na área das novas tecnologias, ações de 

informação/sensibilização na área da promoção da saúde e da prevenção dos comportamentos desviantes, 

atividades ocupacionais nas interrupções letivas, entre outras. 

O término dos mesmos deixou a descoberto estes territórios no que respeita a uma intervenção dirigida 

para uma população jovem mais vulnerável, constituindo assim uma área lacunar. 

 

1.6.7 OUTRAS ENTIDADES E/OU IPSS E/OU E ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS 

A) Outras Entidades 

Diferentes entidades, IPSS e associações sem fins lucrativos desenvolvem respostas na área social, no 

apoio à infância, juventude, família e idosos, colmatando um conjunto de necessidades da população com 

menos recursos no Concelho de Vila Franca de Xira. De seguida apresenta-se uma síntese das entidades 

que dão respostas ao nível das várias necessidades identificadas, nomeadamente atividades ocupacionais 

para crianças e jovens, atividades sócio educativas, loja social/solidária, apoio alimentar entre outras 

necessidades básicas: 

Tabela 25.Entidades Sem Fins Lucrativos: Respostas 

Identificação do Equipamento 

Respostas Sociais nos Equipamentos 

Designação da Instituição Freguesia 

Cáritas Paroquial de Vila Franca de Xira  Vila Franca de Xira   Apoio Alimentar 

Centro Social Paroquial Casa de S. José Castanheira do Ribatejo Creche; Pré-Escolar; CATL 

Lar Evangélico Betel Castanheira do Ribatejo Banco Alimentar 
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Associação Promoção Social de Alhandra Alhandra Creche; Pré-Escolar; CATL 

Centro Social para o Desenvolvimento do 
Sobralinho 

Sobralinho 
Creche; Pré-Escolar; CATL; SAD; Apoio Escolar Banco 

Alimentar, FEAAC 

CEBI - Fundação para o Desenvolvimento 
Comunitário de Alverca 

Alverca do Ribatejo 
Creche; Pré-Escolar; CATL; CAT; Atendimento Social 

Cantina Social, Banco Alimentar, FEAAC 

ATL da Bolonha Póvoa de Santa Iria Creche; Pré-Escolar; CATL 

Associação Projeto Jovem  Vialonga Centro de Atividades Ocupacionais , Cantina social 

AIPNE - Associação para a Integração de 
Pessoas com Necessidades Especiais 

Alverca do Ribatejo Formação Profissional; CAO; 

IAC - Instituto de Apoio á Comunidade 
Forte da Casa; VILA 
FRANCA DE XIRA 

Creche; Pré-Escolar; CATL 

ASSAF - Associação de Solidariedade 
Social de Apoio à Familia 

Forte da Casa Creche; Pré-Escolar; ATL 

CASBA - Centro de Apoio Social do Bom 
Sucesso e Arcena  

Alverca do Ribatejo Creche; Pré-Escolar; CATL 

CERCITEJO - Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados 

Alverca do Ribatejo 
Educativa; Centro de Actividades Ocupacionais; Formação 

Profissional  

ABEI - Associação de Bem Estar Infantil de 
Vila Franca de Xira (Quinta dos Bacelos) 

Vila Franca de Xira  
Creche; Pré-Escolar; CAT Masculino CAT - 0/12; CAT- 

12/018; CATL 

S. João dos Montes Creche; Pré-escolar; CAT Feminino 

CERCIPÓVOA - Cooperativa de Educação 
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados 

Póvoa de Santa Iria 
Lar Residencial; Intervenção Precoce; Apoio 
Socioeducativo; ATL; CAO; Cantina Social 

ABEIV - Associação de Bem Estar Infantil 
de Vialonga  

Vialonga Creche; Pré-Escolar; ATL; CATL Cantina Social 

APAC - Associação Popular de Apoio à 
Criança  

Póvoa de Santa Iria Creche; Pré-Escolar; Creche Familiar; CATL;  

CBEI - Centro de Bem Estar Infantil de Vila 
Franca de Xira  

Vila Franca de Xira  Creche; Pré-Escolar; ATL 1º.2ºe 3º Ciclo 

HARPA - Associação Recriar para 
Aprender 

S. João dos Montes Pré-Escolar;1º. Ciclo 

Associação Hospital Civil e Misericórdia de 
Alhandra 

Alhandra Apoio Alimentar 

Casa do Povo de Vialonga Vialonga Creche; Pré-Escolar; CATL;  

CAJIXIRA - Centro de Apoio à Juventude e 
Infância de Vila Franca de Xira 

Vila Franca de Xira  PCAAC; ATL, FEAAC 

Nuclisol Jean Piaget - Associação para o 
Desenvolvimento de Vila Franca de Xira 

Via Franca de Xira Pré-escolar; Creche 

Fonte: Informação fornecida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
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2. ANÁLISE CONTEXTUAL: SAÚDE 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde deve ser considerada não apenas no sentido estrito 

de ausência de doença, mas num sentido mais abrangente, i.e., de bem-estar físico, mental e social, sendo 

influenciada por determinantes que englobam fatores de natureza hereditária, biológicos, de estilos de vida, 

pelo ambiente social e físico e pelo próprio sistema prestador de cuidados de saúde. 

De acordo com as orientações da OMS, o Plano Nacional de Saúde (PNS) define um conjunto de indicadores 

para avaliar a saúde da população. Estes indicadores organizam-se em 4 grupos47: 

 Grupo I: Indicadores de Estado de Saúde - permite analisar quão saudável é uma população através 

de dimensões como mortalidade, morbilidade, incapacidade e bem-estar;  

 Grupo II: Indicadores de Determinantes de Saúde - possibilitam o conhecimento sobre os fatores para 

os quais há evidência científica quanto à influência sobre o estado de saúde e da utilização dos 

cuidados de saúde (comportamentos, condições de vida e trabalho, recursos pessoais e ambientais); 

 Grupo III: Indicadores de Desempenho do Sistema de Saúde - nas suas múltiplas dimensões de 

aceitabilidade, acesso, qualidade, capacitação, integração de cuidados, efetividade, eficiência e 

segurança, auxiliam a análise da qualidade do Sistema de Saúde;  

 Grupo IV: Indicadores de Contexto - contêm medidas de caracterização que, não sendo indicadores 

de estado de saúde, determinantes individuais ou de desempenho do Sistema de Saúde, fornecem 

informação contextual importante e permitem, por ajustamento, comparar populações distintas.  

A Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo tem à sua disposição o Observatório Regional de Saúde, que 

permite o acesso a diversas bases de dados sobre assuntos prioritários em Saúde, designadamente: “O Perfil 

de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo”, “O Perfil de Saúde dos 22 ACES da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo”, “O Perfil dos Sistemas de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo”, “O Perfil Ambiental da Região de Lisboa e 

Vale do Tejo”, “O Perfil de Saúde Infantil da Região de Lisboa e Vale do Tejo por ACES”, e ainda o “Perfil Social 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo” (este último disponibilizado em 2012). Nestes diversos perfis de saúde, 

disponibilizados no sítio institucional da internet da ARSLVT, I.P. estão incluídos valores relativos a 

mortalidade, carga da doença, doenças transmissíveis e não transmissíveis, fatores de risco, saúde ambiental, 

violência, equidade, entre outros, designadamente no que se refere à resposta que a região está a dar ao 

                                                             

47 Plano Nacional de Saúde, 2012-2016. 
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cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do milénio, em matérias como: nutrição, saúde infantil, saúde 

materna, saúde reprodutiva, imunização, VIH, tuberculose, água e saneamento48. 

Segundo o INE, a taxa de nascimento no ano de 2014 foi de 7,9% a nível nacional, e de 9,9% na Região de 

Lisboa e Vale do Tejo. No que respeita à taxa de mortalidade foi de 10,1% a nível nacional, e de 9,3% na Região 

de Lisboa e Vale do Tejo. 

De seguida apresentam-se os dados relativos aos principais indicadores de saúde relativos à Mortalidade e 

Morbilidade ao nível da Região de Lisboa e Vale do Tejo, as quais foram retiradas do estudo “Perfil de Saúde 

da Região de Lisboa e Vale do Tejo” concluído em 2015 pela ARSLVT – Administração Regional de Saúde de 

Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (Departamento de Saúde Pública e Departamento de Estudos e Planeamento). 

2.1  MORTALIDADE GERAL 

A taxa bruta de mortalidade na RLVT tem sido semelhante à do Continente, desde 1996. Em 2012, o valor da 

taxa na Região foi de 10,0‰ (10,3‰ no Continente). 

Tabela 26.Taxa Bruta de Mortalidade (por 1000 habitantes), por localização geográfica (Continente e 
Região de Lisboa e Vale do Tejo), 1996 a 2012 

 

No Concelho de Vila Franca de Xira de acordo com os dados do Diagnóstico Social49, a taxa bruta de 

mortalidade50 foi, em 2012, de 7,4‰,valor inferior ao registado pela região onde se insere (Grande Lisboa com 

9,2‰ e AML com9,3‰).O comportamento deste indicador, como se pode verificar na Tabela 26 foi constante 

ao longo da última década, não tendo sido observada oscilação significativa dos valores das taxas nas três 

                                                             

48 Texto disponível no link do sítio institucional da internet da ARSLVT, I.P.: http://www.arslvt.min-
saude.pt/observatorioregional/Paginas/OBSERVAT%C3%93RIOREGIONALDESA%C3%9ADELISBOAEVALEDOTEJO.aspx 

49 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
50 É um indicador que relaciona o número de óbitos com a população média do ano de observação (Nazareth, 2004). 

http://www.arslvt.min-saude.pt/observatorioregional/Paginas/OBSERVAT%C3%93RIOREGIONALDESA%C3%9ADELISBOAEVALEDOTEJO.aspx
http://www.arslvt.min-saude.pt/observatorioregional/Paginas/OBSERVAT%C3%93RIOREGIONALDESA%C3%9ADELISBOAEVALEDOTEJO.aspx
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regiões em análise, apesar da tendência final revelar um ganho sobre a mortalidade. Vila Franca de Xira 

apresentou, desde 2001, sempre uma taxa bruta de mortalidade inferior às taxas apuradas para a região 

onde se insere. 

 

 

Tabela 27. Taxa bruta de mortalidade (‰) por localização geográfica, 2001 a 2012 

 
Notas: 2012: dados revistos em função da disponibilização dos dados definitivos dos óbitos de 2012; 1992-2011: valores revistos em função, respetivamente, das séries Estimativas 
Definitivas de População Residente 1991-2000 e 2001-2010 e das Estimativas Provisórias de População Residente 2011. 
Fonte: INE, taxa bruta de mortalidade (‰) por local de residência. Tabela extraído em 11 de abril de 2014 de http://www.ine.pt. 

Em 2012, a mais baixa taxa de mortalidade específica por grupo etário verificou-se, pela primeira vez ao longo 

da década, no escalão dos 15 aos 24 anos que corresponde à população jovem. De facto, desde 2001 que o 

grupo etário dos 0 aos 14 anos registava as taxas de mortalidade específicas mais baixas, tendo este valor em 

2012 sido assumido pelo grupo dos 15 aos 24 anos, o que pode denunciar uma eventual alteração de 

tendência51. 

A mortalidade do grupo etário dos 65 aos 74 anos apresentou um comportamento oposto ao da mortalidade 

dos restantes grupos etários no Concelho de Vila Franca de Xira. O Concelho apresentou em 2012 uma taxa 

de 4.067,4%000 enquanto a Grande Lisboa e a AML exibiram taxas mais reduzidas, de 1.408,8%000 e 1.448,3%000, 

respetivamente. Apesar da tendência da taxa ser decrescente nas três regiões em análise, o Concelho 

apresenta, sempre, no decurso da década, taxas superiores às da região onde se insere (Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira, 2014). 

Tabela 28. Óbitos (N.º) por grupo etário no Concelho de Vila Franca de Xira, 2001 a 2012 

                                                             

51 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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Fonte: INE, Óbitos (N.º) por local de residência, idade (Falecido). Tabela extraído em 03 de abril de 2014 de http://www.ine.pt.. 

2.2  MORTALIDADE INFANTIL  

Em Portugal a mortalidade infantil sofreu um considerável decréscimo ao longo do século XX, atingindo nos 

últimos anos os valores mais baixos de sempre. De facto, se em 1913 se registaram 30.947 óbitos com menos 

de 1 ano, representando 25% da totalidade dos óbitos observados naquele ano, em 2010 este valor atingiu o 

mínimo de sempre (256 óbitos observados durante o primeiro ano de vida) (INE, 2012b). 

A taxa bruta de mortalidade infantil situou-se, em 2012, no Concelho de Vila Franca de Xira, nos 3,54‰, abaixo 

do valor da Grande Lisboa (3,55‰), mas acima do verificado para a AML (3,51‰). Nesta última década o 

Concelho reduziu a taxa bruta de mortalidade infantil de 4,50‰, em 2001, para 1,89‰ em 2011, embora, em 

2012, este valor tenha aumentado para 3,54% (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014). 

Uma análise do triénio 2009-2011 revelou que Vila Franca de Xira apresentou das taxas de mortalidade infantil 

mais reduzidas da região de Lisboa e Vale do Tejo, ao contrário de alguns Concelhos da Grande Lisboa que 

apresentaram taxas substancialmente superiores, nomeadamente Sintra, Oeiras, Amadora, Loures e Odivelas. 

O comportamento da taxa quinquenal de mortalidade infantil no Concelho de Vila Franca de Xira, nesta última 

década, vem confirmar os resultados da taxa bruta de mortalidade infantil acima apurados. A taxa decresceu 

de 4,5‰ no quinquénio 2001/2005 para 2,3‰ no quinquénio 2008/2012 (Câmara Municipal de Vila Franca 

de Xira, 2014). 

Tabela 29. Óbitos com menos de 1 ano e taxa bruta de mortalidade infantil (‰), por localização geográfica, 2001 a 2012 
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Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região de Lisboa, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 

 

2.3  PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTE 

Em 2011, das causas de morte que constam da tabela abaixo, a que apresenta maior taxa de mortalidade foi 

a categoria “Doenças do aparelho circulatório”, seguida, por ordem decrescente, “Tumores malignos”, 

“Doenças do aparelho respiratório”, “Diabetes”, “Doenças do aparelho digestivo”, “Acidentes, lesões, 

envenenamentos e suicídios” e “Suicídio”. Em Portugal, no Continente e em quatro das cinco NUTS III da RLVT, 

o padrão foi idêntico, preze embora no Continente a taxa de mortalidade tenha sido superior nas doenças do 

aparelho digestivo em relação à diabetes; Também na NUTS III Grande Lisboa, as doenças do aparelho 

digestivo foram a quarta causa de morte e a diabetes a quinta. 

Naquele ano, a taxa de mortalidade na RLVT foi superior à de Portugal e à do Continente nas doenças do 

aparelho circulatório, nos tumores malignos e no suicídio; no grupo da Diabetes, a taxa de mortalidade da 

Região foi igual à de Portugal e superior à do Continente. Nas restantes causas de morte consideradas, a taxa 

de mortalidade da Região foi inferior à de Portugal e à do Continente. 

No que concerne as NUTS III da RLVT, em 2011, e considerando as três principais causas de morte na região, 

a taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório foram superioras à da Região no Oeste, no Médio 

Tejo e na Lezíria do Tejo; na Grande Lisboa foi inferior à da Região, mas superior à de Portugal e à do 

Continente; na Lezíria do Tejo, foi inferior à da RLVT. A taxa de mortalidade por tumores malignos foi superior 

à da RLVT no Oeste e no Médio Tejo; na Grande Lisboa e na Lezíria do Tejo foi inferior à da RLVT, mas superior 

à de Portugal e à do Continente; na Península de Setúbal foi inferior à da Região e à do Continente, mas 

superior à de Portugal. Quanto à taxa de mortalidade por doenças do aparelho respiratório, foi superior à da 

Região, à de Portugal e à do Continente no Oeste, no Médio Tejo e na Lezíria do Tejo; na Grande Lisboa foi 

inferior à da RLVT e na Península de Setúbal foi sobreponível à da Região. 

Tabela 30. Óbitos (N.º) e Taxa de mortalidade (por 1000 habitantes) por algumas causas de morte e por 
local de residência (Portugal, Continente, Região de Lisboa e Vale do Tejo e respetivas NUTS III), em 2011 
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No Concelho de Vila Franca de Xira e de acordo com os dados do Diagnóstico Social52, em conformidade com 

a CID-10, as três principais causas de morte253 foram, em 2011, também as doenças do aparelho circulatório 

(34,3%), os tumores malignos (26,6%) e as doenças do aparelho respiratório (7,6%). 

 

Tabela 31. Óbitos de residentes no Concelho de Vila Franca de Xira por algumas causas de morte, 1981, 
2001, 2009 a 2011 

                                                             

52 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

53 Doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram à morte ou as circunstâncias do acidente ou violência que 
produziu a lesão fatal (INE, IP em http://www.ine.pt) [consultado em abril de 2014]) 

http://www.ine.pt/
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Notas: 1981 e 2001 – CID-9 e 2009 a 2011 – CID-10. 
Fonte: PORDATA [consulta em 11 de abril de 2014] in www.pordata.pt. Dados provenientes de INE–DGS/MS - Óbitos por causas de morte. 
 

Face à AML e Grande Lisboa o Concelho de Vila Franca de Xira não apresenta uma mortalidade proporcional 

muito diferenciada, superando apenas a região onde se insere para a Diabetes. Desde 1981, o Concelho 

registou, com exceção da mortalidade por lesões e envenenamentos, aumentos na mortalidade proporcional 

em todas as causas de morte analisadas, observando-se que os maiores acréscimos registaram-se na 

mortalidade derivada de tumores malignos (6,1%), da diabetes (3,3%) e das doenças do aparelho respiratório 

(3,2%) (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014). 

 

2.3.1 Mortalidade por SIDA  

Em 2012, a doença pelo vírus da imunodeficiência humana [VIH/SIDA] (B20-B24) atingiu principalmente os 

homens, aos quais correspondeu cerca de 78% do total de mortes. Esta causa de morte apresentou óbitos 

para as idades a partir dos 15 anos, atingindo os valores mais expressivos entre os 35 e os 54 anos (INE, 2014). 

Uma análise da taxa bruta de mortalidade por sida antes dos 65 anos para o Concelho de Vila Franca de Xira, 

apenas possível para os anos de 2006 a 2009, permitiu concluir que a doença cresceu 0,8 óbitos por 100.000 

habitantes. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou o mesmo crescimento que o Concelho, enquanto no 

Continente se observou um aumento ligeiramente superior de 1 óbito por 100.000 habitantes. 

 

 

Fig. 6. Taxa bruta de mortalidade por SIDA antes dos 65 anos (%000) por localização geográfica, 2006 a 2009 
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Nota: O Concelho de Vila Franca de Xira integra desde 30 de novembro de 2012 (Portaria n.º 394-B/2012 de 29 de novembro) o ACES do Estuário do Tejo, que abrange, também os 
Concelhos de Benavente, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Alenquer. Os dados constantes da presente figura reportam à anterior configuração geográfica do ACES de Vila Franca de 
Xira – Lisboa XII que integrava apenas o Concelho de Vila Franca de Xira. 
Fonte: GeoSaúde [consulta em 15 de abril de 2014] in http://www.geosaude.dgs.pt/. Dados provenientes de INE-ACSS – (Óbitos por SIDA de indivíduos com idade inferior a 65 
anos/número de indivíduos com idade inferior a 65 anos, num ano) *100.000. 
 
 

2.3.2 Mortalidade específica por problemas de saúde mental 

Como é referido no Caderno sobre a Saúde do Diagnóstico Social de Vila Franca de Xira, segundo o, MS-

CNRSSM, 2007 (Comissão Nacional para a Reestruturação dos Serviços de Saúde Mental): as perturbações 

psiquiátricas são uma das principais causas da carga total das doenças nas sociedades atuam. A nível mundial, 

mais de 12% da carga resultante de doenças em geral deve-se às perturbações psiquiátricas, crescendo este 

número para 24% na Europa. (…) Em todo o mundo, as perturbações mentais são responsáveis por uma média 

de 31% dos anos vividos com incapacidade, valor que chega a índices de cerca de 40% na Europa (…) e todas 

as projeções apontam para um aumento significativo das perturbações mentais e dos problemas de saúde 

mental no futuro. Prevê-se por um lado, um incremento significativo da prevalência de doenças psiquiátricas, 

e em particular de casos de demência, a que não é alheio o aumento da esperança de vida e o consequente 

envelhecimento da população, mas também de problemas direta ou indiretamente relacionados com a saúde 

mental, como sejam os problemas de violência doméstica, abuso de álcool e drogas, delinquência juvenil, entre 

outros (MS-CNRSSM, 2007). 

No que se refere ao Concelho de Vila Franca de Xira e de acordo com a informação presente no Diagnóstico 

Social54, apenas foi possível obter informação estatística sobre a mortalidade por suicídio e por doenças 

atribuídas ao uso do álcool. 

Deste modo e no que se refere à taxa bruta de mortalidade por suicídio antes dos 65 anos, observa-se, entre 

2006 e 2009, um decréscimo da mesma para o Concelho na ordem dos 0,8 óbitos por 100.000 habitantes (não 

                                                             

54 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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obstante o comportamento do indicador não tenha sido regular) e um aumento na ordem dos 1,3 óbitos por 

100.000 habitantes e 2,6 óbitos por 100.000 habitantes, respetivamente para região de Lisboa e Vale do Tejo 

e Continente55.  

Sobre o suicídio refere MS-CNRSSM, 2007 que Portugal apresenta uma das mais baixas taxas de suicídio da 

União Europeia (5,1% em 2000), a que frequentemente se associa (ainda que sem evidência científica) um 

determinante de natureza religiosa, por analogia com as taxas igualmente baixas verificadas em outros países 

católicos, nomeadamente do Sul da Europa. De acordo com dados da literatura científica nesta área, 

encontrou-se uma associação significativa entre o suicídio e determinadas perturbações psiquiátricas, tais 

como depressão major, o abuso de álcool, a esquizofrenia e perturbação borderline da personalidade (MS-

CNRSSM, 2007)56.  

Fig. 7. Taxa bruta de mortalidade por suicídio antes dos 65 anos (%000) por localização geográfica, 2006 a 
2009 

 
Nota: O Concelho de Vila Franca de Xira integra desde 30 de novembro de 2012 (Portaria n.º 394-B/2012 de 29 de novembro) o ACES do Estuário do Tejo, que abrange, para além 
do Concelho de Vila Franca de Xira, os Concelhos de Benavente, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Alenquer. Os dados constantes da presente figura reportam à anterior configuração 
geográfica do ACES de Vila Franca de Xira – Lisboa XII que integrava apenas o Concelho de Vila Franca de Xira. 
Fonte: GeoSaúde [consulta em 15 de abril de 2014] in http://www.geosaude.dgs.pt/. Dados provenientes de INE-ACSS – (Óbitos por suicídio de indivíduos com idade inferior a 65 
anos/número de indivíduos com idade inferior a 65 anos, num ano) *100.000. 

Relativamente à taxa bruta de mortalidade por doenças atribuídas ao álcool antes dos 65 anos, o Concelho de 

Vila Franca de Xira apresentou, entre 2006 e 2009, um decréscimo de 0,6 óbitos por 100.000 habitantes, 

embora desde 2005 (ano que registou o valor mais reduzido – 5 óbitos por 100.000 habitantes) se tenha 

verificado um aumento gradual da taxa. A região de Lisboa e Vale do Tejo e o Continente, por seu turno, 

apresentaram um comportamento oposto ao registado para o Concelho, tendo-se observado, entre 2006 e 

                                                             

55 Idem 

56 Idem 
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2009, aumentos na ordem dos 2,5 óbitos por 100.000 habitantes e 3,7 óbitos por 100.000 habitantes, 

respetivamente57.  

Fig. 8. Taxa bruta de mortalidade por doenças atribuídas ao álcool antes dos 65 anos (%000) por localização 
geográfica, 2006 a 2009 

 
Nota: O Concelho de Vila Franca de Xira integra desde 30 de novembro de 2012 (Portaria n.º 394-B/2012 de 29 de novembro) o ACES do Estuário do Tejo, que abrange, para além 
do Concelho de Vila Franca de Xira, os Concelhos de Benavente, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Alenquer. Os dados constantes da presente figura reportam à anterior configuração 
geográfica do ACES de Vila Franca de Xira – Lisboa XII que integrava apenas o Concelho de Vila Franca de Xira. 
Fonte: GeoSaúde [consulta em 15 de abril de 2014] in http://www.geosaude.dgs.pt/. Dados provenientes de INE-ACSS – (Óbitos por doenças atribuíveis ao álcool de indivíduos com 
idade inferior a 65 anos/número de indivíduos com idade inferior a 65 anos, num ano) *100.000. 

 

2.4 MORBILIDADE 

De acordo com o “Perfil de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo” (2010), na análise dos internamentos 

hospitalares para o ano de 2007, as doenças do aparelho circulatório foram o grupo de causas que maior 

número de dias de internamento consumiu, seguidas de modo decrescente, dos tumores malignos, doenças 

do aparelho respiratório, lesões e envenenamentos e doenças do aparelho digestivo. Os transtornos mentais 

e do comportamento destacaram‐se como o grupo de causas que requereu maior número médio de dias de 

internamento (25,6 dias), seguido das doenças infeciosas e parasitárias (12,6 dias), lesões e envenenamentos 

(9,5 dias), tumores malignos (8,7 dias) e doenças do aparelho respiratório (8,4 dias). Relativamente à taxa de 

letalidade intra-hospitalar, as taxas mais elevadas foram as relativas aos tumores malignos (11,1%), doenças 

do aparelho respiratório (10,8%) e doenças infeciosas e parasitárias (10,6%). Na RLVT destacaram‐se com 

tempos médios de internamento superiores aos do Continente os seguintes grupos: doenças infeciosas e 

parasitárias, transtornos mentais e do comportamento e afeções originadas no período perinatal58.  

                                                             

57 Idem 

58ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (2010), Perfil de Saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Departamento 

de Saúde Pública e Departamento de Estudos e Planeamento. Pág. 83 
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A hipertensão arterial, a dor crónica e a doença reumática são as doenças crónicas mais prevalentes na RLVT, 

tendo por base o 4º Inquérito Nacional de Saúde (INS) – 2005/2006 apresentando valores superiores aos do 

Continente. 

A prevalência da diabetes mellitus na RLVT e na totalidade das regiões do País apresenta valores elevados de 

acordo com estudo publicado pela Sociedade Portuguesa de Diabetologia (SPD) /Observatório da Diabetes em 

2009. Verificou-se ainda um valor muito elevado de diabéticos não diagnosticados na RLVT (4,8%). 

Comparando os resultados do 3º e do 4º Inquéritos Nacionais de Saúde observa-se um aumento da 

percentagem na população residente, de diabetes e hipertensão arterial em quase todos os grupos etários. 

Relativamente à asma observou‐se um aumento nos grupos etários dos 15 aos 54 anos e uma diminuição nos 

grupos etários acima dos 65 anos. 

No que concerne ao Concelho de Vila Franca de Xira, e de acordo com a informação do Diagnóstico Social, o 

INSA-DEP, 2009 efetuou um estudo de âmbito nacional sobre os internamentos hospitalares, como medida 

de avaliação das formas mais graves da morbilidade. Neste trabalho de investigação observou-se que o 

Concelho de Vila Franca de Xira sobressaía, apresentando dependência espacial estatisticamente significativa 

relativamente às taxas de internamento padronizadas (TIP) devidas a neoplasias malignas, para ambos os 

sexos. No que respeita aos internamentos devidos a doenças do aparelho circulatório, doença isquémica do 

coração e doenças cerebrovasculares, o Concelho apresentou igualmente significativa correlação espacial, 

posicionando-se num cluster alto-alto. 

De acordo ainda com a informação contida no caderno relativo à Saúde do Diagnóstico Social (Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira 2014), os dados disponíveis sobre o internamento de utentes com informação 

desagregada por Concelho, apenas se encontram disponíveis, para os anos de 2007 a 2009, no que se refere 

à incidência de doença isquémica cardíaca (DIC) por enfarte, angina e outros (em utentes com menos de 65 

anos) e incidência de acidente vascular cerebral (AVC) (total de utentes e em utentes com menos de 65 anos). 

De acordo com a informação disponível verificou-se, entre 2007 e 2009, no Concelho de Vila Franca de Xira, 

uma redução da incidência de DIC por enfarte, angina e outros e de AVC. 

Uma análise do período em questão permite igualmente concluir pela menor incidência de DIC e AVC no 

Concelho, quando comparado com a região de Lisboa e Vale do Tejo e o Continente. Retomando o estudo 

desenvolvido por INSA-DEP, 2009, importa referir que este procurou após a identificação dos Concelhos 
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(clusters) associados a taxas de internamento hospitalar, compreender, através da análise conjunta de várias 

causas de internamento, se os clusters identificados (alto-alto e baixo-baixo) eram comuns a mais do que um 

grupo de doença (INSADEP, 2009)59. 

 

Fig. 9. Incidência de acidente vascular cerebral na população residente com menos de 65 anos (%00) por 
localização geográfica, 2007 a 2009 

 
Nota: O Concelho de Vila Franca de Xira integra desde 30 de novembro de 2012 (Portaria n.º 394-B/2012 de 29 de novembro) o ACES do Estuário do Tejo, que abrange, para além do 
Concelho de Vila Franca de Xira, os Concelhos de Benavente, Azambuja, Arruda dos Vinhos e Alenquer. Os dados constantes da presente figura reportam à anterior configuração 
geográfica do ACES de Vila Franca de Xira – Lisboa XII que integrava apenas o Concelho de Vila Franca de Xira. 
Fonte: GeoSaúde [consulta em 15 de abril de 2014] in http://www.geosaude.dgs.pt/. Dados provenientes de INE-ACSS-GDH - (internamentos de utentes com menos de 65 anos por 
AVC no SNS (CID 9: 430-437)/número de indivíduos com idade inferior a 65 anos, num ano)*10.000. 

 
 

Esta abordagem incidiu sobre as cinco causas de internamento mais específicas: a pneumonia e a gripe (P&G), 

a doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC), as neoplasias dos brônquios e dos pulmões (NEOBP), as 

doenças cerebrovasculares (DCV) e a doença isquémica do coração (DIC). Os resultados foram diferenciados 

por sexo e visaram a identificação de localizações do território Continental onde, entre 2000 e 2004, 

coexistiram alto ou baixo risco de internamento hospitalar por mais do que uma doença específica. No que se 

refere ao Concelho de Vila Franca de Xira, este surge identificado, em ambos os sexos, com cluster alto-alto 

comum a dois tipos de doença: cerebrovasculares e isquémicas60.  

2.5 DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (VIH E TUBERCULOSE) 

De acordo com o “Retrato da Saúde em Lisboa – Contributo para um Perfil de Saúde da Cidade” (ARSLVT. 

Junho 2013): «A morbilidade e a mortalidade por doenças infeciosas têm tido um decréscimo significativo e 

                                                             

59 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

60 Idem 
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sustentado desde a implementação do Programa Nacional de Vacinação (PNV), em 1965. No entanto, apesar 

das melhorias expressivas registadas, a incidência de tuberculose e de infeção por VIH em Portugal é ainda 

muito elevada, quando comparada com a média dos 5 países da UE com as taxas de incidência mais baixas 

(Perfil de Saúde de Portugal – PNS, Janeiro 2013).»61 

Todavia, dada a atual situação de crise, julgamos pertinente aqui referir o exposto no “Relatório de Primavera 

2012 Crise & Saúde – Um país em sofrimento” da autoria do Observatório Português dos Sistemas de Saúde – 

OPSS: 

“Existe uma considerável base de conhecimento dos efeitos de uma crise socioeconómica (desemprego, 

endividamento, empobrecimento) sobre a saúde e os sistemas de saúde: Os efeitos, nomeadamente sobre a 

saúde mental (perda de auto-estima, ansiedade e depressão e suicídio) e sobre o aumento de comportamentos 

de risco incluindo os relativos à toxicodependência e ao álcool. As consequências de falta de conforto térmico 

nas habitações, as limitações do acesso aos cuidados de saúde médicos e medicamentos. (…) A forma como 

uma crise socioeconómica afeta a saúde depende essencialmente dos seguintes fatores: Situação 

socioeconómica, da saúde e da proteção social à partida; Intensidade da crise; Oportunidade e qualidade das 

respostas.»  

«Há múltiplos indícios de que o empobrecimento dos portugueses (…) e a dificuldade crescente com os 

transportes (para além da evolução dos tempos de espera) dificultam o acesso aos cuidados de saúde de 

muitos portugueses. O OPSS expõe neste relatório um conjunto de breves estudos que, no seu conjunto, suporta 

esta conclusão.»  

 

2.5.1. INFEÇÃO POR VIH E SIDA 

Portugal, durante o ano de 2013, manteve a tendência de decréscimo do número de novos casos notificados 

de infeção por VIH. Os dados referentes a 2013, recolhidos até 31 de agosto de 2014, revelam uma diminuição 

de 13.7%, relativamente a 2012. A distribuição por género manteve-se estável, relativamente ao ano anterior, 

com tendência de ligeiro decréscimo da proporção de casos ocorridos no género feminino, verificada desde 

meio da década anterior. De salientar, no entanto, que quando analisadas as diferenças de género por grupo 

etário, no grupo dos jovens adolescentes (entre os 15 e 19 anos de idade) a diferença da prevalência de VIH é 

muito menor (647 casos para o sexo masculino contra 552 casos para o sexo feminino).  

                                                             

61ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P (2013), Retrato da Saúde em Lisboa – Contributo para um Perfil de Saúde 
da Cidade. Junho 2013. Pág. 78 
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Fig. 10. Distribuição dos novos casos de infeção por VIH, por ano de diagnóstico 

 

Fig. 11. Distribuição dos casos de infeção por VIH, por ano de diagnóstico, género e proporção por género 

 

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) e numa análise da distribuição 

dos novos casos de infeção por VIH, por ano de diagnóstico, verifica-se que o ano de 2000 foi aquele em que 

se registou o maior número de novos casos de infeção por VIH (3097), tendo-se registado uma diminuição do 

número de casos, a partir do ano de 2001, atingindo o valor de 1416 casos em 2013.  

Desde o início da epidemia em Portugal, 74% dos casos ocorreram no grupo etário 20-44 anos, sendo o grupo 

dos 25 aos 34 anos onde se regista o maior número de casos por VIH (18.153 casos que corresponde a 37,3%). 

No entanto, acima dos 49 anos, o número de casos já corresponde a 14.4% do total de casos notificados. É 

importante salientar que, tal como tem vindo a ser descrito, nomeadamente nos países ocidentais, também 

em Portugal a proporção de casos nesta população tem vindo a crescer de forma significativa, atingindo em 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 78 de 210 

 

2013, mais de 20% do total de novos casos notificados, uma tendência já percebida no estudo efetuado pelo 

INSA em 2013. 

Em relação à distribuição dos casos notificados pelos estádios de infeção, o dado mais significativo é o declínio 

consistente da proporção de casos de SIDA relativamente ao total de casos notificados em cada ano, 

sobretudo a partir de meados da década anterior (com exceção dos anos 2010-2011) e atingindo a sua menor 

proporção de sempre em 2013 (21.3%). 

Fig. 12. Distribuição dos casos de infeção por VIH, por ano de diagnóstico e por estádio inicial de infeção 

(1983-2013) 

 

No período 2011-2013, nos distritos de Lisboa, Porto, Setúbal e Faro ocorreram 75% dos novos casos 

notificados em Portugal, sendo que mais de 50% se registaram em Lisboa e Setúbal. Em 2013, a taxa de 

incidência (novos casos) em Portugal registou um decréscimo de 2,1% relativamente a 2012, situando-se em 

13,6/100.000 habitantes, um valor que ainda é significativamente elevado em comparação com os dados dos 

restantes países da Europa ocidental. Tal como já referido anteriormente houve regiões e municípios com 

valores significativamente mais elevados. Nestes casos, destacam-se as regiões da Grande Lisboa (31,8), 

Península de Setúbal (15,9), Algarve (15,1) e Grande Porto (14,6) e os municípios de Lisboa (52,6), Amadora 

(33,6), Loures (33,5), Porto (31,9), Sintra (29,5), Oeiras (27,8), Setúbal, (26,1) e Faro (26,1). 

Relativamente ao Concelho de Vila Franca de Xira , foram registados neste período, 22 novos casos o que 

corresponde a 15.8% dos novos casos registados a nível nacional. Em 2013, a taxa de incidência (novos casos) 

de SIDA foi de 2,9/100.000 habitantes, evidenciando igualmente uma evolução positiva em relação a 2012 

(3,7/100.000 habitantes) mas ainda acima dos valores desejados. 
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Fig. 13. Taxa de novos casos notificados de infeção por VIH, por 100.000 habitantes, com ano de diagnóstico 

de 2013, nas regiões de maior incidência (incluindo os município de maior incidência (NUTS III) e Regiões 

Autónomas. 

 

De acordo ainda com a informação fornecida sobre esta matéria pelo Diagnóstico Social62, a incidência de 

HIV/SIDA no ACES do Estuário do Tejo (esta informação não foi disponibilizada por Concelho devido a segredo 

estatístico) foi de 18 novos casos no ano de 2012, refletindo uma prevalência de 613 casos. 

Uma análise entre os anos de 2004 e 2012 revelam que o número de casos de portadores assintomáticos teve 

maior expressão no ano de 2005. No entanto, foi em 2006 que se registou o maior número de casos de SIDA. 

O valor de portadores assintomáticos sofreu um decréscimo acentuado até 2006, aumentando ligeiramente 

de 2008 a 2010, altura em que começa novamente a decrescer. 

O número de doentes com Complexo Relacionado com Sida (CRS) teve uma diminuição de 2004 para 2005, 

subindo novamente em 2006 até 2007, mantendo um valor mais ou menos constante, com ligeiras flutuações, 

até que em 2011, registou um decréscimo. 

                                                             

62 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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Após o ano de 2006, o nº de casos de SIDA no ACES, teve um decréscimo acentuado, aumentando ligeiramente 

em 2008 e 2009, para depois começar a diminuir, o que poderá estar relacionado com a introdução de novos 

regimes de terapêutica antiviral. Os anos de 2011 e 2012 registaram valores muito semelhantes no ACES63. 

Tabela 32. Incidência e Prevalência de HIV/SIDA no ACES Estuário do Tejo em 2012 

 
Fonte: ARSLVT, ACES Estuário do Tejo, Unidade de Saúde Pública, com base em dados do INSA - DDI/URVE- Departamento de Doenças Infecciosas/Unidade de Referencia e 
Vigilância Epidemiológica, 2014 
 

Fig. 14. Número de novos casos de Complexo Relacionado com Sida (CRS), Portadores Assintomáticos (PA) 
e número de casos de Sida no ACES do Estuário do Tejo, 2004-2012 

 
Fonte: ARSLVT, ACES Estuário do Tejo, Unidade de Saúde Pública, com base em dados do INSA - DDI/URVE- Departamento de Doenças Infecciosas/Unidade de Referencia e 
Vigilância Epidemiológica, 2014 

2.5.2 TUBERCULOSE 

A tuberculose tem vindo a diminuir no país, aproximando-se do limite definido como de baixa incidência. A 

sua concentração nos grandes centros urbanos, a sua associação a dificuldades sociais e a diferentes 

comorbilidades torna-a mais difícil de abordar, necessitando de uma ação conjunta que atue ao nível social e 

médico. A abordagem da tuberculose deve ser sempre dirigida em benefício individual do doente (diagnóstico 

célere, tratamento adequado evitando a emergência de resistências e reduzindo risco de mortalidade) e em 

benefício coletivo (redução do risco de transmissão, identificação da população de maior risco de exposição 

com vista a prevenir novos casos no futuro). 

                                                             

63 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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A tuberculose está a diminuir, mas a sua persistência e o facto de estar associada a grupos mais vulneráveis, 

impõe que se mantenha asseguradas as estruturas de apoio à luta contra a tuberculose.  

Em 2013 foram notificados 2.393 casos de tuberculose, dos quais 2.195 eram casos novos, correspondendo a 

uma taxa de notificação de 22,9/100.000 habitantes e a uma taxa de incidência de 21,1/100.000 habitantes 

(população residente em 2013 de 10.427.301, de acordo com os dados do INE). Em 2012 tinham sido notificados 

(dados definitivos) 2.605 casos, dos quais 2.405 eram casos novos, representando uma taxa de notificação de 

24,7/100.000 habitantes e uma taxa de incidência de 22,9/100.000 habitantes (população residente em 2012 de 

10.487.289, de acordo com os dados do INE). Foi observada assim uma redução de cerca de 7% da taxa de 

notificação e de incidência entre 2013 e 2012, apesar da redução da população residente. 

 

Fig. 15. Evolução da taxa de notificação e de incidência de tuberculose em Portugal, 2000-2013 (SVIG-TB). 

 

Ao longo dos últimos anos tem vindo a assistir-se ao desaparecimento das regiões de alta incidência (≥ 50 

casos/100 000 habitantes). Atualmente, não existe nenhum distrito com alta incidência de tuberculose, 

contudo, os distritos do Porto, Lisboa e Setúbal apresentam ainda, uma incidência intermédia de tuberculose 

(>20 casos/100.000 e <50 casos/100.000 habitantes).Tal como em 2012, a maior proporção de casos de 

doença (89,7%) foi detetado por rastreio passivo, sendo o rastreio de contactos responsável pela deteção de 

4,5% dos casos. As cidades de Porto e Lisboa são onde se verifica uma maior incidência de tuberculose no país. 

Em 2013, ocorreram 257 casos de tuberculose na cidade de Lisboa (taxa de incidência de 49,4/100.000 

habitantes) e 119 casos na cidade do Porto (taxa de incidência de 52,9/100.000 habitantes). 

Fig. 16. Taxa de Incidência de TB por 100 mil pessoas, por distrito, 2013 (SVIG-TB) 
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O descréscimo verificado a nível nacional da taxa de incidência da Tuberculose, nos últimos anos dever ser 

olhado com alguma precaução, tendo em conta o contexto de crise económica e social, cujos efeitos podem 

não ser imediatos. 

No que diz respeito à comorbilidade, cerca de 38% dos doentes com tuberculose tinham doenças reconhecidas 

como de risco para tuberculose, sendo a mais significativa a infeção por vírus de imunodeficiência humana 

(14,5%). A diabetes (6,8%), a neoplasia de qualquer órgão (5,5%) e a doença pulmonar obstrutiva crónica 

(4,4%) foram as outras comorbilidades mais frequentes nos doentes diagnosticados com tuberculose em 2013. 

A proporção de doentes com tuberculose e doença oncológica ou com diabetes tem aumentado nos últimos 

anos, o mesmo sucendo, em relação à patologia inflamatória articular. 

Fig. 17. Evolução da proporção do estado VIH em doentes com TB, 2000-2013 (SVIG-TB) 
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Numa análise da relação entre a tuberculose e os grupos socialmente vulneráveis, podemos verificar que cerca 

de 30% dos doentes com tuberculose tem comportamentos aditivos, nomeadamente o consumo de álcool e 

o consumo de drogas ilícitas (endovenosas e/ou inaladas). A prevalência de tuberculose na população reclusa 

também é mais elevada, e, apesar de não representar um peso muito grande no total de casos de tuberculose 

a nível nacional (2,6% do total de casos), trata-se de uma população onde o risco de transmissão de doença é 

alto. A taxa de incidência de tuberculose na população reclusa em 2013 foi de 434/100.000 reclusos (para um 

total de reclusos de 14.284 a 31 de Dezembro de 2013, de acordo com os dados disponíveis pela Direção Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais), representando um decréscimo de 15,6% relativamente aos dados de 

2012. 

No que respeita especificamente ao Concelho de Vila Franca de Xira, em 2012, tinham sido, de acordo com 

a informação do ACES do Estuário do Tejo, notificados 8 novos casos de tuberculose, tendo sido registados 

para todo o ACES nesse ano um total de 19 casos . A tuberculose pulmunar foi neste ACES a doença de 

notificação obrigatória com maior incidência64. 

As notificações de casos de tuberculose para o ano de 2012 identificados pelo Centro Diagnóstico 

Pneumológico (CDP) de Vila Franca de Xira, foram em maior número, revelando a exstência de 27 novos casos 

de tuberculose no Concelho , tendo sido registados para o ACES do estuário do  Tejo nesse ano um total de 46 

casos. A discrepência nos dados fornecidos por estas duas entidades, remete para uma subnotificação desta 

doença pelos serviços de saúde65.  

                                                             

64 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

65 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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2.6 DOENÇA MENTAL 

“A perturbação mental e a doença mental constituem hoje entidades nosológicas diferentes, bem enquadradas 

pela psiquiatria. Contudo, do ponto de vista do entendimento histórico, esta realidade foi bem diversa e 

controversa. O significado destas na perspetiva do conhecimento médico e psiquiátrico, do pensamento 

racional-científico no geral, ou do entendimento que lhe era conferido pelos leigos, pôde e pode não convergir 

por maioria de razões. Assim o foi ao longo dos séculos, a (des)construção social acerca da doença e dos 

doentes mentais. Estes eram os possuídos, os indigentes, os loucos, os inimputáveis e, por último, os dissidentes 

às normas de conduta social vigentes, mesmo quando nos reportamos aos primórdios da interposição do 

conhecimento médico. Foi-lhes sendo sucessivamente negada a exercitação dos seus plenos direitos e 

autodeterminação, comutada então pela reclusão e o estigma social, destinando estes doentes a uma condição 

de desfavorecimento perante todos os outros e a sociedade. Esta conjuntura condiciona não só o doente como 

extravasa para além da família, dos cuidadores, propagando-se como se de uma infeção sistémica se tratasse, 

atingindo toda a sua estrutura comunitária, laboral e socioeconómica. Deveras, este tipo de perturbações que 

pode emergir e vir a instalar-se no indivíduo após circunstâncias de vida diversas tais como uma condição de 

patologia (por exemplo demências orgânicas, senis ou pré-senis, doença prolongada ou terminal), stress, 

traumas (por exemplo stress pós-traumático), ou mesmo fragilidades sociais e económicas (como por exemplo 

o desemprego, a condição de sem-abrigo), emaranha-se numa relação biunívoca por vezes difícil de se 

estabelecer. 

É, também, de há muito conhecida a coexistência das perturbações psicológicas coletivas e sociais e as suas 

repercussões nos indivíduos, assim como as formas de intervir nestas conjunturas. 

Após as várias conceções que dominaram ao longo dos tempos se terem referido à perturbação mental numa 

perspetiva quase determinista, de causas ou consequências de uma outra condição física ou de saúde, familiar 

ou social, perspetiva-se hoje que a doença mental interdepende de múltiplos fatores, devendo ser observada 

numa dimensão holística e sistémica. Esta extravasa a esfera do individual para a esfera do contexto social. A 

sociedade condiciona e é por sua vez condicionada por estas perturbações, perspetiva esta que tem vindo a 

constituir um continuum motivo de preocupação e de intervenção por parte da saúde pública, com o intuito de 

garantir as condições para a promoção da saúde mental”66. 

                                                             

66 Perfil de Saúde e seus determinantes da RLVT, 2015, pág. 154 
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Apesar da perturbação e doença mental assumirem assim um papel preponderante no que respeita à 

prevalência das morbilidades na população (das 10 principais causas de incapacidade, 5 são perturbações 

psiquiátricas; uma em cada cinco crianças apresenta evidência de problemas de saúde mental e este peso 

tende a aumentar.), constituindo igualmente um fator de grande impacto na vida pessoal e social dos 

indivíduos, continua a ser uma área pouco monitorizada e avaliada, o que remete necessariamente para o 

papel secundário que esta área da saúde tem tido nas políticas gerais de saúde a nível nacional mas também 

a nível internacional.  

A consciência sobre esta lacuna tem levado nos últimos anos a um crescente investimento no planeamento de 

medidas e respostas para avaliar e intervir neste domínio, sendo que este investimento é ainda recente e não se 

refletindo ainda num adequado sistema de informação sobre a dimensão e impacto desta problemática. 

Os dados disponíveis encontram-se assim na sua globalidade desatualizados e verifica-se um sub registo das 

diferentes patologias neste domínio. Neste sentido considerou-se que passamos apenas a indicar os principais 

dos indicadores de saúde mental disponíveis recolhidos pela Direção Geral da Saúde. 

No que respeita à ligação entre esta problemática e os contextos urbanos, pode ler-se o seguinte no 

documento “Retrato da Saúde em Lisboa” (ARSLVT, Junho 2013): 

A cidade de Lisboa uniu-se às cidades vizinhas, fundindo-se numa grande área metropolitana onde habita um 

número excessivo de pessoas, num gigantismo crescente onde o contraste entre a miséria e a riqueza é visível 

nas zonas de coexistência de bairros degradados com bairros de luxo. 

No meio urbano a palavra-chave é a concentração, isto é, a exposição permanente a grandes quantidades de 

estímulos. (…) 

As experiências de stress podem causar vulnerabilidade e disfunção psicológica. O stress psicológico 

enfraquece a resistência do indivíduo (hospedeiro) à infeção, através de alterações por mediação neuro 

endócrina na imunocompetência, o que contribui para um aumento das taxas de doenças infeciosas (Leonard 

& Song, 1996). 

A concentração humana na cidade é um fator de aparecimento de doença, designadamente das doenças 

infeciosas e das doenças ditas “da civilização”, mas também das doenças mentais. 

O estudo “The Global Burden of Disease” (2010) evidenciou que na Europa as perturbações psiquiátricas eram 

responsáveis por aproximadamente 40% dos anos vividos com incapacidade, ocupando lugar entre as 10 

principais causas gerais de incapacidade, concorrendo, para isso, a depressão, o alcoolismo, a esquizofrenia e 

a doença bipolar. (…) 
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Por outro lado, de referir que para além do seu contributo direto para a carga global das doenças, as 

perturbações psiquiátricas possuem ainda um efeito indireto mediado pela existência de uma interação 

complexa com outras comorbilidades e estilos de vida disfuncionais, designadamente as doenças 

cardiovasculares, as doenças metabólicas, o consumo de substâncias (álcool, estupefacientes, etc.), os 

acidentes de viação e os acidentes de trabalho.  

Acresce ainda, que, nestas situações, o estigma e a exclusão social se apresentam tanto como fatores de risco 

como consequências de doenças mentais, podendo assim criar muitas barreiras quer na procura de ajuda, quer 

no próprio processo de recuperação. (…) 

No que Respeita ao Concelho de Vila Franca de Xira, que se insere na área Metropolitana de Lisboa, os fatores 

de risco para a Saúde Mental da população enquadram-se na linha das problemáticas já enunciadas associadas 

aos meios urbanos, no entanto, não foi possível ao longo deste trabalho de atualização diagnóstica, recolher 

informação sobre as patologias de saúde mental acompanhadas nos Cuidados de Saúde Primários do 

Concelho. 

 

2.7 EXPERIMENTAÇÃO/ PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA 

POPULAÇÃO EM GERAL E PREVALÊNCIA DO CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SPA NOS UTENTES DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE  

O consumo de tabaco, o consumo excessivo de álcool a par do consumo de outras drogas constitui um dos 

quatro principais determinantes comportamentais com impacto na saúde da população (Inquérito Nacional 

de Saúde, 2006). Na população portuguesa acima dos 15 anos o Inquérito Nacional de Saúde (INS) realizado 

em 2006 demonstrou que mais de metade dos inquiridos revelava a presença de um daqueles fatores em 

níveis de risco, e que 16,4% associava dois fatores e 3,4% acumulava três fatores. Verificou-se também que os 

quatro determinantes estudados ocorriam de forma diferente nos dois sexos, nos diferentes grupos de idade, 

escolaridade e estado civil, grupos de ocupação e profissão, afetando de forma mais nítida, geralmente os 

grupos menos favorecidos [Dias, CM; Briz, T – “Distribuição conjunta de determinantes de saúde relacionados 

com comportamentos na população portuguesa” – Observações Boletim Epidemiológico, artigos breves_n.2, 

2012].»67 

                                                             

67
ARSLVT – Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P (2013), Retrato da Saúde em Lisboa – Contributo para um Perfil de 

Saúde da Cidade. Junho 2013. Pág. 42 
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Tabela 33. Distribuição da população portuguesa segundo 4 determinantes de saúde* relacionados com 
comportamentos, em 2005/2006 
 

SEXO 
CONSUMO DE 

TABACO 
CONSUMO DE ÁLCOOL EM 

NÍVEIS DE RISCO 
ALIMENTAÇÃO NÃO 

SAUDÁVEL 
ATIVIDADE FÍSICA 

INSUFICIENTE 

Masculino 30,9 10,5 10,1 56,9 

Feminino 12,7 8,1 7,0 62,7 

Total 21,4 9,2 8,5 60,0 
Fonte: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, www.insa.pt, Boletim epidemiológico n.º1-2012, in “Retrato da Saúde em 
Lisboa – Contributo para um Perfil de Saúde da Cidade (2013) ” 
 

*Tabaco – inclui fumadores diários e ocasionais; Álcool – inclui consumo de bebidas alcoólicas superiores a 3 

bebidas por dia no caso dos homens e 2 no caso das mulheres; Alimentação – inclui ausência de consumo de 

verduras, frutos ou vegetais no dia anterior, ou utilização preferencial de gorduras saturadas na confeção em 

casa; Atividade física – prática inferior a 75 minutos de atividade física vigorosa ou 150 minutos de atividade 

física moderada na semana anterior, ambas em períodos mínimos de 10 minutos. 

 

2.7.2 PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS LÍCITAS (TABACO, ÁLCOOL E MEDICAMENTOS) 

De acordo com os dados do III Inquérito Nacional ao consumo de substâncias psicoativas na população em geral 

(Balsa, Vital & Urbano, 2012) e no que respeita às substâncias lícitas podemos verificar que em 2012 as prevalências 

do consumo de substâncias lícitas, como é o caso do tabaco e das bebidas alcoólicas, são significativamente mais 

elevadas que as verificadas para as restantes substâncias em análise. Os valores atingem os 73,6% ao longo da vida 

no caso das bebidas alcoólicas e de 46,2% no que diz respeito ao tabaco. Já no caso dos medicamentos (sedativos, 

tranquilizantes ou hipnóticos) a taxa de prevalência ao longo da vida é de 20,4%, sendo que para 19,0% o consumo 

foi feito através de receita médica e para 1,4% sem receita médica. 

As taxas de prevalência diminuem quando consideramos os consumos declarados para o último ano: passam 

a ser de 61,1% para as bebidas alcoólicas, 28,2% para o tabaco e 12,2% para os medicamentos (considerando 

consumos com e sem receita médica). A taxa de prevalência para o consumo no último mês mantém-se 

praticamente idêntica à do último ano no caso do tabaco (é de 26,3%) e dos medicamentos (10,0%), enquanto 

a taxa de prevalência do consumo de bebidas alcoólicas decresce para os 50,3%. 

Tabela 34. Prevalência do consumo de substâncias psicoativas lícitas ao longo da vida, último ano e último 
mês, 15-64 anos, 2001 (n=14184), 2007 (n=12202) e 2012 (n=5355) (%) 
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No que respeita à relação entre as prevalências de consumo e o género constata-se que as diferenças de sexo 

estão patentes nas declarações do consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas, quer consideremos os 

consumos experimentais (longo da vida), recentes (último ano) ou correntes (último mês), sendo sempre 

superiores no masculino. Também o consumo de medicamentos ao longo da vida, sem receita médica, surge 

com uma percentagem superior entre os homens. O consumo de medicamentos com receita médica é 

superior entre as mulheres (ver tabela 37). 

Relativamente à análise por grupos decenais de idade, verifica-se que os valores apresentam as mesmas 

tendências nos três anos de estudo – a prevalência do consumo de medicamentos aumenta progressivamente 

à medida que avançamos nos grupos etários; a prevalência do consumo de tabaco é mais elevada nas idades 

compreendidas entre os 25 e os 44 anos; e as prevalências do consumo de bebidas alcoólicas apresentam 

valores mais baixos no grupo etário dos mais jovens (15-24 anos) e valores mais elevados e bastante 

semelhantes entre si nas idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos (ver tabela 37). 

 

Tabela 35.Prevalência do consumo de substâncias psicoativas lícitas ao longo da vida, último ano e último 
mês, por grupos decenais de idade e sexo, 15-64 anos, 2001 (n=14184), 2007 (n=12202) e 2012 (n=5355) (%) 
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2.7.3 PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS LÍCITAS (TABACO, ÁLCOOL E MEDICAMENTOS) POR 

GRANDES REGIÕES  

No que respeita à distribuição das prevalências dos consumos de substância lícitas por região, pode verificar-

se que o consumo de substâncias lícitas é variável em função das regiões consideradas. Independentemente 

da temporalidade considerada (longo da vida, últimos ano ou mês), a taxa de prevalência do consumo de 

medicamentos é mais elevada nas regiões Norte, Alentejo e Açores. As regiões da Madeira e do Algarve 

apresentam as taxas de prevalência mais baixas no que ao consumo de medicamentos diz respeito. O consumo 

de tabaco ao longo da vida surge como mais significativo no Alentejo (53,9%) e em Lisboa (51,9%) e menos na 

região da Madeira (29,9%). A taxa de prevalência do consumo de bebidas alcoólicas, independentemente da 
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temporalidade considerada, assume maior expressão na região do Alentejo e menor na região da Madeira. De 

salientar o decréscimo do consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias em todas as regiões, quando 

comparado as prevalências de 2012 com 2007. De notar que estes dados, por já terem 3 anos, podem não 

refletir as tendências atuais.  

Tabela 36. Prevalência do consumo de substâncias psicoativas lícitas ao longo da vida, último ano e último 
mês, por região, 15-64 anos, 2001 (n=14184), 2007 (n=12202) e 2012 (n=5355) (%) 

 

 

2.7.4 UTENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ACES DO ESTUÁRIO DO TEJO COM CONSUMOS PROBLEMÁTICOS 

DE ÁLCOOL, TABACO E MEDICAMENTOS 

No que respeita ao consumo problemático de álcool, tabaco e medicamentos na região abrangida pelo ACES 

do Estuário Tejo e de acordo com os dados fornecidos pelo ACES, tendo em conta uma análise por Concelho, 

pode referir-se que, para o Concelho de Vila Franca de Xira, o número de utentes com história de abuso de 

tabaco / álcool / medicamentos e substâncias ilícitas no ano de 2015 era de 2.189 utentes com abuso crónico 

de álcool; 412 utentes com abuso agudo de álcool; 13.910 utentes com abuso de tabaco; 312 utentes com 

abuso de medicação. 

Para o Concelho de Benavente registou-se a existência de 315 utentes com abuso crónico de álcool; 63 utentes 

com abuso agudo de álcool; 3.958 utentes com abuso de tabaco; 12 utentes com abuso de medicação. 
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Para o Concelho de Azambuja registou-se a existência de 109 utentes com abuso crónico de álcool; 18 utentes 

com abuso agudo de álcool; 1.439 utentes com abuso de tabaco; 2 utentes com abuso de medicação Para o 

Concelho de Arruda registou-se a existência de 58 utentes com abuso crónico de álcool; 5 utentes com abuso 

agudo de álcool e 937 utentes com abuso de tabaco. 

Para o Concelho de Alenquer registou-se a existência de 275 utentes com abuso crónico de álcool; 25 utentes 

com abuso agudo de álcool; 2.190 utentes com abuso de tabaco; 4 utentes com abuso de medicação.  

Tabela 37. Utentes inscritos na Unidades de Saúde dos ACES Estuário do Tejo com comportamentos Aditivos 

Fonte: ACES do Estuário do Tejo, 2015. 

2.7.5 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ILÍCITAS  

Relativamente ao consumo de substâncias ilícitas, e ainda de acordo com os dados do III Inquérito Nacional 

ao consumo de substâncias psicoativas na população em geral (Balsa, Vital & Urbano, 2012), verifica-se que a 

canábis é a substância ilícita mais consumida, apresentando uma taxa de prevalência ao longo da vida de 9,4% 
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no conjunto da população. A segunda substância ilícita mais consumida ao longo da vida, ainda que com uma 

grande diferença percentual da primeira, é o ecstasy, com 1,3%, seguida da cocaína, com 1,2%. A taxa de 

prevalência do consumo ao longo da vida de heroína, LSD e de cogumelos alucinogénios é de 0,6%, e o 

consumo de anfetaminas regista uma taxa de 0,5%. 

Os consumos recentes (último ano) descem para os 2,7% no caso da canábis, para os 0,3% no que diz respeito 

ao consumo de ecstasy, cocaína e LSD registam 0,2% e os cogumelos alucinogénios 0,1%. O consumo de 

canábis desce um ponto percentual quando temos em conta os consumos correntes (último mês). O ecstasy 

apresenta uma prevalência de 0,2%, e a cocaína e o LSD, uma taxa de 0,1%. 

De uma forma geral, os diferentes indicadores de prevalências de consumos estimados para 2012 (consumos 

ao longo da vida, no último ano e no último mês) situam-se abaixo dos que se observou em 2007. Assim, a 

tendência da evolução dos consumos no decorrer dos últimos dez anos é marcada, num primeiro momento, 

por um aumento entre 2001 e 2007, enquanto, num segundo momento, os resultados apontam para uma 

ligeira redução ou uma estabilização dos consumos entre 2007 e 2012, não obstante poderem ser observadas 

algumas subidas pontuais no caso de alguns indicadores ou de algumas populações específicas (ver tabela 40). 

Tabela 38. Prevalência do consumo de substâncias psicoativas ilícitas ao longo da vida, último ano e 
último mês, 15-64 anos, 2001 (n=14184), 2007 (n=12202) e 2012 (n=5355) (%) 

 

No que diz respeito à prevalência dos consumos de substâncias ilícitas por género, as taxas de prevalência do 

consumo de substâncias ilícitas entre a população geral são sempre superiores entre os inquiridos masculinos. 

Em relação aos anteriores anos de análise, e em traços gerais, podemos dizer que as tendências se mantêm, 

verificando-se, contudo, mais aumentos do consumo entre os inquiridos femininos e descidas entre os 

inquiridos masculinos. Em relação a 2001 e a 2007 aumentaram as taxas de prevalência dos consumos 

experimentais femininos de ecstasy e de cogumelos alucinogénios. Aumentaram também os consumos 

recentes de canábis relativamente a 2007, voltando aos verificados em 2001 (1,3%). Também no que diz 

respeito aos consumos atuais se verifica um aumento das taxas de prevalência do consumo feminino, aqui em 

relação aos dois anteriores estudos (ver tabela 41). 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 93 de 210 

 

Relativamente à prevalência por grupo etário, as taxas de prevalência dos consumos das diferentes 

substâncias variam significativamente. Por norma, as taxas de prevalência dos consumos são mais elevadas 

entre a população jovem (15-34 anos). Tendo em conta a temporalidade longo da vida, apenas o consumo de 

heroína apresenta uma taxa de prevalência mais elevada entre a população adulta (35-64 anos). O consumo 

experimental de anfetaminas apresenta uma taxa de prevalência igual entre as duas populações – meio ponto 

percentual. 

Tendo em conta os grupos decenais de idade, podemos constatar que as taxas de prevalência do consumo 

experimental são superiores para quase todas as substâncias psicoactivas ilícitas consideradas no grupo etário 

dos 25-34 anos. Apenas os consumos de cocaína e de heroína apresentam taxas de prevalência ao longo da 

vida superiores no grupo etário dos 35 aos 44 anos. 

As taxas de prevalência do consumo no último ano apresentam valores superiores para a canábis, ecstasy e 

cogumelos alucinogénios no grupo etário dos 15-24 anos. No caso da heroína registam-se prevalências nos 

grupos etários dos 15-24 anos e no dos 45-54 anos. A cocaína, as anfetaminas e o LSD apresentam taxas de 

prevalência mais altas entre os 25 e os 34 anos. Tendo em conta o consumo corrente, ou seja, aquele que 

decorreu no último mês, voltam-se a destacar os consumos de canábis e de ecstasy no grupo etário dos 15-24 

anos e a cocaína, as anfetaminas e o LSD no grupo etário dos 25-34. De ressalvar ainda que não existem 

consumos no último mês nem de heroína nem de cogumelos alucinogénios em nenhum grupo etário, assim 

como não existem consumos de quaisquer substâncias, à exceção da canábis, no grupo etário dos 55-64 anos. 

Comparando os resultados com os obtidos em 2001 e em 2007 vemos que, de um modo geral, as maiores taxas 

de prevalência, independentemente da substância ilícita considerada e da temporalidade, vão oscilando entre 

os consumidores com idades entre os 15 e os 44 anos. Tendo em conta a temporalidade ao longo da vida, 

podemos constatar que a maioria das substâncias apresenta, à semelhança de 2007, as taxas de prevalência de 

consumo mais elevadas no grupo etário 25-34 anos. Apenas o consumo de cocaína, que apresentava maiores 

taxas de prevalência no grupo etário 25-34 anos, quer em 2001, quer em 2007, passou a ser mais significativo 

no grupo etário seguinte. Relativamente aos estudos anteriores, os consumos recentes (ou seja, no decorrer do 

último ano) de canábis, que apresentavam uma prevalência maior no grupo dos 25-34 anos em 2007, passam a 

apresentar maior prevalência entre as idades 15-24 anos, como acontecia em 2001. 

A prevalência do consumo de cocaína mantem-se mais elevada entre os consumidores com idades 

compreendidas entre os 25 e os 34 anos, o que já se verificava em 2007. Os consumos das restantes 

substâncias em análise apresentam valores bastante residuais. No que diz respeito aos consumos atuais, os 

que decorreram no último mês, à semelhança do que já se verificava nos consumos recentes, a canábis, que 
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apresentava uma prevalência maior no grupo dos 25-34 anos em 2007, passa a apresentar maior prevalência 

entre as idades 15-24 anos, como acontecia em 2001. 

Tabela 39. Prevalência do consumo de substâncias psicoativas ilícitas ao longo da vida, último ano e último 
mês, por grupos decenais de idade e sexo, 15-64 anos, 2001 (n=14184), 2007 (n=12202) e 2012 (n=5355) (%) 
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2.7.6 SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ILÍCITAS POR GRANDE REGIÃO 

No que diz respeito à prevalência das substâncias ilícitas por região, quando consideramos a experiência do consumo 

de uma qualquer substância, alguma vez na vida, verificamos que as prevalências mais elevadas são registadas nas 

regiões de Lisboa (13,7%) e dos Açores (10,6%). Encontramos para a região do Alentejo o mesmo valor que para a 

média nacional (9,5%). Todas as outras regiões registam valores inferiores a esta: 9,2% na região do Algarve, 8,2% no 

Centro, 7,6% na região Norte, e 3,2% na Madeira. A substância com maior consumo ao longo da vida em todas as 

regiões é, claramente, a canábis. A quase coincidência entre a experiência do seu consumo e a do consumo de uma 

qualquer substância revela quão comum é a experiência do consumo de canábis entre os que já alguma vez 

consumiram uma qualquer substância psicoativa ilícita. A proeminência do consumo da canábis verifica-se em todas 

as regiões. As declarações do consumo são mais elevadas em Lisboa e nos Açores (13,5% e 10,6%, respetivamente). 

A prevalência do consumo experimental de cocaína apresenta valores mais altos nas regiões do Algarve (2,6%) e de 

Lisboa (2,5%), e mais baixos nas regiões Norte e Madeira (ambas com 0,4%). 

As anfetaminas apresentam taxas de prevalência do consumo ao longo da vida superiores nas regiões do Alentejo e 

de Lisboa (1,3% e 1,0%, respetivamente). O Norte volta a registar o valor mais baixo, e na Madeira não se registam 

consumos desta substância. O consumo experimental de ecstasy apresenta uma prevalência de 3,8% na região de 

Lisboa e de 1,5% na região do Algarve. O Norte volta a apresentar a prevalência mais baixa do consumo, com 0,2%. A 

taxa de prevalência do consumo de heroína é mais alta nas regiões do Algarve e dos Açores (ambas com 1,1%). 

Também no consumo desta substância a região Norte (0,2%) apresenta um valor inferior à média nacional (0,6%), 

assim como as regiões Centro e Alentejo (ambas com 0,5%). Nos consumos experimentais de LSD e de cogumelos 

alucinogénios, apenas a região de Lisboa (1,3% e 1,5%, respetivamente) apresenta valores superiores aos registados 

a nível nacional (0,6% para ambas as substâncias). 

Numa análise comparativa muito geral com os dados de 2007, podemos dizer que os consumos experimentais 

(ao longo da vida) aumentaram para a canábis nas regiões do Alentejo e Açores; a cocaína na região dos 

Açores; as anfetaminas na região do Alentejo; o ecstasy na região de Lisboa, Açores e Madeira; a heroína nas 

regiões Autónomas de Açores e Madeira; LSD na região Centro e na região de Lisboa; e, por fim, os cogumelos 

alucinogénios na região de Lisboa e nos Açores. Os consumos recentes, ou seja, que decorreram no último 

ano, aumentaram, relativamente ao anterior estudo, para as substâncias canábis e anfetaminas no Alentejo e 

Açores; ecstasy e LSD em Lisboa; heroína nas regiões Autónomas de Açores e Madeira; e, por fim, cogumelos 

alucinogénios em Lisboa e nos Açores. 

Os consumos atuais que decorreram no último mês, registam subidas em relação a 2007, para a canábis nos 

Açores e Madeira; anfetaminas no Alentejo; ecstasy na região de Lisboa; heroína na Madeira; LSD no Norte e 

Alentejo; e, por último, cogumelos alucinogénios na região dos Açores. 
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Tabela 40. Prevalência do consumo de substâncias psicoativas ilícitas ao longo da vida, último ano e último 
mês, por região, 15-64 anos, 2001 (n=14184), 2007 (n=12202) e 2012 (n=5355) (%) 

 

 

2.7.7 CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS NOS UTENTES INSCRITOS NAS UNIDADES DE SAÚDE 

DO ACES DO ESTUÁRIO DO TEJO  
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No que respeita ao consumo problemático de substâncias ilícitas na região abrangida pelo ACES do Estuário 

Tejo e de acordo com a informação fornecida pelo ACES, tendo em conta uma análise por Concelho, pode 

referir-se que, no Concelho de Vila Franca de Xira, registaram-se no ano de 2015, 267 utentes com abuso de 

substâncias ilícitas. No Concelho de Benavente foram registados 156 utentes, no Concelho da Azambuja 75 

utentes, no Concelho de Arruda dos Vinhos 28 utentes e no Concelho de Alenquer 86 utentes.  

 

2.8 RESPOSTAS NA ÁREA DA SAÚDE 

2.8.1 Plano Nacional de Saúde 

“O PNS 2012-2016 (…) assume a missão de guia (…) para decisores políticos, instituições e prestadores de 

cuidados, (…) fundamenta-se na promoção da equidade e acesso adequado aos cuidados de saúde, (…) enfatiza 

a qualidade, (…) propõe orientações de investimentos em Saúde Pública que assentam na vigilância da saúde 

(…) na monitorização e resposta a riscos e emergências, na proteção da saúde nas suas diferentes vertentes 

(ambiental, ocupacional, alimentar, numa lógica de Saúde em Todas as Políticas, (…) confronta os desafios 

impostos pela transição demográfica e mudança de perfil epidemiológico em Portugal, (…) criando 9 

programas nacionais prioritários como resposta aos principais problemas de saúde.” 

Francisco George – Diretor Geral da Saúde, 2013 in Plano de 

Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida, 2015 

 

O PNS estabelece quatro Eixos Estratégicos: 

 Cidadania em Saúde 

O Cidadão é o centro do Sistema de Saúde e deve ser fomentada a participação ativa das organizações 

representativas dos interesses do cidadão (por exemplo, Associações de Doentes, de Consumidores, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPSS, Misericórdias, etc.). São fundamentais as 

estratégias para a capacitação do cidadão e o incremento da literacia em saúde. 

 Equidade e Acesso adequado aos Cuidados de Saúde 

Neste contexto, o PNS aponta para a absoluta necessidade de reduzir e combater as desigualdades 

em saúde, associadas a determinantes sociais e a grupos vulneráveis através de ações multi e 

intersectoriais, promovendo um acesso à saúde adequado, mediante serviços de proximidade. Para 
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tal, o PNS faz a avaliação de necessidades em saúde e define as estratégias e recursos para a promoção 

da equidade e acesso. 

 Qualidade em Saúde 

A Estratégia Nacional para a Qualidade em Saúde enfatiza a necessidade de prestação de cuidados de 

saúde acessíveis e equitativos, com um nível profissional ótimo. Neste contexto de qualidade, o PNS 

aponta para intervenções dirigidas: às estruturas de prestação de cuidados; aos processos delas 

decorrentes; e aos resultados. Trata-se de promover a cadeia de valor em saúde, através de ciclos de 

melhoria contínua da qualidade e desenvolvimento profissional e institucional, acompanhados por 

ações de monitorização, e avaliação. 

 Políticas Saudáveis 

O conceito de políticas saudáveis é naturalmente abrangente, responsabilizando não só o sector da 

saúde, mas também todos os outros, incluindo o sector privado e o terceiro sector, que devem 

contribuir para a criação de ambientes físicos e sociais promotores do bem-estar e de saúde das 

populações. Neste contexto, o PNS aponta para a necessidade de criar e implementar as medidas 

legislativas, de regulamentação, normativas, administrativas ou outras que visem criar condições 

ambientais, socioeconómicas e culturais favoráveis à saúde individual e coletiva. As políticas saudáveis 

são desenvolvidas pelo governo, autarquias e outros sectores, e definem prioridades e parâmetros 

para a ação. 

 

O PNS 2012-2016 contempla ainda a elaboração de 9 Programas de Saúde Prioritários: 

1 Programa Nacional para a Diabetes; 

2 Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA; 

3 Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo; 

4 Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável; 

5 Programa Nacional para a Saúde Mental; 

6 Programa Nacional para as Doenças Oncológicas; 

7 Programa Nacional para as Doenças Respiratórias; 

8 Programa Nacional para as Doenças Cérebro-cardiovasculares; 

9 Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos. 
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No que se refere ao cruzamento destes programas com a problemática dos comportamentos aditivos destaca-

se o Programa Nacional para a Infeção VIH/SIDA, Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do 

Tabagismo e o Programa Nacional para a Saúde Mental. 

O PNI VIH/SIDA define como principais eixos de intervenção: Informação e conhecimento epidemiológico; 

Prevenção em especial nas populações vulneráveis; Diagnóstico precoce e universal; Tratamento, apoio e 

cuidados; Investigação de qualidade; Combate à discriminação e ao estigma; Cooperação e relações 

internacionais. 

O PNPCT estabelece como principais eixos estratégicos: Prevenção da iniciação ao consumo nos jovens; 

Promoção e apoio na cessação tabágica; Proteção na exposição ao fumo; Informação para um clima social não 

tabágico; Monitorização, avaliação e promoção da formação, investigação e conhecimento. 

PNSM tem os seguintes objetivos prioritários: Criação de um novo modelo de financiamento e gestão dos 

serviços de saúde mental; Realocação dos recursos financeiros gerados através da alienação patrimonial de 

estruturas da psiquiatria, que permitam garantir a substituição dos cuidados prestados pelas instituições 

encerradas por cuidados de melhor qualidade; Renegociação dos contratos dos novos hospitais gerais PPP 

relativos à psiquiatria; Criação dos novos serviços locais de saúde mental (SLSM) de Lisboa, Porto e Coimbra; 

Continuação do desenvolvimento dos serviços de saúde mental da infância e adolescência, priorizando o 

diagnóstico de situações psicopatológicas e de risco na infância e adolescência e a implementação atempada 

de estratégias preventivas e terapêuticas; Redução do número de doentes institucionalizados em Hospitais 

Públicos de Lisboa, Porto e Coimbra, atuando paralelamente na integração na sociedade da vertente da 

reabilitação profissional e residencial das pessoas com doença mental, destacando a importância das famílias 

de pessoas com doença mental, enquanto parceiros importantes na prestação de cuidados; Aprofundamento 

dos cuidados continuados integrados de saúde mental; Desenvolver o Programa Nacional de Prevenção do 

Suicídio; Reativação do Plano Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, em particular no sector relativos às 

perturbações demenciais. 

2.8.2 PLANOS LOCAIS DE SAÚDE 

Para além destes Planos Nacionais de Saúde, foram igualmente criados Planos Locais de Saúde (PLS) que visam 

o estabelecimento de Estratégias Locais de Saúde (ELSA), pela necessidade de planeamento ao nível local, 

envolvendo a comunidade de forma sistemática e consistente ao longo de todo o território. Os ACES através 

das Unidades de Saúde Publica (USP) têm responsabilidade de coordenar a implementação dos PLS. 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 101 de 210 

 

Partindo de uma fase de recolha, sistematização e interpretação da informação referente a cada território, 

foram desenvolvidos Perfis de Saúde dos ACES, com o acompanhamento metodológico dos Departamentos 

de Saúde Publica da ARS, tendo como objetivo o levantamento das principais características da população 

alvo, dos seus problemas e das suas necessidades em matéria de saúde, dos respetivos determinantes e dos 

recursos disponíveis, constituindo uma primeira etapa do processo de planeamento. 

Os Planos Locais de Saúde (PLS) identificam os problemas de saúde com maior prevalência, priorizam as 

necessidades em saúde, definem estratégias, traçam objetivos e metas quantificadas, que permitirão no futuro 

medir a mudança desejada em consonância com o Plano Nacional de Saúde, e formular recomendações para a 

sua operacionalização. Os PLS têm por objetivo contribuir para a obtenção de ganhos em saúde, promovendo 

mais saúde para toda a população e a maior racionalização da utilização dos recursos. 

Os PLS podem ser facilitadores da definição de estratégias e medidas a debater nos Conselhos de Comunidade. 

Os Conselhos da Comunidade dos ACES fazem parte dos seus órgãos de administração e fiscalização e são 

compostos por entidades representantes da comunidade, como a Segurança Social, as Escolas, as IPSS, os 

Representantes de Utentes, as Associações Sindicais, entre outras, competindo-lhes participar na gestão dos 

cuidados de saúde primários, alertar para os factos relevantes de deficiências graves na prestação de cuidados 

de saúde, propor ações de educação, promoção da saúde e combate a doença68. 

 

2.8.3SERVIÇOS DO SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE  

As respostas na área da saúde no Concelho de Vila Franca de Xira repartem-se entre o SNS, as Unidades de 

Saúde Privadas e outras respostas desenvolvidas por organizações não-governamentais em domínios 

específicos, procurando facilitar o acesso à saúde para públicos mais vulneráveis, bem como pela Câmara 

Municipal e Juntas de Freguesia, no âmbito dos Planos Locais de Saúde.  

De seguida vamos num primeiro momento caraterizar as principais respostas no domínio da saúde em geral 

desenvolvidas pelas entidades públicas e sem fins lucrativos e num segundo momento as respostas na área 

da saúde mental. O setor privado não será objeto deste relatório, dado a sua pouca relevância para os 

objetivos do mesmo. Não será também objeto deste ponto do relatório a análise das respostas de saúde 

                                                             

68 Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida, 2015 
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especificamente direcionadas para a população toxicodependente, que serão retratadas nos capítulos 

seguintes. 

 

 Agrupamentos de Centros de Saúde do Serviço Nacional de Saúde (ACES) e Centros Hospitalares – 

ARSLVT, IP 

O Serviço Nacional de Saúde encontra-se organizado em 5 Regiões de Saúde, cada uma com uma 

administração (Administração Regional de Saúde, ARS) com personalidade jurídica (Instituto Público, IP), 

autonomia administrativa e financeira, inserindo-se o Concelho de Lisboa na Região de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo (RS LVT), que integra 15 Agrupamentos de Centro de Saúde (ACES) e 8 Hospitais e 8 Centros 

Hospitalares, num total de 31 unidades hospitalares.  

O Concelho de Vila Franca de Xira pertence ao Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, 

conjuntamente com os Municípios de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Azambuja e Benavente. 

Os ACES têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde primários, desenvolver atividades de 

promoção da saúde, prevenir e prestar cuidados na doença e fazer a ligação com outros serviços para a 

continuidade de cuidados. Também desenvolvem atividades de vigilância epidemiológica, investigação em 

saúde, controlo e avaliação dos resultados e participam na formação de diversos grupos profissionais nas suas 

diferentes fases. 

Conforme o disposto no DL 28/2008 de 22 de Fevereiro, que estabeleceu o regime de organização e 

funcionamento dos ACES, estes podem compreender as seguintes unidades funcionais: 

 Unidade de saúde familiar (USF); 

 Unidade de cuidados de saúde personalizados (UCSP); 

 Unidade de cuidados na comunidade (UCC); 

 Unidade de saúde pública (USP); 

 Unidade de recursos assistenciais partilhados (URAP). 

Os ACES podem ainda incorporar outro tipo de unidades ou serviços desde que propostos pela respetiva ARS 

e aprovados por despacho do Ministro da Saúde. Em cada centro de saúde componente de um ACES deve 

funcionar, pelo menos, uma USF ou UCSP e uma UCC; no entanto em cada ACES apenas poderá existir uma 

USP e uma URAP. 
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No Concelho de Vila Franca de Xira, existem, inseridos no ACES do Estuário do Tejo, 3 Centros de Saúde e 10 

Unidades de Saúde, das quais 6 são Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados e 4 Unidades de Saúde 

Familiar. 

 

 

 

 

Tabela 41. Centros de saúde e respetivas unidades de saúde do Concelho de Vila Franca de Xira, 2014  

 
Fonte: ACES Estuário do Tejo, NEP – Núcleo de Estudos e Planeamento, 2014 

Ao nível da prestação dos cuidados de saúde nas diversas unidades do Concelho são disponibilizadas 

diferentes valências para além dos cuidados médicos, atos de enfermagem, vacinação, saúde materna e 

planeamento familiar. De todas as valências disponibilizadas apenas a psicologia e a saúde oral não estão 

presentes em todas as unidades de saúde. 

Tabela 42. Prestação de cuidados nas unidades de saúde do Concelho de Vila Franca de Xira, 2014 
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Fonte: ACES Estuário do Tejo, NEP – Núcleo de Estudos e Planeamento, 2014 

 Pessoal ao serviço nos centros de saúde e unidades funcionais 

 

De acordo com a informação disponibilizada no Diagnóstico Social69, nos últimos anos observou-se uma 

tendência para a diminuição do pessoal ao serviço nos centros de saúde. 

Tabela 43. Pessoal ao serviço nos centros de saúde do Concelho de Vila Franca de Xira, 2002 a 2011 

 
Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais. Tabela extraído em 27 de Janeiro de 2014 de http://www.ine.pt 

 
Nas unidades funcionais dos centros de saúde, são as UCSP de Alverca do Ribatejo e da Póvoa de Santa Iria 

que dispõem de mais pessoal ao serviço, em particular médicos e enfermeiros. 

 

                                                             

69 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

http://www.ine.pt/
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Tabela 44. Pessoal ao serviço nas unidades de saúde do Concelho de Vila Franca de Xira, 2014 

 

Fonte: ACES Estuário do Tejo, NEP – Núcleo de Estudos e Planeamento, 2014 

 

Quando analisamos os rácios relativos ao nº de habitantes por pessoal ao serviço nos centros de saúde (tabela 

seguinte), pode concluir-se que os valores do Concelho são sempre superiores aos da RLVT, tendência 

verificada em todos os anos em análise (1999, 2001, 2009, 2010 e 2011) e para todos os grupos de pessoal 

(médicos, enfermeiros e outros)70.  

 

 

 

Tabela 45. Habitantes por pessoal ao serviço nos centros de saúde por localização geográfica, 1999, 2001, 2009 a 2011 

                                                             

70 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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Fonte: PORDATA [consulta em 22 de abril de 2014] in www.pordata.pt. Dados provenientes de INE – DGS/MS - Inquérito aos Centros de Saúde ┴ Quebra de série. 
Obs.: Habitantes por pessoal ao serviço correspondem ao rácio da população média anual residente com o pessoal ao serviço num determinado ano civil. 

 

 Utentes e consultas nos centros de saúde e unidades funcionais 

Ao nível dos utentes, e ainda de acordo com os dados do Diagnóstico Social71, as UCSP de Alverca do Ribatejo 

(25.119) e da Póvoa de Santa Iria (22.451) são as que possuem mais utentes, por oposição às UCSP da 

Castanheira do Ribatejo (5.275) e Vila Franca de Xira (3.323). No que respeita às consultas e de acordo com os 

dados de janeiro último, a USF de Via Longa proporcionou mais consultas naquele mês (6.461) quando 

comparado com as restantes unidades de saúde, seguida da UCSP de Alverca do Ribatejo (5.316). 

Em relação aos utentes inscritos sem médico de família constata-se que as UCSP da Póvoa de Santa Iria, 

Alverca do Ribatejo, Alhandra, Arcena e Vila Franca de Xira possuem maior número de utentes a quem não foi 

                                                             

71 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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atribuído médico de família. A leitura por Centro de Saúde indica que o CS de Alhandra possui mais utentes 

sem médico, o que proporcionalmente equivale a 26% dos utentes. 

Tabela 46. Utentes com e sem médico de família nas unidades de saúde do Concelho de Vila Franca de Xira, 2014 

 
Fonte: ACES Estuário do Tejo, NEP – Núcleo de Estudos e Planeamento, 2014. 
Obs.: Neste Tabela de Utentes e Consultas teve-se em conta apenas os utentes frequentadores, os quais, em muitas unidades divergem do nº de inscritos. As consultas são 
referentes ao mês de Janeiro de 2014 e abrangem todas as Especialidades. 

 
 Utentes e consultas nos centros de saúde e unidades funcionais 

De acordo com os dados referidos no Diagnóstico Social72, no que respeita aos utentes abrangidos pelas 

diferentes unidades de saúde, as UCSP de Alverca do Ribatejo (25.119) e da Póvoa de Santa Iria (22.451) são 

as que possuem mais utentes, por oposição às UCSP da Castanheira do Ribatejo (5.275) e Vila Franca de Xira 

(3.323). No que respeita às consultas e de acordo com os dados de janeiro último, a USF Vialonga proporcionou 

mais consultas naquele mês (6.461) quando comparado com as restantes unidades de saúde, seguida da UCSP 

de Alverca do Ribatejo (5.316). 

Em relação aos utentes inscritos sem médico de família constata-se que as UCSP da Póvoa de Santa Iria, 

Alverca do Ribatejo, Alhandra, Arcena e Vila Franca de Xira possuem maior número de utentes a quem não foi 

atribuído médico de família. A leitura por Centro de Saúde indica que o CS de Alhandra possui mais utentes 

sem médico, o que proporcionalmente equivale a 26% dos utentes. 

Tabela 47. Utentes com e sem médico de família nas unidades de saúde do Concelho de VILA FRANCA DE XIRA, 2014 

                                                             

72 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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Fonte: ACES Estuário do Tejo, NEP – Núcleo de Estudos e Planeamento, 2014. 
Obs.: Neste Tabela de Utentes e Consultas teve-se em conta apenas os utentes frequentadores, os quais, em muitas unidades divergem do nº de inscritos. As consultas são 
referentes ao mês de Janeiro de 2014 e abrangem todas as Especialidades. 

 Cuidados Hospitalares 

Os hospitais são estabelecimentos de saúde com serviços diferenciados, dotado de capacidade de 

internamento, de ambulatório (consulta e urgência) e de meios de diagnóstico e terapêutica, com o objetivo 

de prestar à população assistência médica curativa e de reabilitação, competindo-lhe também colaborar na 

prevenção da doença, no ensino e na investigação científica. 

A rede hospitalar (o número de hospitais, a sua localização e a sua tipologia) deve ser entendida como um 

sistema integrado de prestação de cuidados de saúde, pensado e organizado de uma forma coerente, assente 

em princípios de racionalidade e eficiência. 

A cada hospital devem ser atribuídos uma área geodemográfica de influência e um papel específico na área 

assistencial, tendo em conta a sua articulação, nomeadamente no âmbito de uma rede de referenciação pré-

definida, com os Cuidados de Saúde Primários, com outras instituições hospitalares e com a rede de Cuidados 

Continuados Integrados. 

O Concelho de Vila Franca de Xira é servido pelo Hospital de Vila Franca de Xira desde o dia 1 de junho de 

2011, com um novo modelo de gestão, resultante da parceria entre o Estado Português e o Grupo José de 

Mello Saúde. Este Grupo começou por gerir a antiga infraestrutura (Hospital de Reynaldo dos Santos) e 

construiu, em paralelo, o novo Hospital de Vila Franca de Xira, que entrou em funcionamento em pleno nas 

novas instalações (após uma transferência faseada dos vários Serviços) no dia 3 de abril de 2013. A área de 

influência do novo Hospital de Vila Franca de Xira abrange cinco Concelhos: Alenquer, Arruda dos Vinhos, 

Azambuja, Benavente, e Vila Franca de Xira e serve cerca de 245.000 habitantes, dos quais 56% residem no 

Concelho de Vila Franca de Xira73. 

                                                             

73 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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Com as novas especialidades de Psiquiatria, Hemodiálise e Infeciologia, o Hospital aumentou ainda mais a sua 

abrangência. As novas Unidades de Cuidados Intensivos e Cuidados Intermédios, sendo áreas de suporte 

fundamentais para as várias especialidades, trouxeram um nível de resposta mais completo. O Hospital 

também passou a disponibilizar um conjunto de novos equipamentos como por exemplo a Ressonância 

Magnética, os Lasers de Oftalmologia, ou a Electroencefalografia, evitando deslocações da população para 

fora dos seus Concelhos de residência. Ao nível as consultas externas, até ao ano de 2011, as especialidades 

de cirurgia geral e ortopedia eram as que mais consultas médicas externas possuíam. A oftalmologia só existe 

desde 2011, mas tem registado uma grande procura, convertendo-se desde 2012 na especialidade com mais 

consultas, a par da ortopedia – ambas representaram cerca de 26% do total de consultas externas o novo 

Hospital de Vila Franca de Xira 74.  

A Psiquiatria e Psiquiatria da Infância e Adolescência não tinham consultas externas no Hospital de Vila Franca 

de Xira, mas desde 2013 que constam do tabela de especialidades deste hospital. 

Nos últimos dois anos (2012 e 2013) as consultas externas médicas que menos utentes tiveram foram as 

doenças infeciosas, saúde ocupacional e psiquiatria da infância e adolescência, especialidades com menos de 

500 consultas nos dois anos de análise75.  

Tabela 48. Consultas externas médicas por especialidade no Hospital de Vila Franca de Xira, 2012, 2013 e 1º trimestre de 2014 

                                                             

74 Idem 
75 Idem 
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Fonte: Hospital de Vila Franca de Xira. Informação cedida em maio de 2014 

No que respeita aos utentes em lista de espera para as consultas externas, observou-se um aumento significativo 

(135%), em particular na transição do ano 2011/2012. Também o ano de 2012/2013 registou aumento embora 

mais moderado (56%). As especialidades ginecologia, cirurgia geral, ortopedia, ORL, dermato-venerologia e 

oftalmologia, são as que mais utentes registaram em lista de espera, num acumulado dos anos de 2011, 2012 e 

2013, por oposição às especialidades de imuno-hemoterapia e doenças infeciosas, cujas listas de espera foram 

menores na tabela das consultas externas médicas. Observando apenas o ano de 2013, sobressaem as listas de 

espera das especialidades de oftalmologia e dermo-venerologia com maior número de utentes em espera76.  

No que respeita aos internamentos, e de acordo com a informação contida no caderno da Saúde do Diagnóstico 

Social (Câmara Municipal, 2014), constatou-se que desde 2012, a demora média no internamento nas 

especialidades medicina interna, ortopedia, pneumologia, psiquiatria e unidade de cuidados de internamento 

polivalente tem aumentado, em particular a pneumologia e psiquiatria, cujas médias de internamento foram 

                                                             

76 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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superiores a 15 dias. No que concerne aos motivos de internamento, considerando os últimos três anos, 

observou-se que os 10 diagnósticos mais frequentes no internamento mantiveram-se idênticos, com destaque 

para os recém-nascidos com peso> = 2.5 Kg, os partos vaginais, as pneumonias e pleurisias simples, cesarianas e 

insuficiência cardíaca, como os mais frequentes no grupo de diagnóstico. Refira-se, a este propósito, que o 

Concelho de Vila Franca de Xira foi referenciado como tendo concordância geográfica de risco acrescido de 

morte para doenças isquémicas do coração em INSA-DEP, 200877.  

Fig. 18. Os 10 diagnósticos mais frequentes no internamento no HVILA FRANCA DE XIRA, 2013 

 
 
Fonte: Hospital de Vila Franca de Xira. Informação cedida em maio de 2014 
 

2.8.4Rede Nacional de Cuidados Integrados 

 

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), que se constitui como um novo modelo 

organizacional criado pelos Ministérios da Saúde e o do Trabalho e da Solidariedade Social, é formada por um 

conjunto de instituições públicas e privadas, que prestam cuidados continuados de saúde e de apoio social.  

Estas novas respostas promovem a continuidade de cuidados de forma integrada a pessoas em situação de 

dependência e com perda de autonomia78.  

São objetivos da RNCCI a prestação de cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada 

a pessoas que, independentemente da idade se encontrem em situação de dependência. Os Cuidados 

Continuados Integrados estão centrados na recuperação global da pessoa, promovendo a sua autonomia e 

melhorando a sua funcionalidade, no âmbito da situação de dependência em que se encontra79.  

                                                             

77 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

78 Adaptado de http://www.rncci.min-saude.pt/ [site consultado em abril de 2015]. 
79 Idem 
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A RNCCI tem como Missão e Valores: 

 Prestação individualizada e humanizada de cuidados; 

 Continuidade dos cuidados entre os diferentes serviços, sectores e níveis de diferenciação, mediante a 

articulação e coordenação em rede; 

 Equidade no acesso e mobilidade entre os diferentes tipos de unidades e equipas da Rede; 

 Proximidade da prestação dos cuidados, através da potenciação de serviços comunitários de 

proximidade; 

 Multidisciplinaridade e interdisciplinaridade na prestação de cuidados; 

 Avaliação integral das necessidades da pessoa em situação de dependência e definição periódica de 

objetivos de funcionalidade e autonomia; 

 Promoção, recuperação contínua ou manutenção da funcionalidade e da autonomia; 

 Participação das pessoas em situação de dependência, e dos seus familiares ou representante legal, na 

elaboração do plano individual de intervenção e no encaminhamento para as unidades e equipas da rede; 

 Participação e co-responsabilização da família e dos cuidadores principais na prestação dos cuidados; 

 Eficiência e qualidade na prestação dos cuidados; 

 Os cuidados paliativos devem estar integrados na prática normal dos cuidados. Integração mais precoce 

previne “distress” a longo prazo. Não só atender os sintomas e necessidades físicas mas também os 

problemas psicológicos e espirituais dos doentes; 

 Otimização do conforto, função e suporte social aos doentes e familiares quando a cura não é possível. 

No que respeita ao Concelho de Vila Franca de Xira, a criação do ACES Estuário do Tejo em dezembro de 2012 

permitiu a constituição da Equipa Coordenadora Local (ECL) Estuário do Tejo80, que abrange a totalidade dos 

centros de saúde da área de influência do ACES - Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente, 

Alhandra, Póvoa Santa Iria e Vila Franca de Xira. É da responsabilidade da ECL Estuário do Tejo garantir o 

acompanhamento de todas as unidades de internamento existentes na área de influência do ACES81. No 

Concelho de Vila Franca de Xira, segundo o Núcleo de Estudos e Planeamento do ACES Estuário do Tejo, 

localizam-se as seguintes respostas: 

 Unidade de Longa Duração e Manutenção (ULDM) na ABEI em Vila Franca de Xira (internamento); 

                                                             

80 Foram extintas as anteriores ECL de Arruda dos Vinhos (ACES Oeste Sul) e Póvoa de Santa Iria (ACES VILA FRANCA DE XIRA) para se constituir em 
maio de 2013, a atual ECL Estuário do Tejo. 
81 UMDR Arruda dos Vinhos (15 camas); ULDM Arruda dos Vinhos (15 camas); ULDM Quinta da Relva/ Olhalvo (30 camas); ULDM Charnais/ Merceana 
(30 camas); ULDM ABEI/ Vila Franca de Xira (30 camas); ECCI Alenquer (10 camas); ECCI Arruda dos Vinhos (10 camas); ECCI Azambuja (50 camas); ECCI 
Alhandra (15 camas); ECCI Póvoa S. Iria (15 camas); ECCI Vila Franca de Xira (10 camas). 
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 Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) em Alhandra (resposta domiciliária) – 10 camas; 

 Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) na Póvoa Santa Iria (resposta domiciliária) – 15 camas; 

 Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) Vila Franca de Xira (resposta domiciliária) – 10 camas. 

Ao nível do internamento, o Concelho dispõe da Unidade de Longa Duração e Manutenção da ABEI, que se 

localiza na Quinta da Coutada, freguesia de Vila Franca de Xira. Esta unidade encontra-se integrada na RNCCI 

que se articula com outras organizações e equipas da Rede e presta cuidados de saúde e de apoio social a 

pessoas em situação de dependência temporária ou permanente, independentemente da idade82. 

Quanto às respostas domiciliárias, estão disponíveis no Concelho três Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados (ECCI): em Alhandra, na Póvoa Santa Iria e em Vila Franca de Xira, cujo acompanhamento prestado 

pela Rede é realizado no domicílio do utente, por técnicos habilitados, sobretudo enfermeiros afetos à 

Unidade de Cuidados Continuados. 

2.8.5 A Autarquia e a Promoção da Saúde  

O Papel da Autarquia na promoção da saúde encontra-se espelhado em diferentes linhas de intervenção. O 

Município de Vila Franca de Xira é membro da Rede Europeia das Cidades Saudáveis que constitui um 

movimento global que se iniciou a partir do conceito “Saúde para Todos no Século XXI”, difundido pela OMS 

em finais dos anos 70, dando origem à Rede Europeia de Cidades Saudáveis. 

A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis é uma associação de municípios que tem como missão apoiar a 

divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam 

assumir a promoção da saúde como uma prioridade da agenda dos decisores políticos. 

Esta Associação de Municípios comemorou, em 2007, 10 anos de existência. Durante este período foram 

vários os objetivos perseguidos por esta associação resultantes da vontade de disseminar, pelo território 

nacional, o Projeto Cidades Saudáveis, de consolidar a Rede Portuguesa conferindo-lhe maior maturidade em 

termos de intervenção e de articulação com o poder local e central. Durante estes 10 anos a Rede passou de 

9 municípios fundadores para 21 e atualmente comporta 30, entre os quais o município de Vila Franca de Xira 

cuja adesão tem data de janeiro de 2006 (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014). 

Segundo a Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis (RPCS) os municípios portugueses que desenvolvem localmente 

o Projeto Cidades Saudáveis tem perseguido objetivos estratégicos que conduzem à melhoria da qualidade de vida 

das pessoas, através do desenvolvimento de ações e projetos que visam a promoção da equidade em saúde, 

combatendo a exclusão social; à qualificação do ambiente físico; À qualificação dos serviços de saúde; à promoção 

                                                             

82 Adaptado de http://www.rncci.min-saude.pt/ [site consultado em abril de 2015]. 
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da saúde junto das minorias étnicas, dos idosos e das crianças, investindo em programas de educação para a saúde; 

ao desenvolvimento estratégico dos municípios, incentivando o investimento no sector económico, criando postos 

de trabalho e gerando riqueza (Câmara Municipal de Vila France de Xira, 2014). 

No caso do Município de Vila Franca de Xira foram desenvolvidos no âmbito do Projeto Cidades Saudáveis nos 

últimos anos diferentes ações nas áreas do envelhecimento ativo, educação ambiental e reabilitação cardíaca  

Mas não é apenas no âmbito da Rede das Cidades Saudáveis que o município de Vila Franca de Xira, as suas 

estruturas e agentes locais intervêm em prol da promoção da saúde da população. O vasto campo de atuação 

do poder local encontra-se claramente consignado na Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, que veio estabelecer 

o novo quadro de transferência de atribuições e competências para as autarquias, reitera estas competências 

atribuindo ao município a capacidade de: “Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a 

promoção da saúde e prevenção das doenças”. Ainda que na área da saúde, não tenham vindo a ser assumidas 

pelo poder local competências legais diretas, é sua incumbência intervir para a promoção da saúde e de um 

estilo de vida mais saudável, em articulação, parceria e cooperação com as autoridades de saúde e outros 

intervenientes institucionais ou com a sociedade civil organizada. 

Neste contexto, a Autarquia tem apostado no incentivo à atividade física e à prática desportiva através da 

criação de diversos programas direcionados para diferentes públicos, pela disponibilização de uma rede de 

equipamentos desportivos e pela divulgação de espaços destinados à atividade física, ao desporto e à 

ocupação de tempos livres. 

No que concerne à promoção e desenvolvimento de atividades de natureza física e desportiva e de ocupação 

dos tempos livres, o Município de Vila Franca de Xira, através da Divisão de Desporto e Equipamentos (DDE), 

promove com um vasto leque de Programas dirigidos à população adulta, crianças e jovens, nomeadamente: 

O Programa “360º de Aventura – Ar, Terra e Água” que tem como objetivo incentivar a prática do desporto, 

em percursos naturais, como ocupação saudável dos tempos livres;  

O Programa “Parado é Que Não” que visa acompanhar os habitantes, desde a fase hospitalar até ao apoio 

comunitário em instituições que desenvolvam atividades na área da promoção da saúde e do bem-estar; 

O Programa de Apoio ao Desporto Escolar que pretende apoiar os grupos/equipas das escolas do Concelho 

que participam nos quadros competitivos escolares; 

Os Encontros Desportivos Concelhios que proporcionam aos Clubes, Núcleos Informais e Escolas, quadros 

competitivos alternativos à prática desportiva sob formas simplificadas e adaptadas baseadas na atividade 

lúdica e pré-competição nas modalidades de Futsal, Natação e Voleibol. Esta oferta de prática desportiva 

dirige-se prioritariamente à faixa infantil e juvenil; 
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O Programa Férias Desportivas promovido durante os períodos de interrupção letiva, nomeadamente na 

páscoa e no verão. É dirigido a todos os munícipes, entre os 6 e os 16 anos e tem como objetivo ocupar o 

tempo livre dos jovens e de garantir o contacto com as mais diversas atividades desportivas, devidamente 

enquadradas, nas várias instalações desportivas do Concelho de Vila Franca de Xira. 

2.8.6 Juntas de Freguesia 

No campo da promoção da saúde, as Juntas de Freguesia tem desenvolvido uma grande diversidade de 

iniciativas, desde as campanhas de sensibilização, os apoios diretos à população mais carenciada para 

aquisição de medicamentos mediante acordos com farmácias da zona, a criação de serviços de transporte 

personalizado para acesso aos cuidados de saúde, principalmente para a população idosa de menores 

recursos, até à oferta de serviços de saúde a preços mais acessíveis ou em função do rendimento, com base 

na contratação ou do voluntariado de profissionais de saúde 

 

2.8.7 RESPOSTAS NA ÁREA DA SAÚDE MENTAL 

A questão do acesso aos cuidados de saúde mental tem sido uma das áreas mais aprofundadas nos últimos 

anos, estando já identificados vários dos seus determinantes: estigma e desconhecimento face à doença 

mental, escassez de recursos humanos e estruturais, baixa prioridade em termos de opção política, orçamento 

desproporcionadamente baixo para a carga das doenças implicadas; organização deficiente dos serviços de 

psiquiatria, em particular quando se verifica concentração em grandes instituições centralizadas e pouca 

articulação com os cuidados de saúde primários. Com a publicação da Lei de Saúde Mental em vigor (Lei 36/98 

de 24 de Julho) e entretanto com desenvolvimento do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, verificou-

se uma alteração do modelo assistencial de referência. Do modelo anteriormente centrado nos hospitais 

psiquiátricos passou-se para o comunitário, baseado em departamentos ou serviços de saúde mental de 

hospitais gerais, sucessores dos 20 Centros de Saúde Mental (CSM) criados sob a égide da Lei 2118/63 de 3 de 

Abril83. 

Tabela 49. Distribuição dos Departamentos, Serviços e Equipas Comunitárias de Adultos nos Hospitais do 
SNS, por ARS, 2012 

                                                             

83 Plano de Desenvolvimento de Saúde e Qualidade de Vida, 2015 
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Tabela 50. Percentagem de Homens e de Mulheres que utilizam Serviços 

 

Tabela 51. Percentagem de Início de Tratamento no 1º ano e mediana do atraso nos casos que iniciaram 
tratamento 
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A região de Lisboa é uma das que apresentam maior concentração de recursos de saúde mental. Contudo, 

enfrenta ainda situações para as quais não existe uma resposta especializada ou de proximidade. 

Ora, atendendo ao atual contexto de crise económica e social, e sabendo-se da sua relação com a saúde da 

população (particularmente, no que concerne à saúde mental), e registando-se um aumento da depressão, de 

tentativas de suicídio e do consumo de drogas na população da cidade de Lisboa, importa ter em consideração 

a importância das ações de promoção da saúde mental e de prevenção do impacto das perturbações mentais, 

no âmbito da saúde pública. 

Considerando o Programa Nacional de Saúde Mental (Reactualização, 2012), é importante enfatizar os seus 

dois objetivos prioritários: 

1. Criação de um novo modelo de financiamento e gestão dos serviços de saúde mental; 

2. Realocação dos recursos financeiros gerados através da alienação patrimonial de estruturas da 

psiquiatria, que permitam garantir a substituição dos cuidados prestados pelas instituições encerradas 

por cuidados de melhor qualidade. 

 

No Concelho de Vila Franca de Xira os cuidados públicos de saúde mental são atualmente prestados pelo 

novo Hospital de Vila Franca de Xira, que desde 2013 dispõe da especialidade de psiquiatria para adultos e 
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crianças e adolescentes (pedopsiquiatria), permitindo assim uma resposta de âmbito local, na área da saúde 

mental, até então apenas assegurada de forma restrita pela Equipa do Hospital Júlio de Matos que se 

deslocava ao Concelho para consultas da especialidade. Os Centros de Saúde, através dos médicos de clínica 

geral, fazem os diagnósticos preliminares e referenciam os doentes para as consultas de psiquiatria. No 

primeiro ano de funcionamento destas especialidades e de acordo com os dados do Diagnóstico Social84, 

foram efetuadas 1.837 consultas de psiquiatria e 469 consultas de pedopsiquiatria. 

Para além desta resposta especializada, prestada pelo Hospital de Vila Franca de Xira, os Centros de Saúde do 

Concelho proporcionam igualmente consultas de Psicologia nas USCP da Póvoa de Santa Iria, Alverca e 

Castanheira. No ano de 2015, registaram-se nestas três unidades um total de 1640 consultas, entre as 

quais,795 foram dirigidas a crianças e jovens menores de 19 anos e 844 a adultos maiores de 19 anos85. 

  

                                                             

84 Caderno Saúde do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 

85 Idem 
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3 ANÁLISE CONTEXTUAL: CRIMINALIDADE 

3.1 Criminalidade geral  

Os índices de criminalidade de um determinado território constituem um fator de risco para o consumo de 

substâncias psicoativas, quer quanto à criminalidade em geral, como reflexo de diferentes vulnerabilidades sociais, 

quer no que respeita ao tráfico de drogas, enquanto fator da acessibilidade das substâncias. A criminalidade pode 

igualmente funcionar como uma consequência do abuso de SPA, nomeadamente quando o tráfico de substâncias 

e outros crimes (furtos, roubos, burlas) funcionam como meio de sustentação dos consumos ou quando a violência 

e outros crimes são potencializados pela ação psicoativa das SPA. 

Em 2013, as autoridades policiais registaram um total de 91.776 participações no distrito de Lisboa, o que 

representou um decréscimo de 11% (-11.259 ocorrências criminais registadas86), quando comparado com o 

ano anterior, consolidando assim, a tendência de descida progressiva observada desde o ano de 2009. 

No Concelho de Vila Franca de Xira e de acordo com os dados do Diagnóstico Social87, a análise dos dados dos 

últimos vinte anos (1993-2013), evidenciou um aumento das participações em 69%, contrariando a tendência 

de quebra observada para o distrito que, para o mesmo período, registou uma descida de 18,3%. O ano de 

2006 registou o maior número de participações (4.983 ocorrências), apresentando face a 2005, um acréscimo 

de 22%. O ano de 2008 registou o maior decréscimo anual – na ordem dos 19%, em relação a 2007. Somente 

a partir de 2009, o Concelho apresenta comportamento idêntico ao do distrito de Lisboa, registando uma 

diminuição das ocorrências criminais de forma contínua. 

Tabela 52. Participações criminais registadas pelas autoridades policiais, no Distrito de Lisboa e Concelho de Vila 

Franca de Xira, 1993 a 2013 

Nota Metodológica: Em 1993, os valores contemplam dados 

da Polícia Judiciária (PJ), da Polícia de Segurança 

Pública (PSP), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e 

da Inspeção de Jogos. A partir de 1994, são incluídos 

os dados da Inspeção-Geral das Atividades Económicas 

(IGAE) e a partir de 1995 consideram-se também as 

Alfândegas (ALF) e as Direções Distritais de Finanças 

(DDF). Em 2005, passam a incluir-se os dados da Polícia 

Marítima (PM) e da Polícia Judiciária Militar (PJM). Em 

2006 passam a incluir-se os dados do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Os dados referentes a 

crimes de homicídio voluntário consumado registados 

pela Polícia Marítima de 2005 a 2008 foram alterados 

por esta polícia no decurso do ano de 2009. Os dados 

                                                             

86 A definição de crime comporta todo o facto descrito e declarado passível de pena criminal por lei anterior ao momento da sua prática 
(metainformação das estatísticas oficiais da justiça em http://www.siej.dgpj.mj.pt/ [site consultado em agosto de 2014]). 
87 Caderno Justiça e Criminalidade do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
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da Autoridade Tributária e Aduaneira incluem, até 2012, os dados das anteriores Direção-Geral dos Impostos e Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais 

sobre o Consumo. 

Fonte: Ministério da Justiça/ Direção-Geral da Politica da Justiça. Tabela extraído das Estatísticas Oficiais da Justiça – Projeto Hermes, em 25 de agosto de 2014, 

em http://www.dgpj.mj.pt. 

A distribuição das participações criminais por grandes categorias de crimes88 não tem apresentado alteração 

significativa nos últimos anos: os crimes contra o património têm sido a categoria com maior número de 

registos representando, em 2013, um peso relativo de 53% na criminalidade participada ao nível municipal 

(2.024 ocorrências). Os crimes contra as pessoas (26%) surgem em segundo lugar, seguidos dos crimes contra 

a vida em sociedade (11%), dos crimes previstos em legislação penal avulsa (7%) e dos crimes contra o Estado 

(2%). A série de dados dos últimos vinte anos (1993/2013) revelou no Concelho de Vila Franca de Xira 

predominância de crimes contra o património, evidenciando o ano de 2006 as maiores ocorrências (3.109 

participações) e que, só nesse ano, representaram um aumento de 27% em relação ao ano anterior, ou seja, 

mais 663 ocorrências nesta categoria de crime89.  

Refira-se, no entanto, que os crimes contra o património, apesar de possuírem o maior número de ocorrências, 

não registaram, entre 1993 e 2013, o maior crescimento, ficando abaixo da média do Concelho que foi de 

69%. Os crimes contra o Estado aumentaram 862,5% seguido dos crimes contra a vida em sociedade que 

acresceram 341,9%. Os crimes contra as pessoas (87,1%), os crimes contra o património e os crimes 

decorrentes de legislação penal avulsa registaram aumentos menos expressivos, de 87,1%, 52,8% e 1,8%, 

respetivamente90. 

Tabela 53. Participações criminais por grandes categorias, no Concelho de Vila Franca de Xira, 1993 a 2013 

                                                             

88 A este respeito consultar tabela de crimes segundo a sua tipologia (níveis I, II e III), disponível em 
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWindow_633918 141195530467 
89 Caderno Justiça e Criminalidade do Diagnóstico Social, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2014. 
90 Idem 

http://www.dgpj.mj.pt/
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWindow_633918
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Fonte: Ministério da Justiça/ Direção-Geral da Politica da Justiça. Tabela extraído das Estatísticas Oficiais da Justiça – Projeto Hermes, em 25 de agosto de 2014, 

em http://www.dgpj.mj.pt. 

A taxa de criminalidade, entre 1998 e 2013 aumentou no Concelho de Vila Franca de Xira 1,7‰, contrariando 

a tendência regional que foi de decréscimo deste indicador (-5,9‰ na AML e -9,2‰ na Grande Lisboa). Uma 

análise mais pormenorizada da série de dados revelou, quer no contexto metropolitano, quer da Grande 

Lisboa, uma oscilação da taxa de criminalidade até 2008, atingindo, nesse ano valores que ultrapassaram os 

50‰ (à semelhança do ocorrido também nos anos de 2003 e 2004). No entanto, a partir de 2009 registou-se 

uma diminuição desta taxa, principalmente nos últimos dois anos. A análise do comportamento da taxa no 

Concelho de Vila Franca de Xira demostrou que esta aumentou de modo progressivo até 2006, ano cujo valor 

foi mais elevado – 37,9 crimes por cada 1.000 residentes. Desde esse data, a taxa de criminalidade diminuiu, 

acompanhando a tendência registada para a AML e Grande Lisboa, para o mesmo período91. 

Tabela 54. Taxa de criminalidade (‰) na AML, Grande Lisboa e Concelho de Vila Franca de Xira, 1998- 2013 

                                                             

91 Idem 

http://www.dgpj.mj.pt/
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Nota: Os valores de 2013 foram calculados de acordo com as Estimativas Anuais da População Residente. 

O total contempla os dados da Polícia Judiciária (PJ), da Polícia de Segurança Pública (PSP), da Guarda Nacional Republicada (GNR), Autoridade Tributária Aduaneira 

(ATA), Polícia Marítima (PM), Polícia Judiciária Militar (PJM), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e 

inclui crimes de localização desconhecida ou não classificável, registados por entidades que operam a nível nacional - Polícia Judiciária (PJ), Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Autoridade Tributária Aduaneira (ATA), Direções Distritais de Finanças (DDF), Direção de 

Serviços Antifraude (DSAF), Polícia de Segurança Pública (PSP), Comando Distrital de Castelo Branco, Comando Metropolitano do Porto, Comando Regional da Madeira, 

Comando Regional dos Açores, Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), Unidade Especial de Polícia, Guarda Nacional Republicana (GNR), Comandos 

Territoriais, Unidade Nacional de Trânsito, Unidade de Segurança e Honras de Estado, Unidade de Intervenção, Unidade de Controlo Costeiro e Unidade de Ação Fiscal 

da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

Obs.: Taxa de criminalidade (‰) = (Número de crimes/ População residente) *1000 

Fonte: INE, Direcção-Geral da Política de Justiça. Tabela extraído em 08 de maio de 2014 de http://www.ine.pt. 

Uma análise por categoria de crime, revelou que as taxas de criminalidade mais elevadas registaram-se nos 

crimes contra o património, quer no Concelho de Vila Franca de Xira, quer na AML e Grande Lisboa. Em 

oposição, o crime de condução sem habilitação legal registou a menor taxa nos três locais em análise. 

Nos últimos dez anos (2003-2013) foram os crimes contra o património que sofreram a maior redução da taxa 

de criminalidade na AML (-7,3‰) e Grande Lisboa (-9,4‰), enquanto no Concelho de Vila Franca de Xira a 

maior redução observou-se no furto de veículo e em veículo motorizado (-4,6‰)92.  

O maior aumento da taxa de criminalidade na AML e Grande Lisboa observou-se para os crimes de condução 

de veículo com taxa de álcool igual ou superior a 1,2g/l (ambos com 0,5‰), e nos crimes contra a integridade 

física, no Concelho de Vila Franca de Xira (0,5‰)93.  

                                                             

92 Idem 
93 Idem 

http://www.ine.pt/


Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 123 de 210 

 

Refira-se que o Concelho de Vila Franca de Xira apresentou sempre taxas de criminalidade inferiores, para 

todas as categorias de crime, quando comparado com a AML e Grande Lisboa. 

Tabela 55. Taxa de criminalidade (‰) por Localização geográfica e por categoria de crime, 2013-2003 

 

Obs.: Taxa de criminalidade (‰): (Número de crimes/ População residente) *1000 

Fonte: INE, Direcção-Geral da Política de Justiça. Tabela extraído em 08 de maio de 2014 de http://www.ine.pt. 

 

Uma análise mais pormenorizada das taxas de criminalidade por algumas categorias de crime, no Concelho de 

Vila Franca de Xira, revelou a estabilização das taxas de criminalidade a partir de 2008. A série de dados não 

apresentou, a partir dessa data, uma tendência concreta, na medida em que nos últimos anos as taxas de 

criminalidade registaram oscilações muito ligeiras. Contudo, salientaram-se as taxas de criminalidade dos 

crimes contra o património e contra a integridade física, como as mais elevadas desde 2009 para o Concelho94.  

 

 

 

Tabela 56. Taxa de criminalidade (‰) no Concelho de Vila Franca de Xira, por algumas categorias de Crime, 1999 e 2013 

                                                             

94 Idem 

http://www.ine.pt/
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Fonte: INE, Direcção-Geral da Política de Justiça. Tabela extraído em 08 de maio de 2014 de http://www.ine.pt. 

3.2. Violência Doméstica  

A violência doméstica aparece algumas vezes associada ao consumo de álcool e outras SPA e constitui igualmente um 

fator de risco para o consumo de SPA, nomeadamente no que respeita aos seus efeitos disruptivos no 

desenvolvimento das crianças e jovens, quando os mesmos são expostos ou são vítimas deste tipo de violência. 

Em 2013, de acordo com os dados do Diagnóstico Social95, foram registadas no Concelho de Vila Franca de 

Xira, 401 participações de violência doméstica (VD) pelas autoridades policiais, correspondendo o valor global 

médio a 33 participações por mês. Face ao ano de 2012 registou-se um decréscimo de 6 participações, o que 

correspondeu a uma redução de 1,5%. Em 2013, os crimes com maior relevo, no âmbito da violência 

doméstica, ocorreram contra o cônjuge ou pessoa análoga (322 ocorrências) e representaram 80,3% deste 

tipo específico de criminalidade. De acordo com a série de dados analisada, esta tipologia revelou uma 

tendência de crescimento, pelo menos desde 2010 (ano que registou o valor mais baixo – 191 ocorrências). 

No decurso dos últimos seis anos, observou-se que os crimes de violência doméstica diminuíram, 

representando cerca de 10% do total de participações que ocorreram em território concelhio. 

Tabela 57. Crimes de violência doméstica registados pelas autoridades policiais, no Concelho de Vila Franca de Xira, 

2008 a 2013 

                                                             

95 Idem 

http://www.ine.pt/
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Fonte: Ministério da Justiça/ Direção-Geral da Politica da Justiça. Tabela extraído das Estatísticas Oficiais da Justiça – Projeto Hermes, em 25 de agosto de 2014, 

em http://www.dgpj.mj.pt. 

 3.3. Os jovens e a criminalidade. 

De acordo com os dados referentes ao Programa Escola Segura referidos no Diagnóstico Social96 foram 

registadas, no ano de 2013, 75 ocorrências criminais em escolas do Concelho de Vila Franca de Xira. Destas, 

53 (70,7%) ocorreram dentro da escola e 22 (29,3%) fora do estabelecimento escolar. Entre 2010 e 2013, 

observou-se que as ocorrências fora da escola diminuíram ligeiramente, enquanto as ocorrências dentro da 

escola, apesar da redução observada em 2011, aumentaram exponencialmente em 2012 e 2013. 

Tabela 58. Ocorrências criminais, no âmbito do programa escola segura, no Concelho de Vila Franca de Xira, 2010 a 2013 

 
Nota: Nem todas as ocorrências deram lugar a queixa-crime/atribuição de NUIPC. 

Fonte: Polícia de Segurança Publica. Comando Metropolitano de Lisboa – Divisão Policial de Vila Franca de Xira, junho 2014. 

As cinco principais ocorrências registadas pelo Programa Escola Segura, entre 2010 e 2013, foram a ofensa 

corporal seguida do furto, depois do vandalismo/dano, injúrias/ameaças e por fim o roubo. O ano de 2011 

sobressai, apresentando para a ocorrência roubo valores acima dos registados para os outros anos. 

Tabela 59. Ocorrências criminais, por tipo, no âmbito do programa escola segura, no Concelho de Vila Franca de Xira, 

2010 a 2013 

                                                             

96 Idem 

http://www.dgpj.mj.pt/
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Nota: Nem todas as ocorrências deram lugar a queixa-crime/atribuição de NUIPC. 

Fonte: Polícia de Segurança Publica. Comando Metropolitano de Lisboa – Divisão Policial de Vila Franca de Xira, junho 2014. 

De acordo com a Lei Tutelar Educativa (LTE), a prática, por menor com idade compreendida entre os 12 e os 

16 anos, de um ato qualificado na lei como crime dá lugar à aplicação de medida tutelar educativa. As medidas 

tutelares educativas são de execução na comunidade, à exceção da mais gravosa, o internamento em centro 

educativo. Cabe à Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o acompanhamento das medidas tutelares 

educativas, para além de outras intervenções na fase pré decisão como a Suspensão do Processo com e sem 

Mediação, a Detenção, e o Internamento em Centro Educativo para realização de Perícia sobre Personalidade 

(DSOPRE, 2014). 

No Concelho de Vila Franca de Xira, de acordo com os dados do Diagnóstico Social97, em Agosto de 2014, 20 

jovens tinham sido abrangidos pela Lei Tutelar Educativa, como resultado do seu envolvimento num ato 

tipificado como crime. As penas e medidas em execução mais aplicadas ao nível da jurisdição tutelar educativa, 

foram as IO - Imposição de Obrigações (60% - 12 medidas) e as TFC – Tarefas a favor da Comunidade (35% - 7 

medidas) (Câmara Municipal, 2014). 

Tabela 60. Penas e Medidas na Comunidade de Âmbito Tutelar Educativo aplicadas no Concelho de Vila Franca de Xira, 2014 

 
Fonte: Equipa da Lezíria do Tejo da Delegação Regional de Reinserção do Centro da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, informação fornecida em agosto 

de 2014. 

                                                             

97 Idem 
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O sexo masculino predomina com 95% (19 medidas) das penas e medidas de âmbito tutelar educativo em 

execução, contra 5,3% (1 medida) do sexo feminino. Os jovens das Comissões Sociais de Freguesia de Vila 

Franca de Xira (40,0%) e da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa (35,0%), em conjunto, correspondem a 75% dos 

jovens com penas e medidas em execução. 

 

3.4 PROCESSOS DE CONTRA-ORDENAÇÃO / COMISSÃO PARA A DISSUASÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA  

No que respeita aso processos de contra-ordenação associados à posse /consumo de substâncias Psicoativas, 

pode referir-se que, de acordo com os dados da Comissão de Dissuasão do Distrito de Lisboa, registados nos 

últimos 4 anos (ver tabela 52), no ano de 2015 verificou-se um total de 39 ocorrências no Concelho de Vila 

Franca de Xira, sendo este o valor mais baixo dos últimos 4 anos. A Freguesia onde se registaram o maior 

número de ocorrências no ano de 2015 foi a União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 

quando nos anos anteriores esse lugar foi ocupado pela freguesia de Vialonga. Esta última freguesia registou, 

neste último ano, um dos valores mais baixos do Concelho. Quando se relacionam estes dados com a 

informação de terreno fornecida pelos agentes da GNR e pelas Instituições locais, a Freguesia de Vialonga é 

apontada como a que possui um dos bairros (Bairro do Olival de Fora) onde o tráfico de substâncias é mais 

visível, situação que se voltou a agravar nos últimos anos. 

No que respeita à freguesia de residência dos indivíduos encaminhados para as CDT, como se pode verificar 

na tabela abaixo, no ano de 2015, registaram-se um total de 50 contra-ordenações relativas a indivíduos 

residentes no Concelho de Vila Franca de Xira, sendo este valor consideravelmente mais baixo dos verificados 

nos últimos anos. As freguesias que registaram maior número de residentes com processos de contra-

ordenação foram Vila Franca de Xira, U. F. Póvoa de S. Iria e Forte da Casa e U. F. Castanheira do Ribatejo e 

Cachoeiras. Mais uma vez a freguesia de Vialonga que até ao ano de 2015 registava o maior número de 

indivíduos residentes com processos de contra-ordenação, reduziu o número para um valor residual, tendo 

apenas registados 2 processos no ano de 2015. 

Tabela 61. Processos de contra-ordenação de 2012 a 2015: por local de ocorrência e por local de residência do infrator 

Freguesias 
Ocorrência Residência 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

U. F. Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz  0 0 1 1 6 5 10 6 

U. F. Alverca do Ribatejo e Sobralinho 12 3 13 5 24 12 11 8 

U. F. Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 9 10 9 13 8 8 10 11 

U. F. Póvoa de S. Iria e Forte da Casa 12 3 9 10 22 14 17 11 
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Vialonga 23 28 14 4 20 30 25 2 

Vila Franca de Xira 6 5 15 6 13 9 21 12 

Desconhecido  1 0 0 0 0 0 0 0 

Total 63 49 61 39 93 78 94 50 

      Fonte: CDT de Lisboa – dados de 2015 

No que respeita à substância alvo da contra-ordenação, e tomando em consideração os quatro últimos anos, 

verifica-se que a canábis é o motivo da maioria das contra-ordenações, seguida da cocaína, com valores 

consideravelmente mais baixos. As restantes substâncias psicoativas apreendidas assumem valores residuais. De 

referir que em 2015, do total dos 41 processos ocorridos no Concelho, apenas 5 foram por posse de cocaína. 

Tabela 62. Processos de contra-ordenação ocorridos no Concelho de 2012 a 2015: de acordo com o tipo de 
substância 

 

Substâncias 
Ocorrência 

2012 2013 2014 2015 

Canábis 47 47 52 36 

Cocaína 18 4 11 5 

Heroína 0 1 1 0 

MDMA 0 0 1 0 

Outros 1 2 0 0 

Total 66 54 65 41 

Fonte: CDT de Lisboa – dados de 2015 

 

 

 

3.8 DISPONIBILIDADE DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

A disponibilidade de substâncias psicoativas pode ser considerada como um fator de risco, e está 

frequentemente associada a locais de consumo e/ou de tráfico. Importa, por isso considerar a informação 

relativa às apreensões de substâncias psicoativas ilícitas.  

É importante referir que são várias as entidades responsáveis pelas apreensões de estupefacientes, 

designadamente: 

 Polícia Judiciária (PJ); 

 Guarda Nacional Republicana (GNR); 
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 Polícia de Segurança Pública (PSP); 

 Autoridade Tributária e Aduaneira (AT); 

 Direção Geral dos Serviços Prisionais (DGSP); 

 Polícia Marítima (PM); 

 Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). 

A Tabela que se segue apresenta os principais tipos de substâncias ilícitas apreendidas durante o ano de 2014 

em todo o território nacional. As unidades de medida utilizadas para a sua contabilização são o grama e a 

unidade, consoante a natureza e a apresentação da substância. 

Tabela 63. Tipos de estupefacientes apreendidos em 2014 

Tipo de Estupefaciente Gramas Tipo de Estupefaciente Unidades 

Canábis (Haxixe e Pólen) 32.874.399 Ecstasy (Comprimidos) 7.045 

Cocaína 3.715.850 Canábis (Planta) 4.476 

Canábis (Liamba) 107.345 Canábis (Sementes) 3.011 

Heroína 36.349 LSD (Selos) 1.177 

Canábis (Folhas) 26.183 Midazolam (Comprimidos) 355 

Canábis (Sementes) 2.148 Oxazepam (Comprimidos) 123 

Anfetaminas 1.845 Ópio (Planta) 94 

------------- -------------- Alprazolam (Comprimidos) 51 

--------------- ------------- Alucinogéneos (Cogumelos) 50 

FONTE: Relatório Anual 2014 da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Secção Central de Informação 
Criminal da Polícia Judiciária 

Durante o ano de 2014 destacam-se as quantidades apreendidas de canábis e de cocaína e também o número 

de apreensões efetuadas. No entanto, à semelhança do que vem sucedendo em anos anteriores, a canábis 

continua a ser o tipo de estupefaciente mais apreendido, com valores elevados quer para as quantidades 

apreendidas, quer para o número de apreensões. 

A evolução anual revela quanto às quantidades de estupefacientes apreendidas e ao número de apreensões 

uma tendência decrescente no que respeita à heroína e ao ecstasy e um aumento no que se refere à canábis 

e à cocaína. 

De seguida, apresentamos quer as quantidades apreendidas, quer o número de apreensões efetuadas nos 

distritos mais significativos do território continental e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. Os 

valores apresentados deverão ser analisados com alguma cautela, não devendo os mesmos, isoladamente, 

servir de base a quaisquer interpretações sobre incidências territoriais de tráfico, de consumo ou da 

criminalidade em geral.  
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Tabela 64. Quantidades apreendidas por Distrito e Regiões Autónomas 

DISTRITO HEROÍNA (grama) COCAÍNA (grama) CANÁBIS (grama) ECSTASY (unidade) 

BRAGA 144 183.097 2.476 75 

PORTO 3.097 85.651 237.565 205 

LISBOA 21.601 621.353 20.012.731 1.085 

SETÚBAL 721 448.103 212.211 175 

FARO 2.666 2.124.576 12.188.104 42 

AÇORES 3.734 854 38.771 8 

MADEIRA 3.176 195.500 9.695 ----- 

FONTE: Relatório Anual 2014 da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da  

Secção Central de Informação Criminal da Polícia Judiciária 

 

Como se pode constatar, a região de Lisboa é a que apresenta dados mais elevados no que respeita às 

quantidades apreendidas de heroína, Canábis e ecstasy, sendo Faro a cidade onde existiu mais cocaína 

apreendida.  
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4 PREVENÇÃO 

Nos últimos anos, as teorias e modelos explicativos acerca da etiologia do consumo de substâncias psicoactivas 

na adolescência têm enfatizado, quer o caráter multideterminado destes comportamentos, quer a associação 

com outros comportamentos de risco, nomeadamente os comportamentos sexuais de risco, os 

comportamentos anti-sociais, entre outros, apontando para a necessidade de modelos integrados de 

compreensão do fenómeno do uso e abuso de substâncias psicoativas na população jovem.    

A revisão de Hawkins, Catalano e Miller (1992) sobre os fatores de risco associados ao consumo de substâncias 

psicoactivas, identificou dois grupos principais de fatores: os fatores contextuais e os fatores individuais e 

interpessoais. No âmbito dos primeiros, os autores referem fatores relacionados com as leis e as normas, 

disponibilidade das substâncias psicoactivas, de privação económica e comunidades residenciais 

desorganizadas. No âmbito do segundo grupo, mencionam fatores fisiológicos (influências bioquímicas e 

genéticas), adições na família, práticas de gestão familiar, conflito familiar, laços frágeis à família, problemas 

de comportamento precoces e persistentes, insucesso escolar, baixo envolvimento escolar, rejeição pelos 

pares nos níveis iniciais da escolaridade, ligação a pares que consomem substâncias psicoativas, alienação e 

rebeldia, atitudes favoráveis ao consumo de substâncias psicoactivas e início precoce do consumo de 

substâncias psicoactivas. Nas últimas décadas, investigações desenvolvidas por diferentes autores 

confirmaram a importância destes grupos de fatores de risco identificados por Hawkins, Catalano e Miller 

(1992), no que respeita ao consumo de substâncias psicoativas (Rhodes et. al.2003; Chitas, 2010). 

Os estudos no âmbito dos fatores de risco tiveram o mérito de permitir a identificação de potenciais grupos 

alvo, sobre os quais deveria incidir uma intervenção preventiva. Estas investigações também sugeriram que, 

através do estudo dos perfis de risco, se torna possível desenvolver programas preventivos direcionados para 

diminuir os níveis de risco associados ao abuso de drogas. Uma das grandes limitações desta abordagem, no 

plano das implicações para a intervenção, prende-se com o facto de em muitas circunstâncias estes fatores 

serem resistentes ou impossíveis de mudar. Neste sentido, a investigação sobre os fatores protetores constitui 

um avanço para o domínio da prevenção, através da possibilidade de implementação de estratégias dirigidas 

para a respetiva promoção. 

Tal como para os fatores de risco, foi identificado um conjunto de fatores protetores associados ao consumo 

de substâncias psicoativas. Entre estes fatores destacam-se: a existência de laços familiares sólidos e positivos; 

a monitorização pelos pais das atividades dos filhos e pares; regras claras de conduta reforçadas de forma 

consistente na família; envolvimento dos pais na vida dos seus filhos; motivação e sucesso escolar; laços fortes 
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com instituições como a família, a escola, as organizações religiosas e atitudes convencionais face às 

substâncias psicoactivas (Rhodes et. al.,2003) 

Os modelos mais atuais enfatizam, assim, a necessidade de basear os programas de prevenção na 

compreensão dos fatores de risco e fatores de proteção, nomeadamente a forma como eles operam em 

diferentes indivíduos nos vários estádios do ciclo de vida, os efeitos diferenciais em relação ao estádio do uso 

da droga e a extensão na qual podem ser modificados através de estratégias de intervenção específicas 

(Pandina, 2002). 

A investigação no âmbito dos fatores de risco e proteção associados ao consumo de drogas e outros 

comportamentos de risco na adolescência veio assim fundamentar as linhas orientadoras das atuais políticas 

e práticas preventivas, advogando da necessidade de uma abordagem integrada destes comportamentos.  

Os programas de prevenção devem também ser definidos de acordo com o nível de intervenção pretendida, 

nomeadamente a prevenção universal (dirigida a todos os indivíduos, independentemente do seu grau de 

exposição ao risco), a prevenção seletiva (dirigida aos indivíduos expostos a determinados fatores de risco) e 

a prevenção indicada (dirigida aos indivíduos que já se encontram envolvidos num determinado 

comportamento de risco). Este último nível cruza-se necessariamente com as abordagens na área da redução 

de riscos, particularmente aquelas direcionadas para a população jovem. 

Tendo em conta os princípios acima enunciados, e de acordo com um Modelo de Risco-Proteção, o presente 

capítulo tem por objetivo geral realizar uma atualização do diagnóstico do problema de consumo de 

substâncias psicoactivas no território “Concelho de Vila Franca de Xira”, no sentido de orientar o desenho das 

intervenções do PRI na área da Prevenção. 

Assim, neste capítulo propomos: apresentar alguns dos indicadores acerca da epidemiologia das SPA na 

população jovem; identificar as diferentes problemáticas associadas ao impacto dos diferentes fatores de risco 

de ordem individual, familiar e social de acordo com os contextos analisados (meio escolar, meio comunitário 

e contextos recreativos); descrever as respostas existentes na cidade de Lisboa para fazer face às 

problemáticas identificadas e, por último, traçar as propostas de intervenção de acordo com os três principais 

contextos (meio escolar, meio comunitário e contextos recreativos).  
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4.1 Epidemiologia do consumo de substâncias psicoativas na população jovem 

4.1.1 Consumo de SPA na população jovem - Inquérito Nacional em Meio escolar 2011 

Segundo o “2012 National Report (2011 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point “PORTUGAL” 

New Developments, Trends and in-depth information on selected issues. REITOX”, a análise regional por NUT 

II mostrou que no 3º ciclo e Secundário as regiões do Algarve, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, apresentam 

prevalências de consumo de qualquer droga, superior à média nacional.  

A realização periódica de estudos epidemiológicos sobre o consumo de substâncias psicoativas junto da 

população dos alunos do ensino público, do 3º Ciclo e Secundário, permite realizar uma caracterização, quer 

do consumo de substâncias psicoativas, quer dos respetivos consumidores (aos níveis nacional, regional e local 

ao nível concelhio).  

Nos quadros selecionados no âmbito deste documento ilustram-se as prevalências (PLV, P12M, P30D) ao nível 

do Concelho de Vila Franca de Xira e restantes Concelhos da área Metropolitana para o ano de 2011. A 

continuidade destes estudos epidemiológicos permite um melhor conhecimento da evolução deste 

fenómeno, através da análise de tendências e identificação de necessidades de intervenção preventiva. Assim, 

e apesar de não haver dados disponíveis por freguesia, considerou-se pertinente analisar os dados dos 

quadros abaixo, para todo o Concelho de Lisboa.  

Os próximos gráficos apresentam os dados para o 3.º Ciclo e Secundário sobre Consumo de drogas e outras 

substâncias psicoativas, resultantes do Inquérito Nacional em Meio Escolar, 201198 (SICAD). 

Os primeiros gráficos referem os dados do Inquérito Nacional em Meio Escolar 2011 – 3.º Ciclo. 

Tabela 65. Prevalência do Consumo de Tabaco, Álcool e Canábis no 3.º Ciclo - Concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa 

Vila 
Franca de 

Xira 
Tabaco Álcool Canábis 

2011 PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D 

Cascais 41,2 31,1 18,4 67,8 56,1 35,3 12,0 10,7 7,5 

Lisboa 35,0 24,2 17,0 68,1 54,1 34,1 11,0 9,3 7,5 

Loures 39,2 29,8 14,7 72,4 61,6 39,7 11,4 9,6 6,2 

Mafra 37,3 27,0 17,1 69,1 58,6 37,3 8,0 7,8 5,9 

                                                             

98 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P., Síntese de resultados do Inquérito Nacional em Meio Escolar 2011 - 3.º 
Ciclo e Síntese de resultados do Inquérito Nacional em Meio Escolar 2011 – Secundário. (Dados solicitados, para ambos 
os Inquéritos, a nível concelhio) 
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Oeiras 32,9 23,3 15,2 67,7 49,0 28,4 10,8 9,7 6,7 

Sintra 31,5 20,5 12,6 63,7 48,5 28,1 7,3 6,3 4,8 

V. F. Xira 33,6 23,2 14,2 67,5 57,0 37,4 5,3 3,9 3,2 

Amadora 39,9 25,3 15,7 69,9 56,0 36,8 10,5 8,5 5,9 

Odivelas 35,1 25,2 16,5 65,3 51,0 32,0 8,4 7,0 4,3 

Fonte: Inquérito Nacional em Meio Escolar, 2011 (SICAD). 

O álcool é a substância psicoativa lícita mais consumida entre os jovens em meio escolar. Os valores das 

prevalências de experimentação do álcool (prevalência ao longo da vida – PLV) continuam elevados nos alunos 

do 3º ciclo. Destacando-se o Concelho de Vila Franca de Xira pelas prevalências mais elevadas de consumo 

nos últimos 12 meses (57%) e nos últimos 30 dias (37.4%), quando comparados os valores para a área 

metropolitana de Lisboa. A bebida mais consumida é a cerveja (ver tabela 68), seguida do vinho. De referir 

que no Concelho de Vila Franca de Xira, quando comparado com os restantes Concelhos da Área 

Metropolitana de Lisboa, o consumo de vinho assume maior preponderância, face ao consumo de bebidas 

destiladas, cujas prevalências em muitos dos Concelhos são mais elevadas, constituindo a segunda bebida 

mais consumida. Esta questão poderá estar ainda relacionada com algumas tradições rurais que subsistem 

nesta região. 

O Consumo de tabaco encontra-se ligeiramente abaixo da média da área metropolitana para as diferentes 

prevalências, sendo no entanto de realçar que 14,2% dos jovens do ensino básico já consumiram tabaco nos 

últimos 30 dias. 

No que respeita ao consumo de canábis, O Concelho de Vila Franca de Xira é aquele que em 2011 apresentava 

para o 3º ciclo, as prevalências mais baixas de consumo na área Metropolitana de Lisboa, respetivamente PLV 

(5,3%); P12M (3. %) e P30D (3. %). 

Tabela 66. Prevalência do Consumo de Bebidas Alcoólicas 3.º Ciclo nos Concelhos da Área Metropolitana de 
Lisboa 

 

Vila Franca 
de Xira 

Cer. Vin. Dest. Alc-pps 

PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D 

Cascais 57,9 43,9 25,8 43,6 26,0 12,1 44,2 36,1 20,7 41,0 34,8 19,8 

Lisboa 57,2 43,9 25,3 41,1 25,7 12,7 36,3 30,4 15,3 37,3 31,1 15,8 

Loures 61,8 48,3 29,0 45,6 28,7 16,0 49,7 41,0 21,7 43,2 36,3 17,8 

Mafra 59,3 48,2 28,7 46,2 32,1 17,7 40,9 34,2 21,6 36,8 30,9 19,3 

Oeiras 56,2 38,0 19,9 49,4 26,2 12,0 35,8 25,9 13,5 33,2 24,9 14,0 

Sintra 51,7 36,8 19,4 42,4 25,3 11,3 37,0 25,9 12,6 32,3 24,0 11,8 

V. F. Xira 59,3 46,0 28,5 41,2 26,3 13,6 39,0 31,2 19,3 35,4 28,9 16,1 
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Amadora 59,2 40,7 21,2 43,2 26,9 12,8 41,8 33,7 20,2 37,1 30,1 19,7 

Odivelas 53,0 39,5 23,4 39,2 23,4 11,9 36,5 27,7 14,6 33,7 25,6 13,5 

Fonte: Inquérito Nacional em Meio Escolar, 2011 (SICAD). 

No que concerne à prevalência de bebedeiras e Binge Drinking, os valores são consideráveis para este nível de 

ensino, sendo o Concelho de Vila Franca de Xira em 2011, o 3º Concelho da Zona Metropolitana de Lisboa que 

apresenta, as prevalências mais elevadas de bebedeiras ao Longo da Vida (13,4%), bem como de Binge Drink 

(20.0%). 

 

 

 

Tabela 67. Prevalência de bebedeiras e Binge Drinking no 3.º Ciclo – Concelhos da Área Metropolitana de Lisboa 

Vila Franca de Xira 
Beb. Binge 

PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D 

Cascais 15,9 13,4 7,1 21,9 18,1 9,9 

Lisboa 12,9 11,1 5,1 17,7 15,7 7,5 

Loures 14,5 12,9 4,9 22,0 18,3 9,3 

Mafra 12,2 11,1 6,7 17,6 15,8 9,8 

Oeiras 11,4 10,3 5,2 16,2 13,5 7,1 

Sintra 9,9 8,5 4,7 13,3 10,3 6,0 

V. F. Xira 13,4 10,8 4,6 20,0 16,3 9,2 

Amadora 12,0 10,3 5,5 15,7 14,0 7,1 

Odivelas 8,7 7,3 4,3 15,3 13,0 8,3 

Fonte: Inquérito Nacional em Meio Escolar, 2011 (SICAD). 

Relativamente às substâncias psicoativas ilícitas, como se pode observar na tabela 70, a canábis é a substância 

mais consumida. As prevalências dos consumos das restantes substâncias ilícitas encontram-se entre os 0.7% 

e os 1.6 % para as prevalências ao longo da vida, valores que, atendendo à faixa etária analisada, devem ser 

tidos em consideração. 

Tabela 68. Prevalência do consumo de tranquilizantes e substâncias ilícitas no 3.º Ciclo – Concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa 

Vila Franca 
de Xira 

Tranq. Solv. Can. Anf. Ecst. LSD Cg-m. Coc. Her. 

PLV 2,3 4,4 5,3 1,4 1,6 1,2 0,7 0,9 1,2 

P 12M 1,6 2,5 3,9 0,9 1,4 0,7 0,7 0,7 0,9 

P 30D 1,2 2,1 3,2 0,7 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 

Fonte: Inquérito Nacional em Meio Escolar, 2011 (SICAD). 
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No que respeita ao Ensino Secundário, de acordo com os dados da Tabela 71, e como era de esperar, as prevalências 

dos consumos de álcool, tabaco e canábis são superiores às registadas para o 3º ciclo, sendo de realçar o aumento 

muito considerável do consumo de canábis, cujos valores das prevalências no ensino secundário são quase cinco 

vezes superiores aos registados para o 3º ciclo (PLV 26.8% no ensino secundário contra 5.3% no ensino básico; P12M 

24% contra 3.9% e P30D 16.3% contra 3.2%). De referir, igualmente, que enquanto para o 3º ciclo, Vila Franca de Xira 

era o Concelho que apresentava as prevalências mais baixas da zona Metropolitana de Lisboa para o consumo de 

canábis, no secundário estes valores já se encontram próximos da média dos valores para esta região. Por contraste, 

no que respeita ao consumo de álcool, no ensino secundário, quando comparado com os restantes Concelhos da área 

metropolitana de Lisboa, as prevalências de consumo em Vila Franca de Xira deixam de estar nas posições superiores, 

encontrando-se estes valores mais próximos da medida central, posição igualmente ocupada pelas prevalências 

relativas ao consumo de tabaco, relativamente às quais, como se pode verificar através dos dados da Tabela 71, 

podemos constatar que 16.3% dos jovens do ensino secundário, em 2011, consumiram tabaco nos últimos 30 dias, 

sendo este um indicadores de consumo regular. 

Tabela 69. Prevalência do Consumo de Tabaco, Álcool e Canábis no ensino secundário – Concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa 

Vila Franca de Xira Tabaco Álcool Canábis 

2011 PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D 

Cascais 70,0 50,2 38,1 96,3 89,8 72,2 40,3 33,9 23,1 

Lisboa 65,8 51,1 39,6 94,1 88,7 71,9 34,6 30,2 21,0 

Loures 56,3 43,7 30,1 89,9 82,4 60,6 34,2 29,2 18,8 

Mafra                   

Oeiras 65,8 49,6 36,4 94,4 87,1 71,1 39,1 32,9 23,8 

Sintra 54,5 40,4 26,4 91,9 84,0 60,7 26,8 22,5 14,7 

V. F. Xira 54,9 41,0 29,1 87,9 79,5 58,8 26,8 24,0 16,3 

Amadora 50,0 35,5 25,2 86,8 78,1 57,8 21,9 17,8 12,2 

Odivelas 53,3 34,5 23,1 89,1 83,1 58,9 21,1 17,1 11,1 

Fonte: Inquérito Nacional em Meio Escolar, 2011 (SICAD). 

No que respeita a uma análise do consumo de álcool de acordo com as bebidas ingeridas, entre os alunos do 

ensino secundário, como se pode verificar na Tabela 72, a cerveja continua a ser a bebida mais consumida no 

Concelho de Vila Franca de Xira, mas o vinho deixa de ser a 2ª bebida mais consumida, como se verificou para 

o 3º ciclo, passando os Allipops e as bebidas destiladas a assumir prevalências mais elevadas de consumo que 

esta substância. De referir que os valores das diferentes prevalências de consumo destas últimas substâncias 

aproximam-se dos valores para o consumo de cerveja, sendo de destacar que mais de 35% dos jovens 

consumiram este tipo de bebidas nos últimos 30 dias. 
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Tabela 70. Prevalência do Consumo de bebidas alcoólicas no ensino secundário – Concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa 

Vila Franca 
de Xira 

Cerveja Vinho Destilados Álcool – pops  

PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D 

Cascais 87,7 72,5 50,5 82,4 57,3 31,6 86,5 76,2 51,4 83,3 74,5 48,4 

Lisboa 87,5 73,0 54,7 78,2 57,7 33,0 83,4 74,9 50,3 77,1 68,3 45,2 

Loures 83,4 67,2 45,9 69,4 48,0 29,0 74,0 66,7 41,9 70,2 61,8 37,3 

Mafra                         

Oeiras 89,2 71,5 50,6 82,3 58,9 31,9 83,2 74,0 48,8 79,4 72,4 47,9 

Sintra 83,5 65,9 39,0 75,4 50,2 26,5 79,3 70,8 42,0 70,9 63,3 36,6 

V. F. Xira 81,4 64,7 42,1 69,2 46,6 25,8 74,2 63,2 38,3 69,9 60,4 35,1 

Amadora 75,5 60,7 42,0 66,6 44,7 23,3 68,4 59,9 37,1 65,6 55,6 32,9 

Odivelas 80,5 67,3 43,1 67,9 43,2 24,9 72,5 65,1 39,9 68,8 63,6 39,4 

                         Fonte: Inquérito Nacional em Meio Escolar, 2011 (SICAD). 

No que respeita às prevalências de embriaguez e Binge Drinking, como se pode verificar na Tabela 73, 35% 

dos alunos do ensino secundário já estiverem numa situação de embriaguez ao longo da vida e 15,7% viveram 

esta experiência nos últimos 30 dias. No que respeita ao Binge Drinking, 23, 1% dos alunos tiveram este padrão 

de consumo nos últimos 30 dias. 

Tabela 71. Prevalência de embriaguez e Binge Drinking – Concelhos da Área Metropolitana de Lisboa 

Vila Franca 
de Xira 

Embriaguez Binge Drinking 

PLV P 12M P 30D PLV P 12M P 30D 

Cascais 47,7 42,6 21,3 59,4 53,7 32,6 

Lisboa 45,8 40,0 22,7 54,1 48,9 30,4 

Loures 42,0 34,6 16,0 51,0 46,4 26,4 

Mafra             

Oeiras 46,4 40,3 20,5 58,0 52,8 30,4 

Sintra 34,0 29,2 13,5 48,3 42,5 21,0 

V. F. Xira 35,0 29,8 15,7 46,7 43,3 23,1 

Amadora 29,3 26,0 11,5 37,7 32,6 15,3 

Odivelas 30,7 24,6 10,0 41,0 36,7 19,0 

                                                                         Fonte: Inquérito Nacional em Meio Escolar, 2011 (SICAD). 

Relativamente ao consumo de drogas ilícitas, a canábis continua a ser a substância psicoativa ilícita mais 

consumida entre os jovens do Ensino Secundário. 

Para concluir, os dados relativos ao ano de 2011, que acima foram apresentados, salintam as elevadas 

prevalências de consumo de álcool entre os alunos do ensino básico e um cenário mais favorável relativo ao 

consumo de cannábis neste ciclo de ensino. No que respeita ao ensino secundário salienta-se como já foi 
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referido um acréscimo muito considerável das prevalências do consumo de cannábis, sendo estas diferenças 

significativamente superiores às verificadas para os restantes concelhos da área metropolitana de Lisboa, o 

que parece apontar para uma marcada iniciação e continuidade dos consumos desta substâncias neste ciclo 

de ensino. De referir, igualmente, que se o cenário do consumo das susbtâncias ilícitas no Concelho de Vila 

Franca de Xira não é alarmante quando comparamos com outros Concelhos da área metropolitana de Lisboa, 

uma análise mais fina destes comportamentos, bem como de outros comportamentos de risco, por sub grupos 

( tipo de ensino frequentado) permite-nos avaliar da clara existência de grupos vulneráveis, onde a prevalência 

do consumo de substâncais psicoativas e de outros comportamentos de risco é bastante superior. No próximo 

ponto deste capítulo serão apresentados alguns dados do estudo em meio escolar promovido pela Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira em parceria com a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da 

Universidade do Porto, com uma amostra representativa de alunos entre o 9ª e o 12ª ano de escolaridade, 

que permite ilustrar de forma clara esta questão. 

 

 

 

 

4.1.2 Estudo sobre comportamentos de risco na Adolescência (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2007). 

Os dados que a seguir se apresentam, como foi atrás referido, resultam de um estudo sobre comportamentos 

de risco na adolescência realizado junto de uma amostra representativa em meio escolar de alunos entre o 9º 

ano e o 12º ano de escolaridade do Concelho de Vila Franca de Xira. Apesar da recolha de dados ter sido 

efetuada em 2007, a informação que aqui retratamos, revela-se pertinente pela oportunidade que nos fornece 

de realizar uma análise comparativa entre grupos de jovens inseridos em diferentes tipos de ensino (ensino 

regular, ensino profissional e medidas alternativas de educação/formação), bem como pela possibilidade de 

acedermos a informação sobre outros comportamentos de risco, que na adolescência se encontram 

frequentemente associados ao consumo de substâncias psicoativas, como sejam os comportamentos sexuais 

de risco e os comportamentos anti-sociais.  

Assim, e no que respeita ao consumo de substâncias psicoativas, podemos verificar que, para a prevalência 

do consumo de tabaco nos últimos 30 dias, que constitui uma medida de consumo regular, os valores destas 

prevalências no ensino básico para os alunos inseridos nas medidas alternativas de educação /formação, com 

insucesso escolar repetido, são consideravelmente mais elevados de que para o ensino regular (9% nos 
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rapazes do ensino regular contra 49% nos rapazes inseridos nas turmas CEF, e 15% nas raparigas do ensino 

regular contra 67% das raparigas dos cursos CEF). 

Fig. 19. Prevalência do consumo de tabaco nos últimos 30 dias em função do sexo e do nível/tipo de ensino. 

 

 

Fonte: Chitas, 2007 

No que respeita às prevalências do consumo de álcool nos últimos 30 dias, continuam a verificar-se diferenças 

significativas entre os valores destas prevalências para os alunos do ensino básico regular e CEF. De facto, 

enquanto 48% dos rapazes e 45% das raparigas do 9º ano do ensino regular afirmaram ter consumido bebidas 

alcoólicas nos últimos 30 dias, nos cursos CEF os valores são respetivamente de 77% e 81%. 

Fig. 20. Prevalência do consumo de álcool nos últimos 30 dias em função do sexo e do nível/tipo de ensino.  

 

Fonte: Chitas, 2007 

No que respeita ao consumo de canábis ao Longo da Vida, as diferenças entre as prevalências nos cursos CEF 

e ensino regular básico ainda são mais marcantes. Como se pode verificar nos gráficos abaixo, enquanto 

apenas 3% dos rapazes do ensino básico tinham consumido canábis ao Longo da Vida, esta prevalência nos 
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cursos CEF foi de 33%. Saliente-se, ainda, as diferenças de género mais acentuadas para as prevalências de 

consumo desta substância, apresentando os rapazes prevalências superiores de consumo ao Longo da Vida 

em todos os tipos de ensino, sendo no entanto estas diferenças não significativas nos CEF. 

O padrão descrito para as prevalências ao longo da vida, acentua-se para as prevalências nos últimos 30 dias. 

Como se pode verificar na Figura 22, enquanto no ensino regular a prevalência de consumo de canábis nos 

últimos 30 dias era de 1%, o valor desta prevalência nos cursos CEF era de 34%. Também se verificam 

diferenças significativas nestas prevalências entre o ensino secundário regular e o ensino regular profissional 

(6% dos rapazes do ensino secundário regular declararam ter consumido canábis nos últimos 30 dias, contra 

11% no ensino Profissional).  

Fig. 21. Prevalência do consumo de haxixe ao longo da vida em função do sexo e do nível/tipo de ensino 

 

 

Fonte: Chitas, 2007 

Fig. 22. Prevalência do consumo de haxixe nos últimos 30 dias em função do sexo e do nível/tipo de ensino.  

 

 
Fonte: Chitas, 2007 
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No que respeita aos comportamentos sexuais, tal como se pode verificar na Figura 23, enquanto cerca de 20% 

dos alunos do ensino básico regular declaram ter tido já pelo menos uma relação sexual ao longo da vida, nos 

cursos CEF essa prevalência foi de 100%. 

Fig. 23. Prevalência das relações sexuais ao longo da vida em função do sexo e do nível/tipo de ensino.  

 

 

Fonte: Chitas, 2007 

 

No que respeita aos comportamentos de indisciplina, quanto maior a gravidade dos mesmos, mais acentuadas 

são as diferenças das prevalências ao longo da vida desses comportamentos entre os cursos CEF e ensino 

regular. Assim, e no que respeita às faltas disciplinares, como se pode verificar na Figura 24, 70% dos alunos 

dos cursos CEF, contra 49% dos alunos Ensino Básico Regular, afirmaram já ter tido uma falta disciplinar ao 

longo da vida. Se olharmos para os valores das prevalências ao longo da vida das suspensões, os valores são 

de 15% nos cursos CEF, contra 4% no Ensino Básico Regular e de 8% no Ensino Secundário Profissional contra 

2% no Ensino Secundário Regular. 

Fig. 24. Prevalência de comportamentos de indisciplina ao longo da vida em função do nível/tipo de ensino. 
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Fonte: Chitas, 2007 

Relativamente aos comportamentos anti-sociais (lutas de gangs, agressão física, furtos e roubos), o padrão de 

diferenças já verificado para os comportamentos de indisciplina, acentua-se para este conjunto de 

comportamentos, apresentando os alunos dos cursos CEF, valores de prevalência ao longo da vida 

consideravelmente mais elevados para todos estes tipos de comportamentos:36% dos alunos destes cursos 

afirmaram já ter estado pelo menos uma vez na vida envolvidos em lutas de gangs, 30% afirmaram já ter ferido 

alguém ao ponto dessa pessoa necessitar de cuidados médicos, 52% afirmaram ter roubado artigos em lojas 

e 29% afirmaram ter roubado pelo menos uma vez na vida dinheiro ou objetos a outras pessoas. 

Fig. 25. Prevalência de violência física e roubos ao longo da vida em função do nível/tipo de ensino. 
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Fonte: Chitas, 2007 

 

O conjunto de dados sobre consumo de SPA e outros comportamentos de risco, evidencia a situação de maior 

vulnerabilidade em que se encontram os alunos inseridos em medidas alternativas de Educação/Formação, 

remetendo para a necessidade de uma prevenção indicada junto destes grupos de jovens, com insucesso 

escolar repetido e normalmente expostos a outros fatores de risco sociais e familiares. 

 

 

4.2 CONTEXTO COMUNITÁRIO – TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS – OS BAIRROS SOCIAIS: NECESSIDADES E 

RESPOSTAS  

No Concelho de Vila Franca de Xira os territórios mais vulneráveis, como noutras áreas metropolitanas, 

conjugam-se com as zonas economicamente mais desfavorecidas, nomeadamente os bairros sociais do 

Concelho. Como já foi referido no início deste relatório, entre os diferentes bairros sociais do Concelho, 

aqueles que concentram um maior número de população são o bairro do Olival de Fora na freguesia de 

Vialonga, o bairro Social de Arcena na Freguesia de Alverca, o bairro Social da Quinta da Piedade na Freguesia 

da Póvoa de Santa Iria, o bairro Social de Povos na Freguesia de Vila Franca de Xira e o bairro Social da 

Castanheira. Os bairros do Olival de Fora e de Arcena são maioritariamente habitados por população de 

origem africana. 

Nestes territórios predominam algumas problemáticas transversais aos mesmos, que constituem, como já foi 

referido, fatores de risco para o consumo de substâncias psicoativas nas crianças e jovens, comprometendo 

igualmente diferentes esferas do seu desenvolvimento pessoal e social. Entre estas problemáticas destacam-

se: 

 Os níveis elevados de desemprego e o desemprego de longa duração; 

 A precaridade económica / pobreza; 

 Os baixos níveis de escolaridade dos pais; 

 A desestruturação e disfuncionalidade familiar, sendo as problemáticas mais salientes a violência, os 

comportamentos aditivos, competências parentais deficitárias, as perturbações de saúde mental, o 

envolvimento no tráfico de drogas e outras actividades criminais; 

 As baixas expectativas dos pais face à escola e o fraco envolvimento no percurso escolar dos filhos, 

diminuindo este investimento à medida que as crianças crescem; 
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 A exposição a comportamentos de consumo, tráfico e outras atividades criminais no contexto de rua e no 

seio da família; 

 O insucesso e abandono escolar; 

 As baixas competências pessoais, sociais e académicas dos jovens compatíveis com uma trajetória de 

inserção socioprofissional normativa, paralelamente ao desenvolvimento de mecanismos de adaptação 

às normas e regras dos contextos sociais e culturais que caracterizam estes territórios, marcados por uma 

economia paralela e de sobrevivência ligada ao tráfico de drogas, à pequena criminalidade e à 

dependência de subsídios. 

De acordo com a perceção dos diferentes parceiros do território, em muitos destes bairros estas 

problemáticas acentuaram-se nos últimos anos com o advir da crise económica e com o desinvestimento nas 

políticas de intervenção social, com reflexos diretos na redução das respostas existentes nestes territórios.  

Os bairros mais expostos ao tráfico de drogas são os bairros do Olival de Fora em Vialonga e o bairro de Povos, 

sendo que relativamente ao bairro do Olival de Fora em Vialonga, tantos as Forças de Segurança como os 

parceiros locais reportam o crescimento do tráfico neste território (predominantemente canábis e cocaína), 

bem como de consumo. A aquisição de droga neste bairro por pessoas residentes fora do Concelho (Lisboa) 

que aí se deslocam para se abastecerem é, segundo estes atores locais, um fenómeno comum. O tráfico, bem 

como o consumo faz-se predominantemente no interior e exterior de algumas das torres que se encontram 

na zona mais alta deste bairro e num dos cafés situado nas arcadas das mesmas, encontrando-se os esquemas 

de venda bem organizados. Também são identificados grupos de jovens e jovens adultos do bairro que ali se 

juntam à noite para consumir canábis e álcool, estando alguns destes jovens envolvidos no tráfico. No bairro 

de Arcena o fenómeno não é tão visível (o bairro é de menor dimensão) mas os parceiros locais referem a 

existência de um grupo de cerca de 20 jovens adultos que se juntam à entrada do bairro com consumos de 

canábis e álcool. 

No bairro Municipal de Póvoa de Santa Iria, as instalações do Gabinete local já foram vandalizadas, e existem 

jovens que se juntam por perto com consumos de canábis e álcool 

No bairro de Povos, onde a maioria da população é de origem caucasiana, também é referida a existência de 

um grupo de jovens entre os 16 e 25 anos que se junta próximo de um dos cafés do bairro e próximo do ringue 

com consumos de álcool, canábis e outra SPA. Este grupo muitas vezes mistura-se com consumidores 

problemáticos mais adultos, alguns utentes do actual NAT da Castanheira, que residem neste bairro, onde há 

três anos atrás funcionava um NAT. 

O bairro da Castanheira, embora seja de dimensão reduzida, caracteriza-se pela grande precaridade 

económica das famílias que apresentam múltiplas problemáticas com processos ativos na CPCJ e ECJ, 
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encontrando-se a maioria das crianças e jovens deste bairro numa situação de grande vulnerabilidade. No 

interior do bairro (nas arcadas dos prédios) foram identificados pelos parceiros locais cerca de 10 a 15 

adolescentes com consumos de álcool e canábis e outros comportamentos de risco. Também nos prédios 

junto às Escola Básica EB23, que se encontra próxima deste bairro do outro lado da estrada nacional, é comum 

reunir-se um grupo de 10 jovens para o consumo de canábis. 

Para além dos Bairros Sociais, existem algumas zonas do Concelho onde o valor de arrendamento/aquisição 

da habitação é mais baixo, atraindo assim para estes locais uma população com baixos níveis económicos. Esta 

realidade verifica-se nas diferentes freguesias do Concelho, ainda que de forma mais acentuada em Alhandra, 

Forte da Casa / Póvoa de Santa Iria e na zona do Bom Sucesso na Freguesia de Vila Franca de Xira. A degradação 

das condições económicas das famílias, decorrentes do aumento recente dos níveis de desemprego, associada 

à dinâmica social que caracterizam estes territórios suburbanos (desenraizamento das populações, cidades 

dormitório, movimentos pendulares), veio a agravar a vida de muitas destas famílias, com consequências na 

disponibilidade para acompanharem os percursos de crescimento dos filhos. 

De acordo com as forças de Segurança Pública e os parceiros locais, também nestes territórios são 

identificados grupos de jovens com consumos de álcool, canábis e outros comportamentos de risco, 

nomeadamente, no Bom Sucesso/Vila Franca de Xira junto à Escola Sousa Martins, numa das escadas que se 

encontra nas proximidades e por baixo da ponte que passa a caminho da Escola Secundária Alves Redol 

(grupos de cerca de 10/15 jovens).Em Alhandra, próximo da escolaEB23 e da Sociedade Euterpe juntam-se 

grupos de cerca de 10 jovens.No território abrangido pela União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria / Forte 

da Casa foi referida a existência de um grupo de jovens com consumos de canábis e álcool que se junta 

habitualmente no parque de skate, um outro grupo no largo do Forte da Casa, e um terceiro à porta da Escola 

Secundária. Estes diferentes grupos têm entre 10 e 20 jovens. 

No que concerne às respostas existentes para fazer face às problemáticas identificadas, constatámos, ao longo 

deste trabalho de diagnóstico, uma franca diminuição das respostas comunitárias dirigidas à população jovem 

mais vulnerável destes territórios. Este processo resulta do término ao longo dos últimos anos de diferentes 

projetos e ações neste âmbito, nomeadamente: 

 O projeto Prevenir@Xira inserido no Plano Integrado de Prevenção das Toxicodependências do 

Concelho de Vila Franca de Xira e financiado ao abrigo do PORI – Este projeto promovia, desde 2001, 

um conjunto de ações no âmbito da prevenção indicada em meio comunitário e escolar, entre as quais: 
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o O Programa Arquipélago – Programa de promoção de competências pessoais e sociais desenvolvido 

nos Centros Comunitários dirigidos aos jovens dos bairros de Arcena, Povos e Vialonga e às turmas 

CEF das escolas EB23 e Secundárias que servem estes territórios; 

o O trabalho de parceria com as equipas da Escola Segura, da CPCJ e da ECJ, no acompanhamento 

psicossocial de jovens com consumo de SPA e outros comportamentos desviantes encaminhados por 

estas equipas, através das consultas de adolescentes descentralizadas por diferentes escolas destes 

territórios; 

o Os grupos de jovens Mediadores para a Prevenção que envolviam jovens provenientes de alguns dos 

bairros sociais (Vialonga, Arcena, Povos) juntamente com jovens das escolas na promoção de diferentes 

iniciativas na área da promoção da saúde em meio escolar e comunitário entre outras ações. 

 Os projetos ao abrigo do Programa Escolhas, designadamente o Projeto Poder (Es)colher promovido pela 

APSDC, que esteve no Bairro de Povos durante 12 anos e que desenvolveu um trabalho fundamental junto 

das crianças, jovens e famílias em risco daquele bairro em diferentes áreas (Apoio aos Estudo; Programas 

de Promoção de Competências Pessoais e Socias; Voluntariado Jovem; Apoio Psicossocial às Famílias; Apoio 

Psicopedagógico para crianças e jovens; Atividades Ocupacionais; Formação na área das TICS entre outras 

ações). Este Projeto, que estava estruturado em torno de uma forte rede de parceria, foi sempre avaliado 

pelos parceiros e pelo ACIDIS de forma muito positiva, mas nesta última geração do Escolhas não foi 

considerado prioritário, dada a sua longa existência no terreno.  

 Ainda no âmbito do Programa Escolhas funcionou durante os dois últimos anos o Projeto “Mais Forte” 

dirigido às crianças e jovens em risco da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria, que foi avaliado pela 

Rede Social como um território prioritário, dados os problemas emergentes e as lacunas nas respostas 

para fazer face aos mesmos, mas cuja continuidade não foi aprovada, pois o projeto ao longo do seu 

funcionamento teve algumas dificuldades em responder aos diferentes requisitos do Programa. Este 

projeto contemplava os principais eixos de ação previstos, nomeadamente o combate ao insucesso e 

abandono escolar, através do apoio ao estudo e desenvolvimento de programas de promoção de 

competências pessoais e socias, dirigidas principalmente ao agrupamento de Escolas do Forte da Casa; a 

formação na área das TICS; as atividades ocupacionais entre outras. 

 Por último, as ações dirigidas às crianças, jovens e famílias dos bairros de Vialonga e Arcena (apoio ao 

estudo; apoio psicopedagógico, acompanhamento psicológico, atividades ocupacionais e de formação; 

ações no âmbito da promoção da saúde), promovidas pela Associação Animar ao abrigo do Contrato de 

Desenvolvimento Local, também terminaram em Julho de 2015. 
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Neste sentido, atualmente, pode referir-se que são escassas as respostas especificamente direcionadas para 

as crianças e jovens em risco destes territórios mais vulneráveis. As respostas existentes são aquelas 

promovidas pela Autarquia através dos Centros Comunitários, sobretudo direcionadas para a ocupação dos 

tempos livres nos períodos de férias escolares (colónias abertas e fechadas; atelieres artísticos e lúdicos) e as 

disponibilizadas para a população jovem em geral através da Divisão da Juventude e Apoio aos Associativismo 

e da Divisão do Desporto já descritas na contextualização deste relatório, entre as quais se destacam mais 

uma vez: 

 As Casas da Juventude que disponibilizam os Espaços Internet, com acesso gratuito à Internet, Salas de 

Estudo, e espaços destinados à oferta municipal de atividades de lazer e recreativas, salientando-se o 

programa regular das Atividades Temáticas, Oficinas, Programa de Exposições de Jovens Artistas e à 

cedência para promoção e apoio de projetos dos jovens integrados em associações ou grupos informais 

– Open Space; 

 O Programa de Ocupação de Jovens (POJ) que tem como principais objetivos proporcionar aos jovens 

participantes uma experiência de ocupação de tempos livres em contexto real de trabalho e um 

enquadramento curricular que lhe facilite uma melhor integração no mercado de trabalho. O POJ procura 

incentivar a participação ativa dos jovens na busca de oportunidades e na perspetiva do futuro 

profissional, facilitando-lhes a tomada de decisão nas futuras escolhas vocacionais. Este programa 

desenvolve-se em duas vertentes: Curta Duração (CD), nos meses de julho e agosto; Longa Duração (LD), 

com duração de 11 meses entre abril e fevereiro do ano seguinte; 

 As Férias Jovens que tem como objetivo permitir a ocupação dos jovens no período de verão através da 

participação em atividades de caráter lúdico e recreativo, potenciando as suas competências criativas e 

sensibilizando-os para a necessidade de uma participação cívica e social. Neste âmbito salientam-se as 

oficinas de Verão que são dinamizadas na rede de Casas da Juventude do Concelho e consistem na 

realização de workshops de artes performativas e artes plásticas, com recurso a materiais recicláveis; 

 As Férias Desportivas que contemplam a dinamização durante as férias letivas de verão de um conjunto 

de atividades desportivas nos equipamentos municipais. 

 

O balanço entre os principais problemas identificados em contexto comunitário ao longo deste capítulo e as 

respostas existentes para fazer face aos mesmos, evidencia diferentes áreas lacunares para o eixo da 

Prevenção em contexto comunitário que resultam, em grande medida, da progressiva extinção dos diferentes 

projetos que estiveram em curso no território nos últimos anos, e do agravamento de algumas das 
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problemáticas já diagnosticadas no âmbito do PORI para este território.  Nas conclusões deste capítulo é 

apresentada uma síntese das diferentes problemáticas na área da Prevenção / Contexto Comunitário aqui 

analisadas, bem como as propostas de intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONTEXTO ESCOLAR: NECESSIDADES E RESPOSTAS  

A Escola continua a ser o contexto central da vida dos adolescentes e jovens, podendo constituir-se quer como 

um fator protetor para o seu desenvolvimento (através da sua função socializadora, educativa e formativa), 

quer como fator de risco (pela exposição à influência de comportamentos de risco, e pela manifesta 

dificuldade do sistema de ensino promover a integração escolar e social de diferentes jovens que apresentam 

insucesso escolar repetido, problemas disciplinares e abandono escolar). Neste sentido, refletir sobre as 

necessidades e respostas da escola em matéria de prevenção constitui necessariamente o maior desafio que 

se coloca nesta área.  

Se analisarmos os indicadores de insucesso e abandono escolar no ano de 2014 (ver tabelas abaixo) que 

constituem fatores de risco de maior peso para os comportamentos de risco na adolescência, podemos 

verificar que, no que respeita ao insucesso escolar, as escolas do 1º ciclo que apresentam maiores taxas de 

insucesso (valores superiores a 5%) são o agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. J. dos Montes; 

Professor Reynaldo dos Santos; Bom Sucesso; D. António de Ataíde na Castanheira. 

Tabela 72. Taxa de Retenção 

Lisboa e Vale do Tejo Taxa de Retenção 

Ensino Básico  Secundário 

Modalidade / Ciclo / Curso CEF 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Profiss. 
Cur C. 
Hum. 
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Unidade Orgânica 2014 / 15 

Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira   5,0% 13,3% 17,7% 7,7% 24,5% 

Escolas Póvoa de Santa Iria   1,7% 6,1% 15,9%   21,7% 

Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. J. dos Montes 0,0% 5,7% 8,8% 22,1%     

Escolas de Vialonga 8,3% 1,5% 4,6% 14,0% 20,5%   

Escolas P. Jacques Magalhães, Alverca   1,6% 6,4% 8,7%     

Escolas Prof. Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira   6,0% 4,7% 17,5% 22,2% 11,2% 

Escolas do Forte da Casa 30,8% 3,1% 7,8% 17,8% 17,0% 31,6% 

Escolas D. António de Ataíde, Castanheira 6,3% 6,7% 6,3% 9,4%     

Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca          14,4% 20,2% 

Escolas do Bom Sucesso, Vila Franca de Xira 0,0% 6,4% 10,3% 13,5%     

Fonte: Ministério da Educação – Dados fornecidos pela DGE 

No que se refere às escolas do 2º ciclo, as que apresentam maiores taxas de retenção (valores superiores a 

10%) são o Agrupamento de Escolas do Bom Sucesso (frequentado por uma percentagem significativa de 

alunos residentes no Bairro Social de Arcena), e o Agrupamento de Escolas Alves Redol (frequentado por uma 

percentagem significativa de alunos residentes no Bairro Social de Povos). 

Relativamente às taxas de retenção no 3ºciclo, as escolas que apresentam valores mais elevados (superiores 

a 15%) são: o Agrupamento de Escolas da Póvoa de Santa Iria; Professor Reynaldo dos Santos; Alves Redol; 

EB23 do Forte da Casa e Alhandra. 

Ao nível do Ensino Secundário, e tomando apenas como referência a taxa de retenção no ensino regular, 

destaca-se desde logo a escola Secundária do Forte da Casa com uma taxa de retenção de 31.6%. Ao nível do 

ensino Profissional e com taxas de retenção superiores a 20% temos o Agrupamento de Escolas de Vialonga e 

a Professor Reynaldo dos Santos. 

No que respeita às taxas de risco de abandono escolar, as escolas que apresentam valores mais elevados para 

o 1º ciclo são o Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes e a Alves Redol. 

Tabela 73. Taxa de Abandono 

Lisboa e Vale do Tejo Taxa de Abandono 

Ensino Básico Secundário 

Modalidade / Ciclo / Curso CEF 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Profiss. 
Cur C. 
Hum. 

Unidade Orgânica 2014 /15 

Escolas do Bom Sucesso, Vila Franca de Xira 0,0% 0,0% 2,6% 3,1%     

Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira   1,2% 0,4% 0,9% 4,1% 2,0% 

Escolas Póvoa de Santa Iria   0,0% 0,3% 0,2%   0,6% 

Escolas de Alhandra, Sobralinho e São João dos Montes 0,0% 2,2% 7,0% 2,6%     
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Escolas de Vialonga 4,2% 0,0% 0,0% 0,2% 7,7%   

Escolas Pedro Jacques de Magalhães, Alverca   0,0% 0,3% 1,5%     

Escolas Prof. Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira   0,0% 0,4% 2,8% 0,0% 0,6% 

Escolas do Forte da Casa 0,0% 0,3% 0,0% 1,2% 0,5% 5,5% 

Escolas D. António de Ataíde, Castanheira 6,3% 0,0% 7,8% 5,5%     

Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca         3,3% 2,6% 

Fonte: Ministério da Educação – Dados fornecidos pela DGE 

Para o 2º ciclo as escolas onde se verifica um número mais elevado de alunos em risco de abandono escolar 

(valores superior a 5%) são os Agrupamentos de Escolas de Alhandra, D. António de Ataíde na Castanheira  

Relativamente ao 3º ciclo, a escola identificada com maior número de alunos de risco de abandono escolar 

(valores superiores a 5%) é a Escola D. António de Ataíde na Castanheira. 

Quanto aos valores analisados para o Secundário, e novamente apenas tomando como referência o risco de 

abandono para o ensino regular, as escolas que detém um maior número de alunos em risco de abandono 

são: o Agrupamento de Escolas Alves Redol e os Agrupamentos de Escolas de Vialonga e do Forte da Casa. 

De acordo com os dados referidos no Relatório Nacional da Atividade das CPCJ, verifica-se que entre 2011 e 

2013 os escalões etários entre os 11 e os 14 anos de idade e entre os 14 e os 17 anos eram aqueles que se 

encontravam mais representados. De referir, igualmente, que entre 2011 e 2013 a problemática com maior 

percentagem de sinalizações foi a negligência e em 2013, a segunda problemática com maior percentagem de 

sinalizações, foram os comportamentos graves anti sociais e/ou indisciplina, seguido do abandono escolar. 

Este dado remete para as trajetórias desviantes entre a população pré-adolescente e adolescente, 

encontrando-se muitas vezes associadas a este primeiro motivo de sinalização outras problemáticas, tais como 

o envolvimento dos jovens no uso de substâncias psicoativas. 

Como é do conhecimento de todos, ao longo das três últimas décadas, têm sido implementados diferentes 

medidas tendo em vista a promoção de “uma escola para todos”, e o combate ao insucesso escolar. Entre 

estas medidas destacam-se as medidas alternativas de educação/formação, e a constituição de Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP). 

No que respeita às escolas TEIP, localizam-se em territórios economicamente e socialmente desfavorecidos, 

marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar 

mais se manifestam. São objetivos centrais do programa a prevenção e redução do abandono escolar precoce 

e do absentismo, a redução da indisciplina e a promoção do sucesso educativo de todos os alunos. 
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As escolas TEIP dispõem de um conjunto de recursos adicionais para fazer face às diferentes vulnerabilidades 

identificadas, nomeadamente a existência de uma equipa multidisciplinar constituída por um psicólogo, um 

técnico de serviço social e um animador. No entanto estas equipas são instáveis (as contratações anuais dos 

técnicos geram uma grande mobilidade dos mesmos) e insuficientes para fazer face à concentração de 

problemas que caracterizam a população escolar destes estabelecimentos de ensino. Nas duas últimas 

décadas a construção de escolas básicas nos territórios socialmente desfavorecidos, se por um lado facilitou 

a acessibilidade à escola, por outro lado reforçou o efeito de guetização. Muitos dos jovens residentes nos 

bairros sociais, passam todo o seu quotidiano no interior do bairro, sem qualquer oportunidade de diversificar 

as suas redes de socialização, experiências de vida e de desenvolver a aprendizagem de novas competências 

sociais, fundamentais para a promoção de percursos de vida alternativos às trajetórias dominantes nos 

contextos de referências destes jovens. 

No Concelho de Vila Franca de Xira existe uma escola TEIP, concretamente o Agrupamento de Escolas de 

Vialonga. Esta escola caracteriza-se por ter investido ao longo dos últimos anos em diferentes projetos e ações 

visando a promoção do sucesso escolar dos alunos e a integração de uma população escolar do bairro do Olival 

de Fora, maioritariamente de origem Africana. A Escola dispõe dos recursos inerentes a este tipo de escolas, 

nomeadamente uma psicóloga, um animador e um técnico responsável pelo acompanhamento social aos 

alunos. Tem um projeto de Educação para a Saúde no âmbito do qual desenvolvem em articulação com as 

entidades locais um conjunto de ações de informação/sensibilização na área da sexualidade, prevenção do 

tabagismo e violência escolar. Dispõe de um conjunto cursos ao abrigo das medidas alternativas de 

educação/formação (cursos vocacionais), tendo investido nalgumas áreas de formação adaptadas aos perfis 

dos alunos, como a joalharia e as artes aplicadas. Dispõe também de diferentes turmas em Percursos 

Curriculares Alternativos (PCA). 

Para além destas medidas destinadas a alunos com insucesso escolar repetido, a escola investe nos apoios 

educativos e noutros projetos (ateliers; clubes), promovendo ainda o ensino da música através do Projeto 

Orquestra Geração, considerado um projeto emblemático na integração de crianças e jovens desfavorecidos. 

Apesar destas diferentes medidas e esforços que têm contribuído para diminuir o insucesso e abandono 

escolar, a escola debate-se com muitas problemáticas, sendo uma das escolas com o número mais elevado de 

alunos encaminhados para o Gabinete de Apoio ao Aluno e Família. No ano letivo de 2014/2015, foram 

encaminhados para este gabinete mais de 450 alunos com múltiplas problemáticas, nomeadamente 

indisciplina, envolvimento em comportamentos de violência e outros comportamentos anti-sociais, 

desmotivação escolar, consumo de SPA (mais frequente entre os alunos de algumas das turmas do ensino 
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vocacional), comportamentos sexuais de risco, exposição a fatores de risco no contexto familiar (famílias 

multiproblemáticas). 

Para além do número elevado de crianças e jovens de origem Africana, a escola integra igualmente uma 

percentagem significativa de alunos de origem cigana que estão incluídos nas turmas de PCA do 1º e 2º ciclo. 

Estes alunos manifestam grandes problemas de integração escolar, como é característico desta população, e 

constituem igualmente um desafio acrescido para a escola. 

A adicionar a estas diferentes problemáticas presentes nos alunos do ensino básico, o alargamento desta 

escola ao ensino secundário, com os diferentes cursos profissionais que a mesma oferece, veio trazer para 

este agrupamento a inscrição de diferentes alunos que não eram da freguesia de Vialonga (alunos de origem 

caucasiana) e que apresentam igualmente múltiplas problemáticas entre as quais foi referido o consumo de 

SPA (foi estimado cerca de 30 alunos identificados com consumos regulares de SPA, que vem para as salas de 

aula com sinais desses consumos). No âmbito da reunião para atualização diagnóstica realizada com a 

professora coordenadora do PES, foi referida a dificuldade da escola em fazer face a estas múltiplas 

problemáticas, com particular ênfase para o consumo de SPA e comportamentos sexuais de risco, que carecem 

de uma intervenção no âmbito da prevenção indicada.   

Ao nível das Medidas Alternativas de Educação/formação podem referir-se os cursos de Educação/Formação 

(CEF), Percursos Curriculares Alternativos (PCA); Programas Integrados de Educação e Formação (PIEF) e, mais 

recentemente, os Cursos Vocacionais que vieram a substituir em parte os CEF. Estas medidas destinam-se aos 

alunos com percurso de insucesso escolar, que não concluíram a escolaridade obrigatória. A admissão numa 

medida alternativa de educação/formação pressupõe que o aluno já tenha pelo menos duas retenções no 

mesmo ciclo de ensino ou três retenções em ciclos de ensino diferentes. Esta condição faz que as turmas dos 

cursos ao abrigo destas medidas, sejam constituídas apenas por alunos com insucesso escolar, o qual, na 

maioria das vezes, associado/causado por dificuldades de integração na escola. 

Estas dificuldades expressam-se normalmente através de comportamentos disruptivos (indisciplina, 

comportamentos anti-sociais), sendo igualmente nestes grupos, como nos confirmam os dados do estudo 

apresentado neste capítulo, que a prevalência de comportamentos de risco é também significativamente 

superior à dos alunos inseridos no ensino regular. 

Adicionalmente, a junção de alunos com estas características numa mesma turma, cria nestes grupos uma 

identidade negativa e tem na maioria das vezes um efeito de reforço destes comportamentos. Neste sentido, 

e como podemos avaliar ao longo das reuniões realizadas com as escolas no âmbito deste diagnóstico, muitas 
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das experiências de ensino com estas turmas são marcadas por grandes dificuldades dos professores em gerir 

o comportamento em sala de aula, concentração de diferentes problemáticas que trespassam o contexto 

escolar e que remetem para as disfuncionalidades familiares, as perturbações da saúde mental e o 

envolvimento dos alunos em percursos desviantes. 

Numa análise da informação relativa ao ano de 2014/2015, podemos verificar que 8 dos 10 agrupamentos 

escolares do Concelho de Vila Franca de Xira possuem medidas alternativas de Educação/Formação, ao nível 

dos Cursos Vocacionais e PCA, num total de 515 alunos inscritos nestes cursos. 

Tabela 74. Número de alunos por Agrupamento Escolar inseridos nas medidas alternativas de 
educação/formação 

Vila Franca de Xira 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

Modalidade / Ciclo / Curso 
Vocac. PCA Total Vocac. PCA Total 

Unidade Orgânica 

Escolas Alves Redol, Vila Franca de Xira 0 16 16 0 26 26 

Escolas Póvoa de Santa Iria 0 0 0 43 0 43 

Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. J. dos Montes 16 0 16 21 49 70 

Escolas de Vialonga 16 32 48 69 43 114 

Escolas P. Jacques Magalhães, Alverca 0 0 0 0 0 0 

Escolas Prof. Reynaldo dos Santos, Vila Franca de Xira 0 0 0 57 0 57 

Escolas do Forte da Casa 0 0 0 41 20 61 

Escolas D. António de Ataíde, Castanheira 17 0 17 0 0 0 

Escola Secundária Gago Coutinho, Alverca  0 0 0 0 0 0 

Escolas do Bom Sucesso, Vila Franca de Xira 10 0 10 37 0 37 

Total 59 48 107 268 138 408 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 2015 

Estão incluídos nos cursos vocacionais 327 alunos e nos Percursos Curriculares Alternativos 186 alunos. As 

escolas que têm cursos vocacionais e PCA´s no Concelho de Vila Franca de Xira são: Agrupamento de Escolas 

do Bom Sucesso; Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. J. dos Montes; Agrupamento de Escolas 

de Vialonga e Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde, Castanheira. 

Os dados acima referidos apontam, desde logo, para a existência de grupos/turmas de maior risco nestas 

escolas sobre os quais apresentam claramente necessidades de intervenção ao nível de uma prevenção 

seletiva e indicada. Entre 2001 e 2012 no âmbito do Plano Integrado das Toxicodependências, na área da 

Prevenção, ao abrigo do Projeto Prevenir@Xira /PORI, foi desenvolvido, junto da maioria das turmas 

inseridas nas medidas Alternativas de Educação/Formação, um trabalho ao nível da promoção de 

competências pessoais e sociais, bem como o acompanhamento psicossocial dos adolescentes identificados 
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em situação de risco e suas famílias, através das consultas de adolescentes que funcionavam na maioria das 

escolas do Concelho. Com o término do Projeto Prevenir@Xira, estas necessidades ficaram em grande 

medida a descoberto.  

Nos últimos anos, o Projeto Poder Escolher ao abrigo do Programa Escolhas em funcionamento no bairro de 

Povos, promoveu igualmente programas de promoção de competências pessoais e sociais para as turmas mais 

vulneráveis do Agrupamento de Escolas Alves Redol (no ano de 2014/2015 ao nível do 1 º ciclo para uma 

turma e do 2/ 3º ciclos para três turmas) e onde estavam incluídos muitos alunos provenientes do bairro de 

Povos. Adicionalmente, entre outras ações de caráter mais pontual na escola, este projeto proporcionava 

igualmente o acompanhamento psicológico semanal a alunos e famílias (15 jovens e 13 famílias no ano letivo 

de 2014/2015), mas como já foi referido na introdução deste relatório, o projeto também terminou em 

Dezembro deste ano. Ainda no âmbito do Programa Escolhas, através do Projeto “Mais Forte” direcionado 

para a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria/Forte da Casa, foi desenvolvido nos últimos dois anos no 

Agrupamento de Escolas do Forte da Casa uma intervenção no âmbito do acompanhamento psicológico a 

alunos em risco, e da promoção de competências pessoais e sociais, mas o projeto não teve continuidade na 

6ª geração do Programa Escolhas. 

Neste sentido, este conjunto de escolas e as restantes duas escolas do Concelho (que não têm medidas 

Alternativas de Educação Formação, nomeadamente a escola Secundária Gago Coutinho em Alverca e a Escola 

Pedro Jacques Magalhães), apenas dispõem dos seus recursos internos para fazer face às diferentes 

problemáticas dos alunos em risco. Entre estes recursos, contam-se os Gabinetes de Apoio ao Aluno e à 

Família, que incluem uma psicóloga que tem de dar apoio a todos os ciclos de ensino do Agrupamento e os 

projetos de Educação para a Saúde e os Ateliers e Clubes na área das artes, do desporto, do voluntariado e 

os apoios educativos. Os Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família têm dificuldade de dar resposta a todas as 

sinalizações de alunos e famílias (existindo lista de Espera na maioria destes Gabinetes) e dificilmente se 

conseguem envolver noutras ações preventivas continuadas complementares a este trabalho. No que respeita 

aos Projetos de Educação para Saúde, as dinâmicas dos mesmos variam de escola para escola, desenvolvendo 

a maioria deles diferentes ações de informação/sensibilização de caráter pontual na área da promoção da 

saúde. As temáticas mais frequentes são a alimentação, a higiene e o corpo no 1º ciclo e no 2º e 3º ciclos e 

ensino secundário a sexualidade, o bullying, a violência no namoro; a prevenção do tabagismo e, nalguns 

casos, o consumo de SPA. Algumas destas ações são desenvolvidas em parceria com os programas da Escola 

Segura. 

Ao longo da avaliação diagnóstica realizada com os agentes locais nas diferentes escolas do Concelho foram 

referidas diferentes áreas lacunares, nomeadamente, e no que se refere ao Ensino Básico, a dificuldade da 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 155 de 210 

 

escola em fazer face com os seus recursos a diferentes das problemáticas atrás identificadas e em particular 

em dar resposta às necessidade dos alunos cuja trajetória é marcada pelo insucesso repetido, fraco 

envolvimento com a escola, desmotivação escolar, indisciplina, envolvimento em comportamentos de risco e 

comportamentos desviantes, provenientes de famílias com múltiplas problemáticas (separação, famílias 

monoparentais, conflitos familiares, práticas parentais disfuncionais, problemáticas de saúde mental, 

carências económicas). Uma parte considerável destes alunos integram como já foi referido as turmas 

alternativas de educação/formação, constituindo assim desde logo estas turmas um grupo vulnerável, que 

requerem uma intervenção no âmbito da prevenção seletiva e indicada (promoção de competências pessoais 

e sociais, acompanhamento psicológico e psicossocial dos alunos em risco, tutorias, informação/sensibilização 

na área da SPA, sexualidade e outras temáticas) que a escola não é capaz de assegurar, sem o apoio de projetos 

complementares. 

As escolas que possuem um maior número de turmas no âmbito destas medidas (Agrupamento de Escolas de 

Alhandra, Agrupamento de Escolas do Forte da Casa e Agrupamento de Escolas de Vialonga) constituem assim, 

desde logo, territórios prioritários de intervenção, dado confirmado nas reuniões de avaliação diagnóstica 

realizadas com os técnicos de educação destas escolas. De salientar, no entanto, que não é apenas na leitura 

deste indicador (nº de alunos inseridos em medidas alternativa de educação/formação) que nos devemos 

basear para avaliar o número de alunos em risco de uma determinada escola. Por vezes as escolas, apesar de 

terem múltiplos alunos com trajetórias de insucesso repetido, às quais se associam outras problemáticas como 

os comportamentos de risco, não reúnem as condições para colocar esses alunos em medidas alternativas de 

educação/formação. São, no entanto, escolas que manifestaram preocupação com o elevado número de 

alunos sinalizados aos Gabinetes de Apoio ao Aluno e á Família, alguns deles que permanecem em lista e 

que na avaliação realizada nos foi referido a existência de um número considerável de alunos com situações 

muito problemáticas (insucesso, repetido, comportamentos anti-sociais, consumo de álcool e outras SPA, 

famílias multiproblemáticas). É exemplo desta realidade a EB23 da Castanheira com cerca de 20 alunos nestas 

condições. 

No que respeita às Escolas Secundárias, a avaliação efetuada com os técnicos das escolas, por ocasião das 

reuniões de atualização diagnóstica, salientou a existência de grupos de jovens (entre 20 a 30) identificados 

com consumo regular de SPA. As escolas que referiram maior prevalência de alunos identificados com estes 

comportamentos foram a Escola Secundária do Forte da Casa e a Escola Secundária de Vialonga. Alguns 

destes jovens juntam-se à porta ou nas imediações destas escolas para consumir, associando-se a outros 

jovens, normalmente mais velhos, que já não frequentam a escola e que param por ali. Estes jovens/jovens 

adultos que não pertencem à escola encontram-se por vezes envolvidos no pequeno tráfico (Escola Secundária 
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do Forte da Casa, Escola Secundária Gago Coutinho). Associados a estes consumos encontram-se igualmente 

outras problemáticas, como a desmotivação escolar, os baixos resultados escolares, o absentismo e o risco de 

abandono escolar, bem como famílias com dificuldades de monitorizar e gerir estes percursos. As escolas 

secundárias também manifestaram grandes dificuldades para responder a este conjunto de problemas, 

através dos seus recursos internos. O facto de se tratar do ensino secundário, onde as exigências relacionadas 

com os objetivos formais de ensino (cumprimento dos programas, avaliação somativa, exames nacionais, 

preparação do ingresso no ensino superior) constituem cada vez mais a prioridade, reforça ainda mais estas 

dificuldades. De referir, que os Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família destas escolas, atualmente 

transformadas na sua maioria em Agrupamentos, dispõem apenas do tempo completo de um Psicólogo para 

o ensino secundário e restantes níveis de ensino, o que dificulta muito o acompanhamento dos diferentes 

alunos sinalizados. 

As diferentes questões acima referidas remetem assim para diferentes áreas lacunares que se encontram 

sintetizadas nas conclusões deste capítulo. 

 

4.3.1 INTERVENÇÕES PREVENTIVAS EM MEIO ESCOLAR  

No que respeita às intervenções preventivas a decorrer atualmente no Concelho de Vila Franca de Xira em 

contexto escolar, identificamos essencialmente, o contributo de dois tipos de intervenção, nomeadamente: 

a) A intervenção preventiva desenvolvida pelos Projetos de Educação para a Saúde promovidos pelas 

escolas/Ministério da Educação; 

b) A intervenção na área da Promoção da Saúde desenvolvida pela Saúde Escolar dos ACES. 

De uma forma global, podemos referir que estas intervenções estão aquém das necessidades. 

De seguida apresenta-se uma breve análise/reflexão sobre os contributos destas intervenções: 

a) O papel da escola na promoção da saúde:  

Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998) define Educação para a Saúde como “qualquer combinação de 

experiências de aprendizagem que tenham por objetivo ajudar os indivíduos e as comunidades a melhorar a 

sua saúde, através do aumento dos conhecimentos ou influenciando as suas atitudes”. 

Esta definição visa contribuir para a operacionalização do conceito de Promoção da Saúde definido na Carta 

de Ottawa (1986), como “o processo que visa aumentar a capacidade dos indivíduos e das comunidades para 

controlarem a sua saúde, no sentido de a melhorar”.99 

                                                             

99 http://www.who.int/topics/health_education/en/  WHO (2012). Health Education: Theoretical Concepts, Effective Strategies and Core Competencies. 

http://applications.emro.who.int/dsaf/EMRPUB_2012_EN_1362.pdf.  
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A Escola Promotora da Saúde (EPS) é, nesta perspetiva uma escola que fortalece sistematicamente a sua 

capacidade de criar um ambiente saudável para a aprendizagem. A EPS é, assim, um espaço em que todos os 

membros da comunidade escolar trabalham, em conjunto, para proporcionar aos alunos, professores e 

funcionários, experiências e estruturas integradas e positivas que promovam e protejam a saúde.100 

Desde 2005, o Ministério da Educação deliberou que o Projeto Educativo de Escola tem de incluir a área da 

Educação para a Saúde. A Lei n.º 60/2009, de 6 de agosto, regulamentada pela Portaria n.º 196-A/2010, de 9 

de abril, estabelece que cada agrupamento de escolas e escola não agrupada deverá ter uma equipa 

interdisciplinar de educação para a saúde e educação sexual, com uma dimensão adequada ao número de 

turmas existentes, coordenada pelo professor coordenador. Entra também em vigor o edital do Programa de 

Educação para a Saúde (PES) que visa apoiar as escolas no desenvolvimento de projetos neste domínio.  

De acordo com o relatório de atividades do PES no ano letivo de 2012/2013 (último relatório publicado), 419 

escolas a nível nacional apresentaram projetos no âmbito do PES, sendo que 96,4% das AE/escolas 

desenvolveram nesse ano projetos na área da prevenção do consumo de SPA. 

A análise SWOT efetuada, no âmbito do último relatório do PES, acerca do funcionamento deste programa 

refere como pontos fracos: 

 Reduzida taxa de candidaturas ao Edital 2012/13 em PES; 

 Baixo envolvimento dos professores, principalmente diretores de turma, no desenho e no 

desenvolvimento do Projeto de Educação para a Saúde; 

 Dificuldade de elaboração de Projetos de Educação para a Saúde com base num diagnóstico, na 

definição de objetivos e metas mensuráveis; 

 Baixo envolvimento dos parceiros da saúde e dos pais e encarregados de educação em diferentes 

fases do processo; 

 Escassez de formação contínua sobre metodologias de prevenção de comportamentos de risco; 

 Práticas pontuais e espartilhadas, como por exemplo “o dia da contraceção” ou a “semana da 

prevenção do VIH/SIDA” o que origina um baixo custo-benefício, não promove a capacitação e não 

muda a cultura escolar, dificultando a sustentabilidade do processo (…) associadas a consecutivos 

pedidos avulsos de colaboração externa. 

No sentido de colmatar as necessidades e pontos fracos identificados nesta avaliação, em 2014/2015 o 

Ministério da Educação lança o Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES) em 

                                                             

100 Programa de Apoio à Promoção da Educação para a Saúde da DGS, 2015 
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substituição do antigo Edital do PES, que tem por objetivos estratégicos: universalizar o acesso à educação 

para a saúde em meio escolar; qualificar a oferta da educação para a saúde em meio escolar e consolidar o 

apoio aos projetos em meio escolar. No âmbito do PAPES os projetos podem ser candidatados com um 

horizonte temporal de 3 anos, fomentando desta forma, uma intervenção mais continuada. 

No ano letivo de 2014/2015 foram realizadas 502 candidaturas ao Programa de Apoio à Promoção e Educação 

para a Saúde (PAPES), que correspondem a 59% das escolas a nível nacional, tendo sido aprovados 300 

projetos. Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram efetuadas 140 candidaturas, o que corresponde a 53% das 

escolas. A percentagem de projetos na área da prevenção do consumo de SPA tem vindo a aumentar nos 

últimos dois anos. 

Ao longo das reuniões realizadas com as escolas no ano de 2014, as conclusões da análise SWOT do PES 

refletiam-se ainda em grande medida nas apreciações recolhidas no âmbito deste diagnóstico. 

De facto, as escolas sentem uma grande dificuldade em envolver-se ou desenvolver projetos neste domínio, 

situação que, de acordo com a perceção dos técnicos de educação, resulta em grande medida do 

desinvestimento do Ministério da Educação na atribuição de recursos (nomeadamente a atribuição de horas 

dos professores para estas intervenções, bem como de outros apoios financeiros), da burocratização do 

sistema de ensino, e na sobrevalorização atual dos resultados em detrimento dos processos.  

Assim, frequentemente, os Projetos de Educação para a Saúde são dinamizados por um ou dois professores 

empenhados, mas num percurso muitas vezes solitário, pouco apoiados pelas direções das escolas e sem 

conseguirem envolver os seus pares neste processo. 

Como também já foi referido anteriormente, os professores encontram-se desgastados, com grandes 

dificuldades em gerir as diferentes mudanças que nas últimas décadas marcaram o sistema de ensino, que na 

sua missão de democratização e criação de uma escola inclusiva se vê confrontado com alguma ineficácia das 

políticas e práticas educativas na resposta aos diferentes desafios que atualmente se colocam. 

Se há três décadas atrás a maioria dos alunos provenientes das classes mais desfavorecidas, ou alunos menos 

competentes academicamente, acabavam por sair da escola antes de concluírem o 9º ano de escolaridade, e 

antes dos 16 anos, existindo um processo de “seleção natural” que filtrava o prosseguimento dos estudos, 

“facilitando” o papel dos professores e da escola, nas últimas duas décadas o aumento progressivo da 

escolaridade obrigatória veio prolongar a permanência na escola dos alunos com grandes vulnerabilidades. 

Ou seja, jovens cuja história de vida e características pessoais não lhes permitiram desenvolver as 
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competências e motivação para corresponderem às exigências normativas que o sistema de ensino lhes 

coloca.  

Estes alunos trazem consigo diferentes problemáticas que afetam a sua saúde e comprometem o seu 

desenvolvimento, sendo o domínio dos comportamentos da ordem do agir (onde se incluem os 

comportamentos de risco e os comportamentos anti-sociais) um dos sintomas mais frequentes.  

A estes fatores acrescem as mudanças comportamentais e nos estilos de vida das crianças e jovens 

decorrentes das transformações sociais e culturais das ultimas décadas, que parecem cavar um fosso entre o 

que se “ensina”, como se “ensina” e as motivações e interesses dos alunos. Este fosso tem-se traduzido num 

aumento da desmotivação escolar e da indisciplina, numa diminuição dos resultados escolares e da procura 

de formas alternativas de afirmação pessoal e social. Concorrem também para estes problemas, a 

desvalorização da escola enquanto fator promotor do acesso a melhores oportunidade de vida, decorrente do 

aumento do desemprego (particularmente do desemprego entre os jovens qualificados), e da desadequação 

das ofertas e percursos formativos às exigências do mercado de trabalho. 

Assim, e apesar do Ministério da Educação preconizar um conjunto de medidas que remetem para a 

importância da escola na promoção da Saúde, e que reconhecem a necessidade de integrar respostas, 

nomeadamente no que respeita à articulação com o Ministério da Saúde, (veja-se a existência de um protocolo 

entre os Ministérios da Educação e da Saúde assinado em 7 de fevereiro de 2006, bem como a integração da 

Direção-Geral da Educação na equipa que elaborou o Programa Nacional de Saúde Escolar 2014-2017 da 

Direção-Geral da Saúde), parece-nos que um longo caminho está ainda por percorrer, tendo em vista o 

desenvolvimento de uma política integrada de promoção da saúde na escola, que responda aos diferentes 

desafios que se colocaram nas últimas décadas. 

No que respeita especificamente à prevenção do consumo de SPA e de outros comportamentos de risco, o 

desenvolvimento de uma política integrada de prevenção em meio escolar capaz de intervir ao nível dos 

diferentes fatores de risco e promoção de fatores de proteção, implica necessariamente a concertação de 

medidas interministeriais, que definam claramente os objetivos a atingir neste domínio, as estratégias e 

metodologias de ação e os contributos específicos do cada parceiro. Implica igualmente um maior 

investimento do Ministério da Educação na Promoção da Saúde, entendendo este conceito na sua acessão 

global, com a alocação de recursos próprios nas escolas para o desenvolvimento de intervenções sustentadas 

e eficazes. 

 

b) O Programa de Saúde Escolar desenvolvido pelos ACES. 
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O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) tem como finalidades: 

 Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa;  

 Apoiar a inclusão escolar de crianças com necessidades de saúde e educativas especiais;  

 Promover um ambiente escolar seguro e saudável;  

 Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis;  

 Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da saúde. 

O PNSE destina-se a educadores de infância, professores, auxiliares de ação educativa, alunos, pais e 

encarregados de educação e outros profissionais dos jardins-de-infância, das escolas do ensino básico e do 

ensino secundário e instituições com intervenção na população escolar. 

O PNSE contempla 6 Eixos Estratégicos, que incluem diversas áreas de intervenção no âmbito da promoção 

da saúde em contexto escolar, nomeadamente:  

1. Capacitação – Áreas de Intervenção: saúde mental e competências socio emocionais, educação para 

os afetos e sexualidade, alimentação saudável e atividade física, higiene corporal e saúde oral, hábitos 

de sono e repouso, educação postural, prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras 

substâncias psicoativas, bem como de comportamentos aditivos sem substância; 

2. Ambiente escolar e saúde – Áreas de Intervenção: desenvolvimento sustentável, ambiente escolar seguro e 

saudável, avaliação dos riscos ambientais para a saúde, prevenção dos acidentes e primeiros socorros; 

3. Condições de saúde – Áreas de Intervenção: saúde de crianças e jovens, necessidades de saúde 

especiais, saúde de docentes e não docentes; 

4. Qualidade e inovação; 

5. Formação e investigação em Saúde Escolar; 

6. Parcerias; 

Como se pode verificar a prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, 

e dos comportamentos aditivos sem substância constituem uma das áreas de intervenção na Saúde Escolar, bem 

como a área da saúde mental, competências sócio emocionais e educação para os afetos e sexualidade.  

No Concelho de Vila Franca de Xira a intervenção da Saúde Escolar nas áreas acima referidas que se cruzam 

necessariamente com a intervenção preventiva no âmbito das SPA, centra-se fundamentalmente na 

prevenção do consumo de tabaco e no planeamento familiar através do desenvolvimento de ações de 

informação/sensibilização pontuais e de caráter continuado (Programa “Tu Podes”) nas escolas sobre estas 

temáticas, sendo no entanto a abrangência destas ações ainda restrita, dadas a limitação de recursos das 

equipas de Saúde Escolar afetas ao Concelho. 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 161 de 210 

 

A articulação do trabalho desenvolvido no âmbito da Saúde Escolar com a DICAD tem constituído um objetivo 

fundamental decorrente da integração dos serviços na área das SPA na ARSLVT. Neste âmbito a DICAD iniciou 

em 2014, o “Projeto Integrado de Prevenção no âmbito dos Comportamentos Aditivos e Dependências com 

Substâncias Psicoativas em Contexto Escolar (PIP-CAD)”, definido em conjunto entre o Departamento de 

Saúde Pública (DSP) – Saúde Escolar e a Equipa de Coordenação da DICAD. 

Neste âmbito realizaram-se, em 2014 e 2015, 3 ações de formação de 35 horas. Estas ações visaram iniciar 

e/ou dar continuidade ao trabalho de articulação já existente entre as Equipas de Prevenção dos CRI e as 

Equipas de Saúde Escolar dos ACES.   
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CONCLUSÕES – PROBLEMAS E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO  

Como principais conclusões deste capítulo podemos apontar 9 grandes problemáticas:  

Problema 1) Adolescentes com comportamentos de risco (consumo de substâncias psicoativas, 

comportamentos sexuais de risco, condutas anti-sociais) e/ou adolescentes expostos a vários fatores de risco 

que frequentam escolas do Concelho de Vila Franca de Xira , com especial ênfase para os alunos inseridos nas 

medidas alternativas de educação/formação das Escolas com ensino Básico e Ensino Secundário inseridos no 

ensino Profissional e Regular identificados com estas problemáticas; 

Problema 2) Cerca de 10/15 adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias 

psicoactivas e com e outros comportamentos desviantes, com idades entre os 16 e os 25 anos, residentes no 

bairro social da freguesia da Castanheira, com insucesso repetido ou que abandonaram a escola, sem concluir 

a escolaridade obrigatória, sem projetos de formação ou emprego e que não são abrangidos pelas respostas 

existentes; 

Problema 3) Cerca de 20 adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias 

psicoactivas e com outros comportamentos desviantes, com idades entre os 16 e os 25 anos, residentes no 

bairro social de Povos, com percurso de insucesso escolar repetido ou que abandonaram a escola, sem 

projetos de formação ou emprego, inseridos em culturas marginais e que não são abrangidos pelas respostas 

existentes; 

Problema 4) Cerca de 15/20 adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias 

psicoactivas e com outros comportamentos desviantes, com idades entre os 16 e os 25 anos, residentes no 

Bom Retiro em Vila Franca de Xira, com insucesso repetido ou que abandonaram a escola, sem concluir a 

escolaridade obrigatória, sem projetos de formação ou emprego e que não são abrangidos pelas respostas 

existentes; 

Problema 5) Cerca de 15/20 adolescentes e jovens de origem africana consumidores de álcool/canábis e 

outras substâncias psicoactivas e com outros comportamentos desviantes, com idades entre os 16 e os 25 

anos, residentes no Bairro de Arcena, com insucesso repetido ou que abandonaram a escola sem concluir a 

escolaridade obrigatória, sem projetos de formação ou emprego e que não são abrangidos pelas respostas 

existentes; 

Problema 6) Cerca de 40/50 adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias 

psicoactivas e com outros comportamentos desviantes, com idades entre os 16 e os 25 anos residentes no 
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Forte da Casa, com insucesso repetido ou que abandonaram a escola sem concluir a escolaridade obrigatória, 

sem projetos de formação ou emprego e que não são abrangidos pelas respostas existentes; 

Problema 7) Cerca de 10/15 adolescentes e jovens residentes no bairro social da Póvoa de Santa Iria 

consumidores de álcool/canábis e outras substâncias psicoactivas e com outros comportamentos desviantes, 

com idades entre os 16 e os 30 anos, com insucesso repetido ou que abandonaram a escola sem concluir a 

escolaridade obrigatória, sem projetos de formação ou emprego e que não são abrangidos pelas respostas 

existentes; 

Problema 8) Cerca de 20/30 adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias 

psicoactivas e com outros comportamentos desviantes, residentes no Bairro do Olival de Fora, com idades 

entre os 16 e os 25 anos, com insucesso repetido ou que abandonaram a escola sem concluir a escolaridade 

obrigatória, sem projetos de formação ou emprego, inseridos em culturas marginais, e que não são abrangidos 

pelas respostas existentes; 

Problema 9) Pré-adolescentes e adolescentes dos 11 aos 18 anos residentes nos principais bairros sociais do 

Concelho de Vila Franca de Xira (bairro social da Castanheira, bairro de Povos, bairro de Arcena, bairro da 

Póvoa de St. Iria, bairro de Vialonga) e na Freguesia do Forte da Casa, sinalizadas aos Gabinetes de Apoio ao 

Aluno e à Família, CPCJ, ECJ e/ou Equipas Tutelares Educativas da DGRSP, com insucesso escolar, risco de 

abandono escolar, problemas de comportamento na escola, comportamentos de risco e/ou expostos a 

diferentes fatores de risco de ordem familiar e ambiental. 

Tendo em conta esta problemáticas considerou-se que as propostas de intervenção deverão 

privilegiadamente incidir em:  

Meio Escolar  

 Implementação de uma consulta de Jovens descentralizada para as três Zonas do Concelho (Norte, 

Centro e Sul), a funcionar nos Centros de Saúde/Casas da Juventude que permita o acompanhamento 

dos adolescentes com comportamentos de risco e suas famílias encaminhados pelas Escolas, CPCJ, 

ECJ, Equipas da Escola Segura ou da Saúde Escolar; 

 Implementação de medidas reguladoras, de nível ambiental, que envolvam ações de formação aos 

técnicos de educação sobre consumo de SPA e outros comportamentos de risco; criação de um guião 

de procedimentos com linhas orientadoras para lidar com os comportamentos aditivos e 

dependências em contexto escolar; criação de um sistema de referenciação e de um grupo de trabalho 

no âmbito da intervenção junto de alunos com consumos de SPA e outros CAD que garanta a 
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identificação, abordagem, sinalização e encaminhamento dos alunos e/ou suas famílias para a 

consulta; 

 Implementação de Programas de Prevenção dos Comportamentos de Risco de nível da Prevenção 

Seletiva e Indicada direcionados para as turmas identificadas com maior número de alunos em 

situação de risco, nomeadamente as turmas inseridas em medidas alternativas de educação/formação 

retomando dinâmicas que já estiveram em funcionamento no Concelho ao abrigo do PORI e do 

Programa Escolhas, capazes de mobilizar os técnicos de educação que receberam formação na área 

da Prevenção de Comportamentos de Risco ao abrigo destes projetos. Estes Programas devem 

assentar na promoção de competências pessoais e sociais, no envolvimento dos alunos em 

projectos/iniciativas numa lógica de educação de pares em articulação com outras ações e projetos 

desenvolvidos pela escola e parceiros locais, na informação/sensibilização sobre as diferentes 

temáticas associadas aos comportamentos de risco na adolescência;  

  Promoção de uma Intervenção na Família no âmbito da informação/sensibilização sobre as diferentes 

temáticas relacionadas com o desenvolvimento na adolescência/comportamentos de risco e práticas 

parentais; do apoio psicossocial às famílias mais problemáticas e do desenvolvimento de estratégias 

de aproximação Escola – Família. 

Meio Comunitário:  

Promoção de uma estratégia integrada da intervenção na confluência entre a prevenção indicada, redução 

de riscos e reinserção dirigida aos jovens com consumo de SPA e outros comportamentos de risco 

(problemas 1 a 6). Esta abordagem deve passar por: 

 Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de Riscos, de forma a 

identificar os perfis e necessidades destes jovens; 

 Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de estruturação de um projeto 

de vida/formação; 

 Dinamização de uma rede de trabalho local para a inserção socioprofissional destes jovens envolvendo 

as estruturas já existentes na comunidade local, nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas 

da Juventude da Autarquia, Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Socioprofissional 

e tecido empresarial de forma a promover respostas na área da formação /emprego adaptadas às 

necessidades e perfis destes jovens; projetos ocupacionais; projetos na área do empreendedorismo 

jovem direcionados para a promoção das competências destes jovens (eg.: projetos na área da música, 

da imagem, do desporto, da culinária); 
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 Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias em situação de maior 

risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade dos comportamentos aditivos e 

dependências, evitando a progressão para situações mais gravosas, nomeadamente o consumo de 

substâncias psicoativas, diminuir fatores de riscos associados ao relacionamento familiar, bem como 

diminuir exposição a outros comportamentos de risco; 

 Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico e/ou encaminhamento 

para as respostas de tratamento locais, nomeadamente os Núcleos de Tratamento a 

Toxicodependentes; 

 Promoção de uma resposta integrada dirigida aos pré-adolescentes e adolescentes em risco, dos 

bairros sociais do Concelho e residentes no Forte da Casa (territórios definidos na avaliação 

diagnóstica como prioritários); 

 Implementação de uma consulta de Jovens nos Centros Comunitários e Gabinetes Locais dos bairros 

sociais que permita o acompanhamento dos adolescentes com comportamentos de risco e suas 

famílias encaminhados pelas escolas, equipas de atendimento Social, CPCJ, ECJ, Equipas da Escola 

Segura ou da Saúde Escolar; 

 Implementação/reforço das respostas ao nível comunitário na área dos apoio ao estudo/apoio 

psicopedagógico para crianças e sobretudo jovens em risco deste território marcados pelo 

desfavorecimento económico e pela degradação das condições de vida das famílias, permitindo 

colmatar as vulnerabilidades na área das competências escolares que remetem estas crianças e jovens 

para uma trajetória de insucesso escolar, a qual constitui um dos principais fatores de risco para o 

consumo de SPA e outros comportamentos de risco na adolescência; 

 Implementação de programas locais, no âmbito da promoção de competências sociais, através do 

envolvimento destes jovens em projetos de promoção da saúde, voluntariado, expressões artísticas, 

numa lógica de participação comunitária e educação de pares em ligação com os Centros 

Comunitários e Casas da Juventude deste território, potencializando desta forma os recursos 

existentes. 
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PROBLEMA 1 – Adolescentes com comportamentos de risco e insucesso repetido (consumo de spa, comportamentos sexuais de risco, condutas anti-sociais) e/ou adolescentes inseridos 
nas medidas alternativas de educação/formação que frequentam as escolas básicas e secundárias do concelho de Vila Franca de Xira e outros alunos destas escolas com consumo de spa 
e outros comportamentos de risco sinalizados pelas escolas, pelas CPCJ, ECJ, Escola Segura e Saúde Escolar  

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
Escolas do 2º, 3º e ensino 
secundário do Concelho de 
Vila Franca de Xira com 
alunos inseridos em: 

Medidas Alternativas de 
Educação Formação: Escola 
EB23 do Bom Sucesso; 
Escola EB23 de Alhandra, 
Agrupamento de Escolas de 
Vialonga e Escola EB23 D. 
António de Ataíde/ 
Castanheira; 

 
Escola TEIP: Escola de Via 
Longa.  

Cerca de 327 
alunos do Ensino 
Básico, inseridos 
nos Cursos 
Vocacionais e 186 
nos cursos PCA; 
com idades 
compreendidas 
entre os 12 e os 
18 anos de idade, 
predominante_ 
mente do sexo 
masculino que 
frequentam estas 
escolas; 
Escola Alves 
Redol (16 do 2.º 
ciclo e 26 do 3.º 
ciclo PCA);  
Escola Póvoa de 
Santa Iria (43 
Vocacionais, 3.º 
Ciclo);  
Escola de 
Alhandra (16 do 
2.º ciclo e 21 do 
3.º ciclo de 
Vocacionais e 49 
3.º Ciclo em PCA);  
Escola de 
Vialonga (16 do 
2.º ciclo e 69 do 
3.º ciclo de 
Vocacionais e 32 

Elevada prevalência de consumo 
de tabaco, álcool e canábis entre 
os alunos inseridos nas medidas 
alternativas de 
educação/formação.  
 
Consumo de canábis em alguns 
subgrupos dos alunos do ensino 
secundário; 
 
Baixa motivação escolar; 
Insucesso escolar repetido; 
Absentismo e abandono escolar; 
Integração em grupos de pares 
com comportamentos 
desviantes; 
Indisciplina e comportamentos 
anti-sociais 
Comportamentos sexuais de 
risco 
Fragilidade das respostas 
educativas 
Exposição a fatores de risco 
familiares (práticas parentais 
caracterizadas pelo fraco 
envolvimento/monitorização dos 
pais na vida dos filhos, baixas 
expectativas face à escola, 
conflitos familiares, violência 
doméstica, comportamentos 
aditivos, desemprego, 
precariedade económica, 
criminalidade) 
Exposição a fatores de risco 
ambientais (proveniência de 

A escola TEIP de Vialonga dispõe de um conjunto de recursos 
adicionais para fazer face às diferentes vulnerabilidades 
identificadas, nomeadamente a existência de uma equipa 
multidisciplinar constituída por um psicólogo, um técnico de 
serviço social e um animador que integram o Gabinete de Apoio 
ao Aluno e à Família. A Escola promove igualmente um conjunto 
diversificado de projetos que visam o combate ao insucesso e 
abandono escolar e a promoção da saúde (eg Orquestra Geração) 
 
As restantes escolas dispõem de: 
Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família que conta com o apoio de 
uma psicóloga (normalmente a tempo parcial dado que partilha o 
seu tempo por mais de uma escola do agrupamento, ou mesmo 
por duas escolas de dois agrupamentos diferentes). No 
agrupamento de Escolas António Ataíde, Reynaldo dos Santos e 
da Póvoa de Santa Iria as Psicólogas destes gabinetes foram 
técnicas do Projeto Prevenir@Xira ao abrigo do PORI, o que 
constitui uma mais-valia para a intervenção preventiva a 
promover nestas escolas. 
Projetos no âmbito da Educação para a Saúde (prevenção do 
consumo de SPA, prevenção dos comportamentos anti-sociais e 
de comportamentos sexuais de risco) ao abrigo do Programa 
PAPES/Ministério da Educação. A consistência destes projetos 
varia de escola para escola, no entanto a maioria das escolas 
apenas consegue ao abrigo dos mesmos desenvolver um conjunto 
de atividades pontuais ao longo do ano. 
 
Atendimento social às famílias desenvolvido pelas instituições 
que prestam respostas neste domínio, com particular relevância 
para: o Serviço Local de Ação Social, Centros Comunitários e 
Gabinetes Locais da Câmara Municipal e o Atendimento social das 
Juntas de Freguesia 
Acompanhamento a famílias em risco no âmbito da intervenção 
da CPCJ, ECJ. 

Implementação de consultas de jovens descentralizadas para as três 
Zonas do Concelho (Norte, Centro e Sul), a funcionar nos Centros de 
Saúde ou Casas da Juventude que permita o acompanhamento dos 
adolescentes com comportamentos de risco e suas famílias 
encaminhados pelas escolas, CPCJ, ECJ, Equipas da Escola Segura e 
Saúde Escolar. 
 
A criação destas consultas deve articular-se com a implementação de 
medidas reguladoras de nível ambiental, que envolvam ações de 
formação aos técnicos de educação sobre consumo de SPA e outros 
comportamentos de risco; criação de um guião de procedimentos com 
linhas orientadoras para lidar com os comportamentos aditivos e 
dependências em contexto escolar, criação de um sistema de 
referenciação e de um grupo de trabalho no âmbito da intervenção 
junto de alunos com consumos de SPA e outros 
CAD, que garanta a identificação, abordagem, sinalização e 
encaminhamento dos alunos e/ou suas famílias para a consulta. 
 
Os grupos de trabalho devem envolver os psicólogos das escolas, os 
professores do PES, professores que já receberam formação no 
âmbito da prevenção dos comportamentos de risco ao abrigo do 
anterior Projeto Prevenir@Xira e os agentes da Equipa da Escola 
Segura, retomando o trabalho de parceria que foi desenvolvido ao 
longo dos anos de funcionamento do Projeto Prevenir@Xira  
 
Necessidade de desenvolver Programas de Prevenção dos 
Comportamentos de Risco ao nível da prevenção seletiva e indicada 
direcionados para as turmas identificadas com maior número de 
alunos em situação de risco, nomeadamente as turmas inseridas em 
medidas alternativas de educação/formação retomando dinâmicas 
que já estiverem em funcionamento no Concelho ao abrigo do 
Programa Escolhas e do PORI, e que mobilize os técnicos de educação 
que receberam formação na área da prevenção de comportamentos 
de risco. Estes Programas devem assentar na promoção de 
competências pessoais e sociais, no envolvimento dos alunos em 
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2.º Ciclo e 43 do 
3.º Ciclo em PCA);  
 
 
 
 
Escola Professor 
Reynaldo dos 
Santos (57 
Vocacionais, 3.º 
Ciclo);  
Escola do Forte 
da Casa (41 
Vocacionais e 20 
PCA 3.º Ciclo);  
Escola D. António 
de Ataíde (17 do 
2.º ciclo); 
Escola do Bom 
Sucesso (10 do 2.º 
ciclo e 37 do 3.º 
ciclo nos 
vocacionais). 

bairros sociais ou zonas mais 
desfavorecidas da cidade). 

Acompanhamento a adolescentes com consumo de SPA, 
desenvolvido pelos NAT´S como resposta a alguns 
encaminhamentos realizados pela CPCJ, ECJ e CDT (mas com 
capacidade de resposta muito limitada). 
 

Programa Escola Segura, implementado pela PSP e GNR. As 
equipas da Escola Segura, Programa Spring Break ações de 
informação/sensibilização no âmbito do consumo de SPA; 
prevenção rodoviária; violência na escola  

Divisão do Ambiente Sustentabilidade e Espaço Público da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: programas de educação 
ambiental em meio escolar 

Divisão da Juventude e do Desporto da CM Vila Franca de Xira; 
Casas da Juventude (biblioteca, acesso à internet, Orientação 
Vocaciona; Ateliers); Férias Jovens, Programa de Ocupação de 
Jovens; Férias desportivas  

Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde Escolar do ACES 

projectos/iniciativas numa lógica de educação de pares em articulação 
com outras ações, e projetos desenvolvidos pela escola e parceiros 
locais, na informação/sensibilização sobre as diferentes temáticas 
associadas aos comportamentos de risco na adolescência;  
 
Os programas devem basear-se em exemplos de boas práticas, 
recorrendo a programas validados e/ou em fase de validação (ex. 
Programa Eu e os Outros, Programa Arquipélago – desenvolvido ao 
abrigo do Projeto Prevenir@Xira; Jogo X desenvolvido no âmbito do 
Projeto Poder Escolher); 
 
Intervenção na Família: sessões de informação/sensibilização sobre as 
diferentes temáticas relacionadas com o desenvolvimento na 
adolescência/comportamentos de risco, práticas parentais, apoio 
psicossocial às famílias mais problemáticas, desenvolvimento de 
estratégias de aproximação Escola – Família. 

 

  



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 168 de 210 

 

 

PROBLEMA 2 – Adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias da freguesia da Castanheira 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 

Bairro 
social da 
Castanheira 

Cerca de 15 
adolescentes e 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 20 
anos, com 
consumos de 
canábis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes que se 
juntam nas arcadas 
dos prédios do 
bairro social da 
Castanheira.  
Alguns destes 
jovens frequentam 
a Escola EB23 da 
Castanheira. 

 

Consumo regular/abuso de álcool e canábis; 
Exposição a ambientes de consumo e tráfico 
de SPA; 
 
Envolvimento em comportamentos de risco 
e desviantes (pequeno tráfico, furtos, 
violência); 
 
Baixo nível de escolaridade; 
 
Insucesso escolar repetido; 
 
Absentismo e abandono escolar; 
 
Ausência de projetos de formação ou 
inserção profissional; 
 
Famílias caucasianas multi problemáticas 
(práticas parentais negligentes, conflitos 
familiares, violência doméstica, 
comportamentos aditivos, desemprego, 
precariedade económica, criminalidade); 
 
Prevalência elevada de famílias com história 
de dependência de álcool e drogas ilícitas. 

 Gabinete Social da Castanheira da CM Vila 
Franca de Xira: Atendimento Social; Gabinete 
de Inserção Socioprofissional (GIP); Programa 
de Apoio Alimentar; 

 APS da Castanheira; 

 Apoio Social às famílias; 

 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde 
Escolar do ACES;  

 Atendimento Social da Junta de Freguesia da 
Castanheira; 

 Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes 
da Castanheira; 

 GNR - Equipa da Escola Segura 

 

Necessidade de desenvolver uma estratégia integrada da intervenção na confluência 
entre a prevenção indicada, redução de riscos e reinserção. Esta abordagem deve passar 
por: 

1. Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de 
Riscos, de forma a identificar os perfis e necessidades destes jovens; 

2. Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de 
estruturação de um projeto de vida/formação no território (Centros 
Comunitários, GIP´S, Centro de Formação); 

3. Dinamização de uma rede de trabalho para a inserção sócio-profissional destes 
jovens envolvendo as estruturas já existentes na comunidade local, 
nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas da Juventude da Autarquia, 
Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Sócio-Profissional, e 
tecido empresarial de forma a promover respostas na área da formação / 
emprego adaptadas às necessidades e perfis destes jovens e projetos 
ocupacionais e na área do empreendorismo jovem direcionados à promoção de 
competências (projetos na área da música, da imagem, do desporto, da 
culinária); 

4. Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias 
em situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade 
dos comportamentos aditivos e dependências, evitando a progressão para 
situações mais gravosas, nomeadamente o consumo de substâncias psicoativas, 
diminuição de fatores de risco associados ao relacionamento familiar, bem como 
diminuir a exposição a outros comportamentos de risco; 

5. Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico 
e/ou encaminhamento para as respostas de tratamento locais, nomeadamente 
os Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes.  
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PROBLEMA 3 – Adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias do bairro de Povos 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 

Bairro 
social de 
Povos 

Cerca de 20/30 
adolescentes e 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 25 
anos, com 
consumos de 
canábis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes que se 
juntam à porta do 
café e junto ao 
ringue. 

Consumo regular/abuso de álcool e canábis; 
 
Exposição a ambientes de consumo e tráfico 
de SPA; 
 
Envolvimento em comportamentos de risco e 
desviantes (pequeno tráfico, furtos, 
violência); 
 
Baixo nível de escolaridade; 
 
Insucesso escolar repetido; 
 
Absentismo e abandono escolar; 
 
Ausência de projetos de formação ou 
inserção profissional; 
 
Famílias predominantemente caucasianas 
multi problemáticas (práticas parentais 
negligentes, conflitos familiares, violência 
doméstica, comportamentos aditivos, 
desemprego, precariedade económica, 
criminalidade); 
 
Prevalência elevada de famílias com história 
de dependência de álcool e drogas ilícitas. 

 Divisão da Juventude da CM de Vila Franca de 
Xira / Casa da Juventude de Vila Franca de Xira 
(acesso à internet); o Programa de Ocupação de 
Jovens (POJ); Festival da Juventude; Programa de 
Férias Jovens;  

 Divisão do Desporto da CM de Vila Franca de Xira: 
Férias Desportivas; 

 Centro de Formação de Alverca; 

 Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes da 
Castanheira; 

 Juntas de Freguesia da União de Freguesias de 
Forte da Casa e Póvoa de Sta Iria e de Alverca: 
Atendimento Social; 

 PSP, Equipa da Escola Segura. 

 Gabinete de Inserção Sócio- Profissional da 
Castanheira (GIP) com polo de atendimento no 
Centro Comunitário de Povos  

 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde Escolar 
do ACES.  

 

Necessidade de desenvolver uma estratégia integrada da intervenção na confluência 
entre a prevenção indicada, redução de riscos e reinserção. Esta abordagem deve passar 
por: 

1. Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de 
Riscos, de forma a identificar os perfis e necessidades destes jovens; 

2. Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de 
estruturação de um projeto de vida/formação no território (Centros 
Comunitários, GIP´S, Centro de Formação); 

3. Dinamização de uma rede de trabalho para a inserção sócio-profissional destes 
jovens envolvendo as estruturas já existentes na comunidade local, 
nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas da Juventude da Autarquia, 
Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Socio-Profissional, e tecido 
empresarial de forma a promover respostas na área da formação / emprego 
adaptadas às necessidades e perfis destes jovens e projetos ocupacionais e na 
área do empreendorismo jovem direcionados para a promoção de competências 
(projetos na área da música, da imagem, do desporto, da culinária); 

4. Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias em 
situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade dos 
comportamentos aditivos e dependências, evitando a progressão para situações 
mais gravosas, nomeadamente o consumo de substâncias psicoativas, diminuir 
fatores de riscos associados ao relacionamento familiar, bem como diminuir a 
exposição a outros comportamentos de risco; 

5. Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico 
e/ou encaminhamento para as respostas de tratamento locais, nomeadamente 
os Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes.  

 
 

 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 170 de 210 

 

PROBLEMA 4 – Adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias da freguesia de Vila Franca de Xira/Bom Retiro 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
Bairro 
social do 
Bom Retiro 

Cerca de 15/20 
adolescentes e 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 25 
anos, com consumos 
de canábis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes que se 
juntam nas 
imediações do bairro 
social e da Escola 
Sousa Martins  

Consumo regular de álcool e canábis; 
 
Envolvimento em comportamentos de risco e 
desviantes (pequeno tráfico, furtos, 
violência); 
 
Insucesso escolar repetido; 
 
Desmotivação escolar  
Absentismo e abandono escolar; 
Ausência de projetos de formação ou 
inserção profissional; 
 
Famílias que apresentam diversas 
problemáticas (baixos níveis de escolaridade, 
fracas expectativas nos percursos escolares 
dos jovens, fraca monitorização parental, 
conflitos familiares, violência doméstica, 
desemprego, precariedade económica); 

 

 Divisão da Juventude da CM de Vila Franca de 
Xira / Casa da Juventude de Vila Franca de Xira 
(acesso à internet); o Programa de Ocupação de 
Jovens (POJ); Festival da Juventude; Programa 
de Férias Jovens; 

 Divisão do Desporto da CM de Vila Franca de 
Xira: Férias Desportivas; 

 Centro de Formação de Alverca; 

 Centro de Emprego  

 Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes 
de Alverca; 

 Junta de Freguesia de União de Freguesias Forte 
da Casa e Póvoa, e de Sta Iria Alverca: 
Atendimento Social; 

 PSP, Equipa da Escola Segura. 

 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde 
Escolar do ACES 

 

Necessidade de desenvolver uma estratégia integrada da intervenção na confluência 
entre a prevenção indicada, redução de riscos e reinserção. Esta abordagem deve passar 
por: 
1. Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de 

Riscos, de forma a identificar os perfis e necessidades destes jovens;   
2. Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de 

estruturação de um projeto de vida/formação no território (Centros Comunitários, 
GIP´S, Centro de Formação); 

3. Dinamização de uma rede de trabalho para a inserção sócio-profissional destes 
jovens envolvendo as estruturas já existentes na comunidade local, 
nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas da Juventude da Autarquia, 
Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Sócio-Profissional, e tecido 
empresarial de forma a promover respostas na área da formação / emprego 
adaptadas às necessidades e perfis destes jovens e projetos ocupacionais e na 
área do empreendorismo jovem direcionados para a promoção das competências 
(projetos na área da música, da imagem, do desporto, da culinária); 

4. Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias em 
situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade dos 
comportamentos aditivos e dependências, evitando a progressão para situações 
mais gravosas, nomeadamente o consumo de substâncias psicoativas, diminuir 
fatores de riscos associados ao relacionamento familiar, bem como diminuir a 
exposição a outros comportamentos de risco; 

5. Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico 
e/ou encaminhamento para as respostas de tratamento locais, nomeadamente os 
Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes.  
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PROBLEMA 5 – Adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias da freguesia de Arcena 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
Bairro social 
de Arcena 

Cerca de 15/20 
adolescentes e 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 25 
anos, com 
consumos de 
canábis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes que se 
juntam à entrada 
do bairro 

Consumo regular/abuso de álcool e canábis; 
 
Exposição a ambientes de consumo e tráfico 
de SPA; 
 
Envolvimento em comportamentos de risco e 
desviantes (pequeno tráfico, furtos, 
violência); 
 
Baixo nível de escolaridade; 
 
Insucesso escolar repetido; 
 
Absentismo e abandono escolar; 
 
Ausência de projetos de formação ou 
inserção profissional; 
 
Famílias de origem africana que apresentam 
diversas problemáticas (baixos níveis de 
escolaridade, fracas expectativas nos 
percursos escolares dos jovens, fraca 
monitorização parental, conflitos familiares, 
violência doméstica, desemprego, 
precariedade económica). 
 

 Centro Comunitário de Arcena: Atendimento e 
Acompanhamento Social aos moradores, 
Programa de Apoio Alimentar 

 Divisão da Juventude da CM de Vila Franca de 
Xira / Casa da Juventude de Alverca (acesso à 
internet); Gabinete de Orientação Escolar e 
Profissional; O Programa de Ocupação de Jovens 
POJ; o Festival da Juventude e o Programa de 
Férias Jovens, o Projeto Reciclar, Dar e Ajudar,- 
Riffest (festival de bandas), Laboratório de 
Artistas. 

 Divisão do Desporto da CM de Vila Franca de 
Xira: Férias Desportivas; 

 Centro Cultural do Bom Sucesso: biblioteca, 
acesso à Internet, auditório, apoio à organização 
de eventos culturais promovidos por grupos 
formais e informais da comunidade;  

 Centro de Formação de Alverca; 

 Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes 
de Alverca; 

 Junta de Freguesia de Alverca: Atendimento 
Social; 

 PSP, Equipa da Escola Segura. 

 Grupo Desportivo Unidos de Arcena  

 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde 
Escolar do ACES 

 

Necessidade de desenvolver uma estratégia integrada da intervenção na confluência 
entre a prevenção indicada, redução de riscos e reinserção. Esta abordagem deve passar 
por: 

1. Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de 
Riscos, de forma a identificar os perfis e necessidades destes jovens;   

2. Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de 
estruturação de um projeto de vida/formação no território (Centros 
Comunitários, GIP´S, Centro de Formação); 

3. Dinamização de uma rede de trabalho para a inserção sócio-profissional destes 
jovens envolvendo as estruturas já existentes na comunidade local, 
nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas da Juventude da Autarquia, 
Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Socio-Profissional, e tecido 
empresarial de forma a promover respostas na área da formação / emprego 
adaptadas às necessidades e perfis destes jovens e projetos ocupacionais e na 
área do empreendorismo jovem direcionados para a promoção das competências 
(projetos na área da música, da imagem, do desporto, da culinária); 

4. Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias em 
situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade dos 
comportamentos aditivos e dependências, evitando a progressão para situações 
mais gravosas, nomeadamente o consumo de substâncias psicoativas, diminuir 
fatores de riscos associados ao relacionamento familiar, bem como diminuir 
exposição a outros comportamentos de risco; 

5. Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico 
e/ou encaminhamento para as respostas de tratamento locais, nomeadamente 
os Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes.  
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PROBLEMA 6 – Adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias do Forte da Casa 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
Forte da 
Casa 

Grupos de 
adolescentes e 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 25 
anos, com 
consumos de 
canábis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes que se 
juntam 
habitualmente no 
parque de Skate, no 
largo do Forte da 
Casa e à porta da 
Escola Secundária; 
 
Alguns destes 
jovens são alunos 
da Escola 
Secundária do Forte 
da Casa 
nomeadamente 
aqueles que se 
juntam à porta da 
escola. 

Consumo regular de álcool e canábis; 
 
Insucesso escolar repetido; 
 
Desmotivação escolar; 
 
Absentismo e abandono escolar; 
 
Ausência de projetos de formação ou 
inserção profissional; 

Famílias destruturadas que nos últimos anos 
foram afetadas pelo desemprego, 
precariedade económica. 

 

 Divisão da Juventude da CM de Vila Franca 
de Xira / Casa da Juventude do Forte da 
Casa (acesso à internet); o Programa de 
Ocupação de Jovens (POJ); o Festival da 
Juventude e o Programa de Férias Jovens, 
o Projeto Reciclar, Dar e Ajudar,- Riffest 
(festival de bandas), Laboratório de 
Artistas; 

 Divisão do Desporto da CM de Vila Franca 
de Xira: Férias Desportivas; 

 Centro de Formação de Alverca; 

 Núcleo de Atendimento a 
Toxicodependentes de Alverca; 

 Junta de Freguesia de União de Freguesias 
do Forte da Casa e Póvoa de Sta Iria 
Alverca: Atendimento Social e 
Acompanhamento Psicológico; 

 PSP, Equipa da Escola Segura. 

 Gabinete de Inserção Sócio- Profissional 
da Póvoa (GIP) 

 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde 
Escolar do ACES 

 

 

Necessidade de desenvolver uma estratégia integrada da intervenção na confluência 
entre a prevenção indicada, redução de riscos e reinserção. Esta abordagem deve passar 
por: 

1. Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de 
Riscos, de forma a identificar os perfis e necessidades destes jovens; 

2. Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de 
estruturação de um projeto de vida/formação território (Centros comunitários, 
GIP´S, Centro de Formação); 

3. Dinamização de uma rede de trabalho para a inserção sócio-profissional destes 
jovens envolvendo as estruturas já existentes na comunidade local, 
nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas da Juventude da Autarquia, 
Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Socioprofissional, e tecido 
empresarial de forma a promover respostas na área da formação / emprego 
adaptadas às necessidades e perfis destes jovens e projetos ocupacionais e na 
área do empreendorismo jovem direcionados para a promoção das competências 
(projetos na área da música, da imagem, do desporto, da culinária); 

4. Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias em 
situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade dos 
comportamentos aditivos e dependências, evitando a progressão para situações 
mais gravosas, nomeadamente o consumo de substâncias psicoativas, diminuir 
fatores de riscos associados ao relacionamento familiar, bem como diminuir 
exposição a outros comportamentos de risco; 

5. Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico 
e/ou encaminhamento para as respostas de tratamento locais, nomeadamente 
os Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes.  
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PROBLEMA 7 – Adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias da Póvoa de Santa Iria 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
Bairro social 
da Póvoa de 
Sta Iria 

Cerca de 10/15 
adolescentes e 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 30 
anos, com 
consumos de 
canábis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes que se 
juntam nas 
imediações do 
antigo Gabinete 
Local de 
Intervenção Social 
vandalizado por 
esse grupo de 
jovens. 

Consumo regular de álcool e canábis; 
 
Envolvimento em comportamentos de riscos 
e desviantes (pequeno tráfico, furtos, 
violência); 
 
Baixo nível de escolaridade; 
 
Insucesso escolar repetido; 
 
Absentismo e abandono escolar; 
 
Ausência de projetos de formação ou 
inserção profissional; 
 
Famílias caucasianas multi problemáticas 
(práticas parentais negligentes, conflitos 
familiares, violência doméstica, 
comportamentos aditivos, desemprego, 
precariedade económica, criminalidade); 

 

 Divisão da Juventude da CM de Vila Franca de 
Xira / Casa da Juventude do Forte da Casa 
(acesso a internet); o Programa de Ocupação de 
Jovens (POJ); o Festival da Juventude e o 
Programa de Férias Jovens, o Projeto Reciclar, 
Dar e Ajudar, Riffest (festival de bandas), 
Laboratório de Artistas; 

 Divisão do Desporto da CM de Vila Franca de 
Xira: Férias Desportivas; 

 Centro de Formação de Alverca; 

 Gabinete de Inserção Sócio- Profissional da 
Póvoa (GIP); Programa de Apoio Alimentar, 
Atendimento Social; 

 Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes 
de Alverca; 

 Junta de Freguesia de União de Freguesias do 
Forte da Casa e Póvoa de Sta Iria e de Alverca: 
Atendimento Social e Acompanhamento 
Psicológico; 

 PSP, Equipa da Escola Segura. 

 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde 
Escolar do ACES 

 

 

Necessidade de desenvolver uma estratégia integrada da intervenção na confluência 
entre a prevenção indicada, redução de riscos e reinserção. Esta abordagem deve passar 
por: 

1. Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de 
Riscos, de forma a identificar os perfis e necessidades destes jovens; 

2. Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de 
estruturação de um projeto de vida/formação território (Centros Comunitários, 
GIP´S, Centro de Formação); 

3. Dinamização de uma rede de trabalho para a inserção sócio-profissional destes 
jovens envolvendo as estruturas já existentes na comunidade local, 
nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas da Juventude da Autarquia, 
Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Socio-Profissional, e tecido 
empresarial de forma a promover respostas na área da formação / emprego 
adaptadas às necessidades e perfis destes jovens e projetos ocupacionais e na 
área do empreendorismo jovem direcionados para a promoção das competências 
(projetos na área da música, da imagem, do desporto, da culinária); 

4. Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias em 
situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade dos 
comportamentos aditivos e dependências, evitando a progressão para situações 
mais gravosas, nomeadamente o consumo de substâncias psicoativas, diminuir 
fatores de riscos associados ao relacionamento familiar, bem como diminuir 
exposição a outros comportamentos de risco; 

5. Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico 
e/ou encaminhamento para as respostas de tratamento locais, nomeadamente 
os Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes.  
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PROBLEMA 8 – Adolescentes e jovens consumidores de álcool/canábis e outras substâncias da freguesia de Via Longa 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/ Intervenções a Desenvolver 
Bairro Social 
do Olival de 
Fora 

Cerca de 20/30 
adolescentes e 
jovens, com idades 
entre os 16 e os 30 
anos, com 
consumos de 
canábis e álcool e 
envolvimento em 
outros 
comportamentos 
desviantes que se 
juntam à noite nas 
arcadas das torres 
5, 7, 8 e 9 e no 
interior das  torres. 

 Consumo regular/abuso de álcool e Canábis; 

  

 Exposição a ambientes de consumo e tráfico 
de SPA; 

  

 Envolvimento em comportamentos de riscos 
e desviantes (pequeno tráfico, furtos, 
violência); 

  

 Baixo nível de escolaridade; 

  
Insucesso escolar repetido; 
 
Absentismo e abandono escolar; 
 
Ausência de projetos de formação ou 
inserção profissional; 
 
Famílias de origem africana multi 
problemáticas (práticas parentais 
negligentes, conflitos familiares, violência 
doméstica, comportamentos aditivos, 
desemprego, precariedade económica, 
criminalidade); 

 

 Centro Comunitário de Vialonga: Atendimento 
Social, dinamização das associações locais e de 
moradores; organização de eventos culturais e 
atividades comunitárias; Programa de Apoio 
Alimentar; 

 Divisão da Juventude da CM de Vila Franca de 
Xira / Casa da Juventude do Forte da Casa 
(acesso a internet); o Programa de Ocupação de 
Jovens (POJ); o Festival da Juventude e o 
Programa de Férias Jovens; o Projeto Reciclar, 
Dar e Ajudar; Riffest (festival de bandas); 
Laboratório de Artistas; 

 Divisão do Desporto da CM de Vila Franca de 
Xira: Férias Desportivas; 

 Centro de Formação de Alverca; 

 Gabinete de Inserção Sócio- Profissional de 
Vialonga (GIP)  

 Núcleo de Atendimento a Toxicodependentes 
de Alverca; 

 Junta de Freguesia de União de Freguesias do 
Forte da Casa e Póvoa de Sta Iria e de Alverca: 
Atendimento Social e Acompanhamento 
psicológico; 

 PSP, Equipa da Escola Segura. 

 Associação doa Africanos 

 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde 
Escolar do ACES 

 

Necessidade de desenvolver uma estratégia integrada da intervenção na confluência 
entre a prevenção indicada, redução de riscos e reinserção. Esta abordagem deve passar 
por: 

1. Um trabalho de proximidade na linha das estratégias utilizadas na Redução de 
Riscos, de forma a identificar os perfis e necessidades destes jovens;   

2. Acompanhamento psicossocial dos percursos de inserção, numa lógica de 
estruturação de um projeto de vida/formação em articulação com as respostas 
existentes no território (Centros Comunitários, GIP´S, Centro de Formação); 

3. Dinamização de uma rede de trabalho para a inserção sócio-profissional destes 
jovens envolvendo as estruturas já existentes na comunidade local, 
nomeadamente os Centros Comunitários e as Casas da Juventude da Autarquia, 
Centro de Formação de Alverca, Gabinetes de Inserção Socio-Profissional, e tecido 
empresarial de forma a promover respostas na área da formação / emprego 
adaptadas às necessidades e perfis destes jovens e projetos ocupacionais e na 
área do empreendorismo jovem direcionados para a promoção das competências 
(projetos na área da música, da imagem, do desporto, da culinária); 

4. Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas famílias em 
situação de maior risco, com o objetivo de reduzir a severidade e intensidade dos 
comportamentos aditivos e dependências, evitando a progressão para situações 
mais gravosas, nomeadamente o consumo de substâncias psicoativas, diminuir 
fatores de riscos associados ao relacionamento familiar, bem como diminuir 
exposição a outros comportamentos de risco; 

5. Identificação de situações de dependência, com necessidade de apoio médico 
e/ou encaminhamento para as respostas de tratamento locais, nomeadamente 
os Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes.  
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PROBLEMA 9 – Pré-adolescentes e adolescentes em risco expostos a fatores de risco e em risco para o consumo de SPA e outros comportamentos desviantes dos bairros sociais do 
Concelho e da freguesia do Forte da Casa  

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
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Bairro social da 
Castanheira 

Bairro social de Povos 

Bairro social de 
Arcena 

Bairro social da Póvoa 
de Sta Iria 

Bairro social de 
Vialonga 

Freguesia de Forte da 
Casa 

 

Pré-adolescentes e adolescentes 
entre os 10 e os 18 anos de idade 
expostos a fatores de risco 
residentes nos bairros socias do 
Concelho e na Freguesia do Forte 
da Casa e ou/ com 
comportamentos de risco  

Insucesso escolar repetido; 
 
Absentismo e abandono escolar; 
 
Desmotivação escolar; 
 
Experimentação/consumo de 
SPA; 
 
Problemáticas socio-afetivas; 
 
Comportamentos anti-sociais; 
 
Famílias problemáticas (práticas 
parentais desadequadas, conflitos 
familiares, violência doméstica, 
comportamentos aditivos, 
desemprego, precariedade 
económica, criminalidade); 

 

 Gabinete Local de Intervenção Social da 
Castanheira: Atendimento Social às 
Famílias; Programa de Apoio Alimentar 

 Centro Comunitário de Povos: Atendimento 
Social, dinamização das associações locais e 
de moradores; organização de eventos 
culturais e atividades comunitárias; 
atividades ocupacionais para crianças e 
jovens nas férias letivas; Programa de Apoio 
Alimentar; 

 Centro Comunitário de Arcena: 
Atendimento e Acompanhamento Social 
às famílias, atividades ocupacionais para 
crianças e jovens nas férias letivas; 
Programa de Apoio Alimenta; 

 Gabinete Local de Intervenção Social da 
Póvoa de Sta Iria: Atendimento Social às 
Famílias; Programa de Apoio Alimentar; 

 Centro Comunitário de Vialonga: 
Atendimento Social, dinamização das 
associações locais e de moradores; 
organização de eventos culturais e 
atividades comunitárias; atividades 
ocupacionais para crianças e jovens nas 
férias letivas; Programa de Apoio Alimentar; 

 Divisão da Juventude da CM de Vila 
Franca de Xira / Casa da Juventude do 
Forte da Casa (acesso a internet; o 
Programa de Ocupação de Jovens (POJ); o 
Festival da Juventude e o Programa de 
Férias Jovens; o Projeto Reciclar, Dar e 
Ajudar, Riffest (festival de bandas), 
Laboratório de Artistas; 

 Divisão do Desporto da CM de Vila Franca 
de Xira: Férias Desportivas; 

 IPSS´S locais (APS da Castanheira, CEBI, 
ABEI de Vialonga; IAC do Forte da Casa) 

 Orquestra Geração (Vialonga) 

Promoção de uma resposta integrada dirigida aos pré-adolescentes e 
adolescentes em risco, dos bairros sociais do Concelho e residentes no Forte da 
Casa (territórios definidos na avaliação diagnóstica como prioritários): 

 Implementação de uma consulta de Jovens nos Centros Comunitários e 
Gabinetes Locais dos bairros sociais que permita o acompanhamento dos 
adolescentes com comportamentos de risco e suas famílias encaminhados 
pelas escolas, equipas de atendimento Social, CPCJ, ECJ, Equipas da Escola 
Segura e da Saúde Escolar; 

 Implementação/reforço das respostas ao nível comunitário na área dos 
apoio ao estudo/apoio psicopedagógico para crianças e sobretudo jovens 
em risco deste territórios marcados pelo desfavorecimento económico e 
pela degradação das condições de vida das famílias, permitindo colmatar 
as vulnerabilidades na área das competências escolares que remetem 
estas crianças e jovens para uma trajetória de insucesso escolar, a qual 
constitui um dos principais fatores de risco para o consumo de SPA e 
outros comportamentos de risco na adolescência; 

 Implementação de programas locais, no âmbito da promoção de 
competências sociais, através do envolvimento destes jovens em projetos 
de promoção da saúde, voluntariado, expressão artística, numa lógica de 
participação comunitária e educação de pares em ligação com os Centros 
Comunitários e Casas da Juventude deste território, potencializando desta 
forma os recursos existentes. 
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 Consultas de Psicologia e Equipa de Saúde 
Escolar do ACES 
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5 TRATAMENTO/REINSERÇÃO 

Um dos objetivos centrais na área de intervenção do Tratamento é garantir a prestação de cuidados de saúde 

na área dos Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD) e reduzir as patologias a eles associados. A 

resposta ao nível do tratamento da população toxicodependente do Concelho de Vila Franca de Xira tem sido 

garantida pelos Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes de Alverca e Castanheira do Ribatejo, ao abrigo 

do Programa Operacional de Respostas Integradas promovido pelo SICAD. Estes Núcleos inseridos no Plano 

Integrado de Prevenção à Toxicodependência do Concelho de Vila Franca de Xira, em curso no Concelho desde 

2000, funcionam em parceria com instituições e recursos locais, nomeadamente os serviços de saúde e 

serviços de reinserção social e profissional (Centros de Saúde, Hospitais, Farmácias, Centro de Diagnóstico 

Pneumonológico, Serviços Locais de Segurança Social, Centro de Emprego e Formação Profissional, Comissão 

de Dissuasão para a Toxicodependência) que complementam o trabalho no âmbito do tratamento e 

reinserção nas suas diferentes valências. Os NAT articulam, igualmente, de forma estreita, a sua intervenção 

com o CRI de Lisboa Oriental, que é responsável pela coordenação do Programa de Metadona em 

funcionamento nos NAT e que garante igualmente, o apoio psiquiátrico aos utentes e a supervisão clínica da 

equipa. 

O trabalho desenvolvido nos NAT enquadra-se no âmbito dos princípios gerais subjacentes ao funcionamento 

das estruturas de tratamento, sendo assegurado por uma equipa multidisciplinar (Psicólogas, Técnica de 

Serviço Social e Técnicos Psicossociais). Esta equipa conta com o apoio dos Médicos de Família dos Centros de 

Saúde que receberam formação específica na área dos comportamentos aditivos e garantem o 

acompanhamento das diferentes questões de saúde dos utentes e com o apoio, na área da psiquiatria, da 

Equipa de Tratamento de Xabregas. Desde 2015, os NAT´S passaram a funcionar nas instalações dos Centros 

de Saúde de Alverca e Castanheira do Ribatejo. Esta mudança constitui uma mais-valia permitindo consolidar 

a articulação já existente com os Centros de Saúde, quer no que respeita ao encaminhamento dos utentes, 

quer no que respeita à complementaridade das intervenções a desenvolver.  

A resposta dos NAT estrutura-se em torno de três dimensões: a nível individual no sentido da identificação e 

elaboração/reparação dos traços e funcionamentos psicopatológicos subjacentes ao comportamento aditivo 

permitindo a reorganização pessoal do indivíduo; ao nível de saúde pública, minimizando e reduzindo riscos das 

infeções sexualmente transmissíveis, das doenças infecto-contagiosas, bem como, de outras comorbilidades físicas 

e psíquicas; e ainda, ao nível social, através do desenvolvimento de competências necessárias à empregabilidade, 

assim como do acompanhamento social dos utentes procurando trabalhar as suas diferentes necessidades 

(habitação, apoios económicos, formação, atividades ocupacionais, competências parentais) em articulação com 
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as respostas de âmbito local ou nacional, contribuindo deste modo para a reinserção social e inclusão laboral destas 

pessoas e para uma diminuição da exclusão social e da criminalidade.  

Paralelamente a estes três grandes vetores de intervenção, os NAT tem desenvolvido ações dirigidas à 

comunidade, na área da informação sensibilização sobre SPA, em função dos pedidos e da articulação 

institucional. Uma das áreas de intervenção igualmente promovidas nos últimos dois anos foi o 

acompanhamento psicossocial às famílias dos utentes com filhos menores, de forma a minimizar as situações 

de risco destas famílias e a promover fatores protetores e nos últimos dois anos em articulação com os Centros 

Comunitários dos bairros sociais do Concelho. 

Com o término, em 2012, do Projeto de Prevenção no âmbito do Plano Integrado de Prevenção das 

Toxicodependências que estava em funcionamento no Concelho desde 2000 (ao abrigo do PORI desde 2006), 

os NAT têm procurado dar resposta a algumas das solicitações na área do acompanhamento a adolescentes e 

jovens com consumo de SPA e outros comportamentos de risco encaminhados pela CDT CPCJ, IRS e outras 

entidades. Esta resposta tem sido no entanto restrita, dada a limitação de recursos da equipa e carece assim 

de uma abordagem no âmbito da Prevenção Indicada. 

De referir, também, o número crescente de pedidos relacionados com o consumo de álcool, que têm 

continuado a ser encaminhados para a Unidade de Alcoologia de Lisboa, dado que a resposta a esta 

problemática está fora do âmbito do contrato dos NAT, sendo esta uma área lacunar, dada a dificuldade dos 

utentes com dependência/abuso desta substância procurarem ajuda nos serviços centralizados, que se 

encontram sedeados em Lisboa. 

Ainda no âmbito da evolução do funcionamento dos NAT, de salientar o facto de esta resposta ter alargado a 

sua área geográfica de abrangência aos pedidos provenientes dos Concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos 

e Benavente, zonas limítrofes ao Concelho de Vila Franca de Xira, que embora não estivessem inicialmente 

previstas no PRI, passaram a ser contempladas no âmbito de intervenção do projeto, dadas as grandes 

dificuldades desta população aceder às Equipas de Tratamento de Xabregas ou de Torres Vedras que servem 

atualmente estes territórios. 

De facto, a resposta em termos de tratamento para a população toxicodependente dos Concelhos de Arruda 

e Alenquer, foi até este momento apenas garantida pelo CRI do Oeste através da ET de Torres Vedras, devendo 

os utentes deslocar-se àquela unidade para aceder às consultas de acompanhamento, mas também aos 

programas com agonistas opiáceos, com metadona e outros programas farmacológicos. No caso dos 

Concelhos de Azambuja e Benavente, a população toxicodependente que, até 2013, estava abrangida pela 

resposta da Equipa de Tratamento de Santarém, passou, com a reforma dos Cuidados de Saúde Primários, a 
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ser abrangida pela Equipa de Tratamento de Xabregas, mantendo-se inúmeros obstáculos (morosidade e 

despesas elevadas de deslocação) no acesso desta população ao tratamento. 

No sentido de minimizar os obstáculos acima referidos, foi conseguida, ainda no âmbito da resposta 

promovida pela ET de Santarém, a colaboração dos Centros de Saúde da Azambuja/ Aveiras de Cima, 

Benavente e Samora Correia para a administração da Metadona. No entanto, o número de vagas no programa 

em cada uma destas unidades é limitado, e todas as restantes valências do tratamento (apoio 

psicoterapêutico, apoio psiquiátrico, apoio social) continuam centralizadas na ET de Xabregas. De referir, 

igualmente, as grandes dificuldades que existem, mesmo quando surge uma vaga para integrar um novo 

utente no Programa de Metadona, de realizar o processo de indução de metadona, que obriga o utente a 

deslocar-se diariamente a Xabregas, dada a distância geográfica. Difícil é também vincular os utentes às 

consultas e assegurar o regular acompanhamento dos utentes que integram o programa de Metadona nestas 

unidades, dados os diferentes obstáculos acima apresentados. Todas estas limitações empobrecem 

grandemente a qualidade a abrangência da resposta atualmente prestada pelas Equipas de Tratamento da 

DICAD nestes territórios, constituindo claramente uma área lacunar. 

A iniciativa de alargar a resposta dos NAT a estes Concelhos, surgiu como a solução possível para minimizar 

este problema, mas é no entanto uma iniciativa recente e gradual, restringindo-se fundamentalmente a uma 

resposta a pedidos de apoio, provenientes das Equipas de Tratamento de Xabregas, de Santarém e de Torres 

Vedras, das CDT´S e das Equipas de Apoio ao Tribunal, estando atualmente em acompanhamento nos NAT 

apenas 36 utentes provenientes destes Concelhos. 

O conhecimento público deste alargamento do território de abrangência da resposta dos NAT ainda não é 

generalizado, o que de alguma forma restringe ainda os pedidos de apoio direto, ou mesmo por parte de 

outras instituições que intervêm neste território. A procura direta da resposta dos NAT por parte da população 

toxicodependente, residente nestes Concelhos limítrofes, tem sido sobretudo por parte de utentes de Arruda 

e Alenquer, que de alguma forma estão em contacto mais próximo com as freguesias de Alverca e Castanheira 

(onde estão sedeados os NAT) e que acabaram por ter conhecimento deste serviço. 

A consolidação do alargamento da resposta dos NAT aos Concelhos de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Azambuja 

e Benavente carece ainda de um reforço dos recursos dos NAT´S e de um trabalho de construção de uma rede 

de parceria, com as entidades chave que operam nestes territórios, com particular relevância para os Centros 

de Saúde locais e Hospital de Vila Franca de Xira, visando a promoção de uma resposta integrada para as 

necessidades da população toxicodependente destes Concelhos. 

Em síntese, apresentando a população com CAD, de forma crescente, taxas de comorbilidade psiquiátrica, 

doenças físicas e situações de carência social progressivamente mais graves, de que resulta uma maior 
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dificuldade de aproximação aos serviços de saúde e de apoio social, deverão continuar a ser garantidas 

condições de acessibilidade, proximidade e equidade, no acesso aos cuidados de saúde, constituindo os NAT 

uma resposta de proximidade fundamental para a prestação destes cuidados. 

Nos próximos pontos deste capítulo, serão caracterizados os utentes em acompanhamento nos NAT que 

constituem uma parte da população alvo com necessidades na área do Tratamento, maioritariamente 

residente no Concelho de Vila Franca de Xira, mas será igualmente apresentada informação sobre a população 

com comportamentos aditivos, dos Concelhos de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Azambuja e Benavente, a 

partir dos dados fornecidos pelo ACES do Estuário do Tejo, e pelas Equipas de Tratamento da DICAD, 

procurando desta forma caracterizar as áreas lacunares para o eixo do tratamento nos Concelhos limítrofes 

ao Concelho de Vila Franca de Xira, que poderão ser também abrangidos pelo PRI deste concelho.  

5. 1. CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES EM ACOMPANHAMENTO NOS NATS. 

De acordo com os dados de 2015, encontram-se em acompanhamento nos Núcleos de Atendimentos a 

Toxicodependentes, com intervenção no Concelho de Vila Franca de Xira, 348 utentes. 

Tabela 75. Utentes ativos nos NAT 

Ano 
Nº Utentes Ativos 

NAT Alverca 
Nº Utentes Ativos 
NAT Vila Franca de 

Xira 

2015 232 116 

Total 348 

 

Os utentes do NAT são acompanhados nas duas unidades de tratamento, Alverca do Ribatejo e Castanheira 

do Ribatejo. 

Ao analisarmos a evolução dos utentes ativos, do Concelho de Vila Franca de Xira, nos últimos 6 anos (tabela 78), 

verificamos que entre 2010 e 2011 houve um aumento significativo de utentes ativos, o qual se deve ao 

encerramento do NAT da Póvoa de Santa Iria. É de realçar que entre o ano de 2014 e 2015 ocorreu novamente 

um aumento significativo de utentes, que poderá estar relacionado com o agravamento da situação económica 

e social do país, com reflexo na saúde da população, potenciando o risco para o desenvolvimento de 

comportamentos aditivos. Além deste facto, os NAT mudaram de instalações no início de 2015, passando e estar 

localizados em edifícios do ACES – Centros de Saúde de Alverca do Ribatejo e Castanheira do Ribatejo, 

promovendo assim uma resposta mais alargada e de maior proximidade com a população. 

Tabela 76. Utentes ativos nos NAT entre 2010 e 2015 



Atualização do Diagnóstico do Território: Concelho de Lisboa                                         

 

Página 182 de 210 

 

Ano Nº Utentes Ativos NAT Nº Novos Utentes NAT 

2010 225 82 

2011 317 151 

2012 293 64 

2013 290 84 

2014 287 74 

2015 348 83 

Utente Ativo101: todo o Utente com pelo menos um evento assistencial com o estado de Realizado no período 

em estudo registado nesta Unidade. O utente transferido/disponibilizado é sempre considerado como “Ativo” 

na Unidade de origem. 

 

5.1.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CONSUMOS 

Entre os utentes ativos com residência no Concelho de Vila Franca de Xira e que recorrem aos NAT, a heroína 

continua a ser a substância mais referida como droga principal (54.4%), seguida de Canábis (18.9%) e logo a 

seguir a cocaína (14.9%). 

Tabela 77. Droga principal 

Substância 
Psicoativa 

Total Total % 

Heroína 186 54.4% 

Cocaína 52 14.9% 

Álcool 15 4.3% 

Canábis 66 18.9% 

Ecstasy/MDMA 2 0.6% 

Benzodiazepinas 16 4.6% 

Outras substâncias* 11 3.2% 

(*Inclui alucinogénios, anfetaminas, outros estimulantes, outros hipnóticos, tabaco e outras substâncias) 

Relativamente às vias de consumo de substâncias psicoativas, ao longo a vida (tabela 80), podemos verificar 

que a maioria dos utentes opta por consumos por via fumada/inalada (63.7%). 

Tabela 78. Via de consumo da vida 

Via de Consumo na 
Vida 

Total Total % 

                                                             

101 Instituto da Droga e da Toxicodependência, I.P.. Sistema de Informação Multidisciplicar – SIM. Orientações gerais de 

registo. Pág. 1 
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Fumada/Inalada 212 63.7% 

Endovenosa 51 15.3% 

Oral 70 21% 

N/S 0 0% 

Total 333 100% 

 

 CARATERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 Género e idade 

Caracterizando a população toxicodependente inscrita nos NAT do Concelho de Vila Franca de Xira do ponto 

de vista sociodemográfico, e relativamente ao género, pode constatar-se que a maioria dos utentes ativos é 

do sexo masculino (82.5%). 

Tabela 79. Utentes por género 

Género M F M% F% 

Nº 287 61 82.5% 17.5% 

Nº Total de Utentes 348 100% 

 

Relativamente aos grupos etários dos utentes ativos nos NAT, verifica-se que a maioria encontra-se nas faixas 

etárias dos 35 aos 49 anos. As faixas etárias abaixo dos 29 anos e acima dos 54 têm uma representatividade 

baixa. De realçar que os utentes com idades compreendidas entre os 15 e os 19 anos, correspondem a 

encaminhamentos recentes (no ano de 2015) de adolescentes com consumos, realizados pelas entidades 

parceiras.  

Tabela 80. Utentes por grupo etário 

Grupo Etário Total Total % 

-14 0 0% 

15 – 19 10 2.9% 

20 – 24 14 4% 

25 – 29 11 3.2% 

30 – 34 37 10.6% 

35 – 39 65 18.7% 

40 – 44 98 28.1% 

45-49 63 18.1% 

50-54 36 10.4% 

55-59 7 2% 

60 ou + 7 2% 
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Total 348 100% 

 

 Nacionalidade 

Analisando a nacionalidade os utentes, observa-se que, do total de 348 utentes ativos em 2015, atendidos nos 

NAT, 98.2% são Portugueses e apenas 1.8% são estrangeiros. 

Tabela 81. Utentes segundo a nacionalidade 

Nacionalidade Total Total % 

Portugal 342 98.2% 

Angola 3 0.9% 

Moldávia 1 0.3% 

Brasil 1 0.3% 

Ucrânia 1 0.3% 

Total 348 100% 

 

 Nível de Escolaridade 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, 72.5% dos utentes concentram-se nos níveis de habilitações do 

ensino básico (1.º, 2.º e 3.º ciclos); 19.8% tem o ensino secundário e apenas 3.8% dos utentes têm grau 

universitário ou frequência universitária. Somente 1.5% dos utentes não têm escolaridade. Estes valores 

confirmam que a população com comportamentos aditivos e dependências, inscrita nos NAT, possui um nível 

de escolaridade inferior à população geral, que apresenta a seguinte distribuição: 15% que atingiram o ensino 

secundário, 27% com grau universitário e 42% de indivíduos com habilitações ao nível do ensino básico.  

Tabela 82. Escolaridade dos utentes 

Habilitações Total Total % 

Sem escolaridade 3 0.9% 

Sabe ler e escrever 2 0.6% 

1º ciclo 33 9.5% 

2º ciclo 97 27.7% 

3º ciclo 122 35.1% 

Ensino Secundário 69 19.8% 

Frequência Universitária 9 2.6% 

Grau Universitário 4 1.2% 

Formação Profissional 6 1,70% 

Desconhecido 3 0.9% 

Total 348 100% 
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 Situação Face ao Emprego 

Relativamente à situação face ao emprego dos utentes com residência no Concelho de Vila Franca de Xira, 

verifica-se que 130 dos utentes se encontram desempregados, representando 36,4% (dos quais 25,6% estão 

desocupados há mais de um ano e 11.,8% ficaram desocupados há menos de um ano). Os utentes com situação 

profissional ativa representam 45,7% do total de utentes, sendo que, com trabalho estável, se encontram 

apenas 25.6% dos utentes. Estes dados demonstram claramente a fragilidade social da população inscrita nos 

NAT, comparativamente com a população residente geral. Associando a este fator o nível de escolaridade 

inferior, fica dificultada a capacidade de inserção profissional desta população, relativamente à população 

residente 

Tabela 83. Utentes segundo a situação face ao emprego 

Situação Profissional Total Total % 

Emprego Estável 89 25.6% 

Emprego Ocasional 70 20.1% 

Desempregado há menos de um ano 41 11.8% 

Desempregado há mais de um ano 89 25.6% 

Reformado 6 1.7% 

Pensão Social 11 3.2% 

Estudante 14 4% 

Formação Profissional 6 1.7% 

Outras situações 22 6.3% 

Total 348 100% 

 

 Coabitação e Alojamento 

Relativamente à coabitação, podemos verificar que a maioria (49.1%) dos utentes vive com a família de origem 

e que 14.9% dos utentes vive com companheiro(a) e filhos. 

Tabela 84. Tipo de coabitação 

Tipo de Coabitação Total Total % 

Com família de origem 171 49.1% 

Só com companheiro 49 14.8% 

Sozinho 39 11.2% 

Com companheiro e filhos 52 14.9% 

Com filhos 16 4.6% 

Com outros familiares  7 2% 
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Com amigos 3 0.9% 

Numa instituição 7 2% 

Na rua 4 1.2% 

Desconhecido 0 0% 

Total 348 100% 

 

 Freguesias de Residência 

Na tabela 87 são apresentados os dados relativos aos Concelhos de residência dos 348 utentes em 

acompanhamento nos NAT. A maioria dos utentes (84.2%) reside no Concelho de Vila Franca de Xira;  no 

entanto, os NAT dão apoio excecional a utentes do Concelho de Lisboa (3.7%), que trabalham no Concelho de 

Vila Franca de Xira e tem alargado a sua resposta a alguns pedidos de apoio dos Concelhos limítrofes. 

Tabela 85. Utentes por Concelho de residência 

Residência por 
Concelho 

Total Total % 

Vila Franca de Xira 293 84.2% 

Alenquer 17 4.9% 

Azambuja 3 0.9% 

Benavente 12 3.4% 

Salvaterra de Magos 1 0.3% 

Santarém 1 0.3% 

Loures 4 1.2% 

Lisboa 13 3.7% 

Arruda dos Vinhos 4 1.2% 

Total 348 100% 

 

 Situação perante a Justiça 

No que se refere à situação face à justiça, verifica-se que, do total de 348 utentes ativos nos NAT em 2015, 70 

(20.1%) já estiveram presos e que 256 (73.5%) apresentam antecedentes judiciais. 

Tabela 86. Situação dos utentes face à justiça 

Dados Judiciais Total Total % 

Antecedentes Judiciais 256 73.5% 

Prisão Efetiva 70 20.1% 
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% com base no número de utentes ativos em 2015 (348 utentes) 

 

5.1.3 Situação perante a saúde 

No que se refere à situação face à saúde, relativamente às doenças infecciosas, verifica-se que 12.4% 

apresentam infeção com VIH e que 59.7% são portadores do vírus da Hepatite C.  

Tabela 87. Situação face à seropositividade para doenças infecciosas 

Doenças Infecciosas Total Total % 

VIH 43 12.4% 

VHC 208 59.7% 

Tuberculose 52 14.9% 

Nota: % com base no número de utentes ativos em 2015 (348 utentes) 

 

Relativamente ao programa de tratamento dos utentes, a maioria (61.5%) encontra-se em Programa de 

Tratamento com Agonista Opiáceo com cloridrato de metadona nos NAT. É de realçar que 21.8% dos utentes 

tem acompanhamento psiquiátrico regular e toma medicação psiquiátrica.  

Tabela 88. Utentes por programa de tratamento 

Tratamento Total Total % 

Metadona 214 61.5% 

Buprenorfina de alta dose 53 15.2% 

Buprenorfina + Naloxona 1 0.3% 

Psiquiatria 76 21.8% 

Nota: % com base no número de utentes ativos em 2015 (348 utentes) 

 

 

5.2 Reinserção nos NAT 

A reinserção constitui uma área fundamental no âmbito da intervenção em CAD e pressupõe uma abordagem 

integrada das diferentes problemáticas que condicionam a integração social e profissional dos cidadãos. O 

trabalho na área da reinserção pressupõe, assim, a procura de soluções para os problemas da habitação, 

educação, emprego e formação profissional, participação/cidadania/autonomia, família e relações, lazer e 

tempos livres. Sabemos que os percursos de inserção de cidadãos com problemas de uso e abuso de 
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substâncias psicoativas exigem intervenções globais, sistémicas e em rede (articulação interinstitucional), que 

contribuam para a sustentabilidade da sua reintegração social. Esta intervenção baseia-se na construção 

conjunta do Plano Individual de Inserção, a partir dum diagnóstico social inicial, permitindo definir as 

estratégias a contratualizar com os utentes, cuja implementação obriga a um acompanhamento continuado e 

integrado (intervenção individual, familiar e de grupo). 

Segundo Cabrero102, a Reinserção tem como principal objetivo munir o indivíduo das ferramentas necessárias 

para conseguir superar a sua dependência e assim poder reintegrar-se no seu contexto social específico. Para 

este autor a Reinserção é um processo que se inicia quando o dependente de substâncias decide iniciar um 

tratamento, aprofunda-se a partir do momento que começa a sua autonomia, a sua capacidade de comunicação 

e de identificação a valores sociais mínimos e é operativa quando o indivíduo é capaz de desenvolver a sua vida 

em sociedade, sem conflitos, conseguindo manter capacidades de relação, exercendo uma atividade ocupacional 

ou laboral e integrando o seu meio social adequado às suas características pessoais.  

Torna-se assim fundamental compreender qual o sentido que cada indivíduo atribui ao seu comportamento 

nos diferentes domínios da sua vida, e deste modo pode-se assim definir objetivos de intervenção face a cada 

dimensão da reinserção, designadamente, na dimensão da família e das relações, na educação, no trabalho e 

formação profissional, no lazer, tempo livre e participação, cidadania e autonomia. Ou seja, a intervenção em 

Reinserção deve centrar-se no indivíduo, capacitando para o desenvolvimento de um projeto que harmonize 

estas várias dimensões da sua vida. 

A intervenção na área da reinserção nos NAT é parte integrante da abordagem multidisciplinar subjacente ao 

projeto de intervenção desenvolvido por esta resposta. Baseia-se na construção de um Plano Individual de 

Inserção com o objetivo de definir as estratégias a contratualizar com os utentes, cuja implementação obriga 

a um acompanhamento continuado e integrado que passa pelas seguintes intervenções:  

 Encaminhamento para os serviços da segurança social ao nível de apoios económicos (RSI, reformas por 

invalidez, apoio jurídico, subsídio de maternidade, apoio para entrada em comunidade terapêutica...); 

 Encaminhamento e articulação para as estruturas de apoio social (Banco Alimentar, banco de roupa e 

outras); 

 Apoio na procura de emprego, através da pesquisa acompanhada das ofertas do IEFP e de outras 

entidades divulgadas nos sites de emprego/formação e do incentivo a candidaturas espontâneas 

(elaboração de CV e cartas de candidatura, respostas a anúncios...); 

                                                             

102Cabrero, G. La Integración Social de Drogodependientes, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1988, p. 251 
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 Articulação e encaminhamento para os serviços de saúde em função das diferentes problemáticas dos 

utentes nestes domínios, assegurando que os utentes recebem os cuidados de saúde que necessitam 

e se mobilizam para o cumprimento dos seus planos de tratamento, particularmente no que respeita 

às doenças infecciosas; 

 Visitas domiciliárias; 

 Acompanhamento das situações onde se verifica necessidade de articulação com Tribunais, CPCJ/ECJ; 

 Contactos e apoio na resolução das diferentes questões burocráticas e legais relacionadas com os 

problemas correntes dos utentes (contratos de habitação e outras contratações, análise de 

documentos fiscais, IRS); 

 Apoio psicossocial às famílias em risco com filhos menores em articulação com os Centros 

Comunitários da Autarquia. 

Esta intervenção desenvolve-se em articulação com os GIP existentes no Concelho; Hospital de Vila Franca de 

Xira; Centros de Saúde; Serviço Local de Segurança Social; Centros Comunitários da Autarquia; Instituições 

com Banco Alimentar; Câmara Municipal de Vila Franca de Xira; Juntas de Freguesia-;PSP;GNR; DGRS;CPCJ; 

ECJ; Emergência Social. 

No ano de 2015 foram acompanhados pelo serviço social dos NAT 174 utentes, sendo as principais 

problemáticas apresentadas, o desemprego e trabalho precário; a baixa escolaridade; as carências 

económicas, as disfunções familiares (agregados familiares numerosos; famílias dependentes de prestações 

sociais; famílias monoparentais femininas com filhos menores). 

As áreas lacunares identificadas no âmbito da intervenção desenvolvida pelo Serviço Social dos NAT prendem-

se fundamentalmente com a área da habitação, nomeadamente a falta de apoio para utentes sem-abrigo e as 

dificuldades de acesso à habitação social; insuficiência de instituições para apoio alimentar; as dificuldades de 

acesso ao mercado de trabalho, agravadas com o aumento do desemprego, fator que nos últimos anos 

colocou numa situação de maior vulnerabilidade a população toxicodependente acompanhada nos NAT, 

tendo em conta em conta os baixos níveis de qualificação destes utentes; os seus problemas de saúde; as 

lacunas ao nível das competências pessoais e sociais; e por último, a carência ao nível de uma formação 

ajustada ao perfil/necessidades desta população. 

 

5.3 Utentes em acompanhamento nas Equipas de Tratamento da DICAD, residentes nos 
Concelhos Benavente, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Azambuja 
 

Neste ponto do relatório apresenta-se uma caraterização sumária dos utentes com comportamentos aditivos 

(álcool e outras SPA) residentes nos Concelhos Benavente, Arruda dos Vinhos, Alenquer e Azambuja, uma vez 
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que, como foi referido na introdução deste relatório, os NAT têm alargado de forma gradual a resposta aos 

pedidos provenientes destes Concelhos, podendo estes dados ser relevantes para o diagnóstico de 

necessidades no eixo do Tratamento. 

Assim, e como se pode verificar na tabela abaixo, encontram-se em acompanhamento nas diferentes equipas 

de tratamento do DICAD (ET de Xabregas, de Santarém, de Torres Vedras e Unidade de Alcoologia de Lisboa) 

um total de 264 utentes, dos quais 61 são residentes no Concelho de Alenquer, 20 no Concelho de Arruda, 

108 no Concelho de Azambuja (neste total estão incluídos cerca de 70 utentes reclusos na prisão de Alcoentre) 

e 75 no Concelho de Benavente. Destes utentes, 71 (34 do Concelho de Alenquer, 6 do Concelho de Arruda, 

15 do Concelho de Azambuja [exceto os reclusos] e 16 do Concelho de Benavente) têm como droga principal 

de adição o álcool, estando maioritariamente em acompanhamento na Unidade de Alcoologia de Lisboa; os 

restantes (27 no Concelho da Alenquer, 14 do Concelho de Arruda, 20 do Concelho da Azambuja e 59 do 

Concelho de Benavente) têm maioritariamente como droga de eleição a heroína, encontrando-se inseridos 

também na sua maioria no Programa de Metadona. 

Tabela 89. Utentes abrangidos em acompanhamento nas Unidades de Tratamento da DICAD residentes nos Concelhos Benavente, 
Arruda dos Vinhos, Alenquer e Azambuja 

Dados de 2015 
Concelhos 

Alenquer Arruda Azambuja Benavente 

Nº de Utentes acompanhados 61 20 108 75 

Distribuição por género 
Masculino 51 16 101 59 

Feminino 10 4 7 14 

Distribuição por grupo 
etário 

<=19 1 1 2 7 

20-29 5 1 3 4 

30-39 20 3 47 26 

40-49 17 7 37 25 

>=50 18 8 19 11 

Distribuição por 
freguesia 

  Arrud.: 14 Azamb.: 16 Benav: 29 

  - Alcoen.: 71 Sam. C: 37 

  Outras: 6 Outras: 21 Outras: 7 

Distribuição por 
habilitações literárias 

1º, 2º ou 3º Ciclo 48 14 76 47 

Secundário 8 3 11 18 

Grau Superior 0 0 0 1 

Desconhecido 5 3 21 7 

Distribuição por 
situação profissional 

A Trabalhar 23 10 16 25 

Desocupados 21 6 23 32 

Estudantes 1 1 4 2 

Desconhecido 16 3 65 (43 recl.) 8 

Distribuição por fonte 
de referência 

Iniciativa Própria 12 4 15 34 

C.D. Toxicodependência 0 0 0 4 

CPCJ 4 0 1 2 

Estruturas de Saúde 10 6 9 12 

Estruturas Judiciais 13 3 51 3 

Outras 22 7 32 18 

Heroína 20 12 90 51 
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Distribuição por droga 
principal 

Álcool 34 6 15 16 

Outras substâncias ilícitas 7 2 3 8 

 

De referir, igualmente, que dos 193 utentes residentes nestes 4 Concelhos, 82, isto é cerca de 50%, encontram-

se desocupados, o que remete para uma taxa de desemprego superior à verificada nos utentes residentes no 

Concelho de Lisboa ou Vila Franca de Xira em acompanhamento nas Equipas de Tratamento, o que poderá 

remeter para uma situação de maior vulnerabilidade social destes utentes. 

Como também já foi referido na introdução deste capítulo, as Equipas de Tratamento que recebem estes 

utentes têm sentido uma grande dificuldade em prestar um acompanhamento com a regularidade mínima 

desejável, devido aos diferentes obstáculos que os doentes apresentam para se deslocar às consultas. A 

integração no Programa de Metadona é também muito difícil, devido à distância que os doentes percorrem 

para levantar as doses nas ET, e mesmo quando é possível assegurar a administração da metadona nos Centros 

de Saúde (como se verifica para Benavente, Samora Correia ou Azambuja) em que o número de admissões é 

limitado, uma parte considerável dos utentes comparece apenas pontualmente às consultas de 

acompanhamento médico e psicológico nas Equipas de Tratamento, o que dificulta muito a realização de uma 

intervenção adequada. Acresce ainda a maior dificuldade de articulação entre as diferentes Equipas de 

Tratamento e os serviços locais de saúde ou com os serviços sociais e outras entidades, dado que os NAT se 

encontram igualmente distantes geograficamente destas equipas, o que não facilita o trabalho em rede, que 

para se tornar verdadeiramente eficaz implica um conhecimento do terreno, e a promoção de encontros, 

reuniões e outras formas de trabalho conjunto.  

 

5.4 UTENTES COM COMPORTAMENTOS ADITIVOS DOS DIFERENTES CONCELHOS INSCRITOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO 

ACES 

Como já tinha sido referido, no capítulo da Saúde deste diagnóstico, e de acordo com os dados fornecidos 

pelo ACES (ver tabela abaixo), encontram-se inscritos nas Unidades de Saúde do ACES do Estuário do Tejo, 

13.910 utentes com problemas associados ao abuso de tabaco; 2.189 utentes com problemas associados ao 

abuso crónico de álcool; 412 com abuso agudo de álcool; 112 com abuso de medicação e 532 com abuso de 

outras SPA. Estes dados confirmam, como é do conhecimento geral, o elevado número de indivíduos com 

problemas associados ao consumo de tabaco e álcool. Salienta-se, igualmente, numa análise comparativa dos 

dados por Concelho, o elevado número de utentes do Concelho de Benavente com abuso de substâncias 

ilícitas. Os dados que aqui analisamos são provenientes da informação recolhida pelos médicos de medicina 
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geral e familiar e permite de algum modo estimar a dimensão do problema, sendo no entanto necessário 

considerar o sub-registo de dados, presente em qualquer sistema de informação. 

 

 

Tabela 90. Utentes com comportamentos aditivos dos diferentes Concelhos inscritos nas unidades de Saúde 
do ACES 

 
FONTE: ACES DO ESTUÁRIO DO TEJO, 2016 

 

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS DADOS REFERENTES AO ACES, NAT E EQUIPAS DE TRATAMENTO DA DICAD 

 

A partir de uma análise da informação referente aos dados fornecidos pelas três entidades de saúde (ACES, 

DICAD e NAT – ver tabela abaixo) no que respeita aos utentes com comportamentos aditivos, pode referir-se 

que, no que concerne à população dos diferentes Concelhos do ACES do Estuário do Tejo com abuso crónico 

e agudo de álcool, inscrita nos centros de saúde, a maioria não se encontra abrangida pelas Equipas de 

Tratamento da DICAD. Ainda que uma parte destes utentes possa encontrar resposta para esta problemática 
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através da intervenção dos médicos de medicina geral e familiar, a avaliação junto dos responsáveis das 

unidades de saúde remete para grandes lacunas no tratamento desta problemática.  

Tabela 91. Utentes com abuso de álcool em acompanhamento nas Equipas de Tratamento da DICAD ou 
inscritos nas Unidades de Saúde do ACES de Estuário do Tejo 

 Álcool – abuso crónico e agudo 

Concelhos Alenquer Arruda Azambuja Benavente V. Franca de Xira 

Total de utentes identificados pelo ACES 300 63 127 378 1.733 

Total de utentes em acompanhamento na DICAD 34 6 15 16 65 

Total de utentes sem acompanhamento 266 57 102 262 1.668 
Fonte: ACES do Estuário do Tejo, 2016; Sistema de Informação Multidisciplinar/DICAD, 2016; Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes, 2016. 

Assim, e mesmo considerando a dificuldade que normalmente esta população tem em reconhecer o seu 

comportamento de abuso crónico e mesmo agudo como um problema, ou de se motivarem para um 

tratamento, o que poderá conduzir a não procurarem ajuda especializada, é necessário chamar a atenção para 

o facto de para a população residente nestes Concelhos a resposta especializada para este problema poder 

ser encontrada na Unidade de Alcoologia de Lisboa . Esta realidade coloca, pela distância a que se situa esta 

resposta, diferentes obstáculos à procura de ajuda, motivação para o tratamento e adesão ao mesmo. 

No que respeita à população com adição às substâncias ilícitas, mais uma vez, como se pode ver através dos 

dados apresentados na tabela abaixo, também se verifica (à exceção do Concelho de Vila Franca de Xira que 

dispõe dos NAT) a existência de numerosos utentes com comportamentos aditivos inscritos no ACES do 

Estuário do Tejo, que não se encontram abrangidos (cerca de 50%) pelas Equipas de Tratamento da DICAD, 

nem pela resposta dos NAT, que, como já foi referido, apesar de terem alargado no último ano a sua resposta 

a pedidos provenientes dos Concelhos limítrofes, tem sido ainda de forma limitada.  

De salientar, mais uma vez, que estes números se encontram abaixo dos valores reais e que as lacunas serão 

ainda maiores, dado que existe uma grande probabilidade de sub-registo destas problemáticas. Os dados 

relativos ao Concelho de Vila Franca de Xira vêm aliás no sentido de confirmar esta possibilidade, uma vez que 

o número de indivíduos residentes no Concelho de Vila Franca de Xira acompanhados nos NAT é superior aos 

identificados pelo ACES e DICAD. 

Esta informação também nos permite confirmar uma verdade fundamental acerca da importância das 

respostas de proximidade na adesão ao tratamento. Os dados aqui apresentados apontam de forma clara para 

o facto do Concelho de Vila Franca de Xira, ao dispor uma resposta local ao nível de tratamento assegurada 

pelos NAT ter permitido aproximar todos os utentes ou a grande maioria dos utentes com comportamentos 

aditivos ao sistema de saúde (salvaguardando aqueles que não foram registados nos sistemas de informação). 

Nos outros Concelhos, esta realidade está longe de ser atingida, e constitui uma área lacunar, que se 
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considerou necessário retratar neste diagnóstico, uma vez que, como já foi referido na introdução do mesmo, 

a resposta para este problema dever ser equacionada para o conjunto do território abrangido pelo ACES. 

Tabela 92. Utentes com comportamentos aditivos em acompanhamento nas ET da DICAD, nos NAT de Vila 
Franca de Xira ou inscritos nas Unidades de Saúde do ACES de Estuário do Tejo 

  Substâncias Psicoativas Ilícitas  

Concelhos Alenquer Arruda Azambuja Benavente Vila Franca de Xira 

Total de utentes identificados pelo ACES 86 28 75 156 267 

Total de utentes em acompanhamento DICAD 27 14 23 59 48 

Total NAT 17 0 13 12 293 

Total DICAD + NAT 44 14 36 71 341 

Total de utentes sem acompanhamento  42 14 39 85 0 

Fonte: ACES do Estuário do Tejo, 2016; Sistema de Informação Multidisciplinar/DICAD, 2016; Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes, 2016. 

CONCLUSÕES: PROBLEMAS E PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO – TRATAMENTO / REINSERÇÃO  

Tendo em conta as diferentes questões retratadas ao longo deste capítulo, apresentam-se de seguida as 

propostas de intervenção, planeadas de acordo com as problemáticas identificadas: 

Problema 1) Indivíduos dependentes de substâncias psicoativas ilícitas residentes no Concelho de Vila Franca 

de Xira e nos Concelhos limítrofes (Arruda dos Vinhos, Alenquer, Azambuja e Benavente), acompanhados nos 

NAT; 

Problema 2) Indivíduos dependentes de substâncias psicoativas ilícitas inscritos nas diferentes unidades de 

saúde do ACES do Estuário do Tejo, sem acompanhamento nos serviços especializados em comportamentos 

aditivos, com dificuldades de se mobilizarem para o tratamento, dada a distância física a que se encontram as 

respostas atualmente disponíveis; 

Problema 3) Indivíduos com abuso crónico e agudo de álcool inscritos nas diferentes unidades de saúde do 

ACES do Estuário do Tejo, sem acompanhamento nos serviços especializados, com dificuldades de se 

mobilizarem para o tratamento, dada a distância física a que se encontram as respostas atualmente 

disponíveis. 

 

Tendo em conta as problemáticas acima referidas considerou-se que as propostas de intervenção deverão 

privilegiadamente incidir em: 

 Garantir a continuidade da resposta ao nível do Tratamento/Reinserção para os 339 utentes com 

comportamentos aditivos atualmente em acompanhamento nos NAT. 

A continuidade desta resposta implica:  
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 Promover a continuidade da articulação com as unidades de saúde do Concelho de Vila Franca de Xira, 

potenciando a intervenção integrada com estes serviços através do desenvolvimento de um trabalho 

de aferição de necessidades e definição de estratégias articuladas de intervenção; 

 Atualização da formação dos médicos de medicina geral e familiar na área dos CAD, melhoria do 

sistema de referenciação e da articulação no acompanhamento médico prestado pelas unidades de 

saúde do ACES nas diferentes problemáticas de saúde dos utentes;  

 Melhorar a articulação com os serviços de psiquiatria do Hospital de Vila Franca de Xira, no sentido de 

garantir a agilização da referenciação para estas respostas e promoção de uma intervenção integrada 

para os crescentes problemas de comorbilidade psiquiátrica dos utentes; 

 Melhorar o sistema de referenciação e articulação com os serviços de cuidados de saúde 

especializados do Hospital de Vila Franca de Xira, nomeadamente, de infeciologia, de pneumologia, 

de estomatologia, entre outros; 

 Melhorar a articulação com as respostas locais disponíveis na área da reinserção, através da 

participação dos NAT nos grupos de trabalho da Rede Social que se debruçam sobre as questões da 

empregabilidade e inserção social das populações mais vulneráveis; da realização de reuniões de 

trabalho com o Centro de Formação de Alverca, Centro de Emprego, CIPS locais entre outras 

iniciativas, tendo em vista a possibilidade de fomentar o desenvolvimento de formações à medida dos 

perfis e necessidades desta população e de se trabalhar no sentido do Job Matching; 

 Dinamizar contactos com o tecido empresarial, tendo em vista o progressivo desenvolvimento da rede 

para a empregabilidade desta população, em articulação com as medidas de emprego e formação 

disponíveis; 

 Desenvolvimento de trabalhos científicos e de investigação, com o objetivo de aprofundar o conhecimento 

na área dos CAD, promovendo a avaliação das intervenções e a partilha de boas práticas. 

 

 Alargar a capacidade de resposta dos NAT aos utentes inscritos nas diferentes unidades de saúde do 

ACES do Estuário do Tejo com comportamentos aditivos, que venham a ser encaminhados por estas 

unidades de saúde e pelos diferentes parceiros sociais que no terreno intervêm com esta população, ou 

que por iniciativa própria procurem esta resposta; 

O alargamento desta resposta deveria passar pela criação de uma rede de referenciação e 

acompanhamento integrado a esta população, envolvendo os diferentes serviços de saúde do ACES do 

Estuário de Tejo, Hospital de Vila Franca de Xira, Equipas de Tratamento do DICAD e os Serviços Sociais, 

potenciando os recursos existentes e a eficácia da intervenção. 
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A criação desta rede passaria por: 

 Promover a formação dos médicos de medicina geral e familiar das unidades de Saúde do Concelhos 

de Alenquer, Arruda, Azambuja e Benavente no âmbito do CAD, à semelhança do trabalho já realizado 

no Concelho de Vila Franca de Xira, de forma a garantir o acompanhamento articulado das diferentes 

problemáticas de saúde destes utentes; 

 Alargar a capacidade do programa de metadona em funcionamento nos Centros de Saúde de 

Benavente, Samora Correia e Azambuja, garantido em simultâneo o acompanhamento 

psicoterapêutico nestes locais, através da deslocação dos técnicos dos NAT que vierem a ser afetos a 

este acompanhamento, com a periodicidade que se vier a avaliar como necessária, bem como do 

adequado apoio psiquiátrico; 

 Promover a articulação com os serviços de psiquiatria do Hospital de Vila Franca de Xira, no sentido 

de garantir a agilização da referenciação dos utentes com co-morbilidade psiquiátrica e de promover 

uma intervenção integrada para esta problemática; 

 Promover a referenciação e articulação com os serviços de cuidados de saúde especializados do 

Hospital de Vila Franca de Xira, nomeadamente, de infeciologia, de pneumologia, de estomatologia, 

entre outros, garantindo o acesso a estes cuidados para todos os utentes com problemas de saúde, 

de forma a diminuir os riscos de agravamento destas patologias; 

 Promover a articulação com os serviços locais que intervêm na área social e do emprego/formação 

(Autarquia, Serviço Local de Ação Social, GIPS, Centros de Formação e Emprego, entre outros) tendo em 

vista o acompanhamento integrado dos percursos de inserção desta população e a dinamização 

conjunta de novas respostas de âmbito local adaptadas às necessidades de inserção deste grupo alvo. 

 

 Alargar a resposta dos NAT aos utentes com problemática de abuso de álcool inscritos nas diferentes 

unidades de saúde do ACES do Estuário do Tejo, que venham a ser encaminhados por estas unidades de 

saúde e pelos diferentes parceiros sociais que no terreno intervêm com esta população, ou que por 

iniciativa própria procurem esta resposta. 

Este alargamento da resposta dos NAT à problemática do álcool passaria por:  

 Criação de uma rede de referenciação e acompanhamento integrado a esta população, 

envolvendo os diferentes serviços de saúde do ACES do Estuário de Tejo, Hospital de Vila Franca 

de Xira, Unidade de Alcoologia de Lisboa e Serviços Sociais, potenciando os recursos existentes e 

a eficácia da intervenção; 
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 Dotar os profissionais das unidades de saúde de conhecimentos e competências para intervirem 

nesta problemática;  

 Promover o trabalho articulado com os serviços de psiquiatria do Hospital de Vila Franca de Xira, no 

sentido de garantir o internamento de utentes em acompanhamento para desabituação e o 

acompanhamento na consulta externa de psiquiatria dos doentes com comorbilidade psiquiátrica; 

 Promover a referenciação e articulação com os serviços de cuidados de saúde especializados do 

Hospital de Vila Franca de Xira, nomeadamente, de infecciologia, gastroenterologia, cardiologia 

entre outros, garantindo o acesso a estes cuidados para todos os utentes com problemas de saúde, 

de forma a diminuir os riscos de agravamento destas patologias; 

 Promover a articulação com os serviços locais que intervêm na área social e do emprego/formação 

(Autarquias, Serviços Locais de Ação Social, GIPS, Centros de Formação e Emprego, entre outros) 

tendo em vista o acompanhamento integrado dos percursos de inserção desta população; 
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PROBLEMA 1 – Indivíduos dependentes de substâncias psicoativas ilícitas, acompanhados nos NAT 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 

Concelho de Vila Franca de 
Xira e outros limítrofes 

 

 

348 Utentes com 
dependência de 
substâncias ilícitas 
em 
acompanhamento 
nos NAT 
 
 

 Dependência de 
substâncias psicoativas 
(heroína, cocaína, canábis, 
benzodiazepinas, entre 
outras); 

 Policonsumo; 

 Comportamentos de risco; 

 Prevalência elevada de 
doenças infecciosas 
associadas às práticas de 
consumo e práticas sexuais 
não protegidas; 

 Prevalência elevada de 
doenças crónicas e 
acidentes diversos; 

 Vulnerabilidade física, 
psíquica e mental; 

 Défice de competências 
sociais e pessoais; 

 Perturbações emocionais; 

 Comorbilidade psiquiátrica; 

 Problemas com a justiça; 

 Dificuldade de inserção 
social e profissional; 

 Desemprego de longa 
duração; 

 Fraca qualificação 
profissional e baixa 
escolaridade; 

 Estigmatização; 

 Alteração das relações 
interpessoais na família e 
na comunidade. 

Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes da Castanheira e 
de Alverca em articulação com a ET de Xabregas: 

 Consulta de Psicologia; 

 Acompanhamento social; 

 Acompanhamento dos percursos de inserção sócio- 
profissional; 

 Atendimento familiar; 

 Serviço de Terapias Medicamentosas; 

 Análises Clínicas, Pesquisa de Metabolitos. 
CRI de Lisboa Oriental/ Equipa de Tratamento de Xabregas: 
Tratamento ambulatório/consulta externa:  

 Consultas de Psiquiatria/de Psicologia/de Serviço Social; 

 Atendimento familiar/grupos terapêuticos; 

 Serviço de Terapias Medicamentosas. 
Hospital de Vila Franca de Xira: 

 Consultas nas diferentes especialidades médicas; 

 Serviços de Psiquiatria (internamento e consulta externa). 
Unidades de Saúde do ACES do Estuário do Tejo afetas a estes 
territórios: 

 Medicina  Geral e Familiar  

 Cuidados de enfermagem 

 Consultas de Psicologia 

 Apoio Domiciliário  

 Apoio social  
Serviços de apoio na área social e do emprego: 

 Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia (atendimento 
social, bancos alimentares, lojas sociais); 

 Gabinetes de Inserção Socioprofissional (GIP) 

 Serviço Local de Ação Social (atendimento social, 
rendimento social de inserção, prestações sociais e outros 
apoios/subsídios pontuais); 

 Santa Casa da Misericórdia e outras IPSS; 

 Centros de Formação de Alverca, Salvaterra de Magos e 
Santarém; 

 Centros Emprego de Santarém, Vila Franca de Xira e Torres 
Vedras 

 Garantir a continuidade da resposta ao nível do Tratamento / 
Reinserção para os 348 utentes com comportamentos aditivos 
atualmente em acompanhamento nos NAT. 

 Promover a continuidade da articulação com as unidades de 
saúde do Concelho de Vila Franca de Xira, potenciando a 
intervenção integrada com estes serviços, através de: 
- Desenvolvimento de um trabalho de aferição de necessidades e 
definição de estratégias articuladas de intervenção; 
- Atualização da formação dos médicos de medicina geral e 
familiar na área dos CAD;  
- Melhoria do sistema de referenciação e a articulação no 
acompanhamento médico prestado pelas unidades de saúde do 
ACES nas diferentes problemáticas de saúde dos utentes. 

 Melhorar a articulação com os serviços de psiquiatria do Hospital 
de Vila Franca de Xira, no sentido de garantir a agilização da 
referenciação para estas respostas e promover uma intervenção 
integrada para os crescentes problemas de comorbilidade 
psiquiátrica dos utentes; 

 Melhorar o sistema de referenciação e articulação com os 
serviços de cuidados de saúde especializados do Hospital de Vila 
Franca de Xira, nomeadamente, de infeciologia, de pneumologia, 
de estomatologia, entre outros; 

 Melhorar a articulação com as respostas locais disponíveis na área 
da reinserção, através da participação dos NAT nos grupos de 
trabalho da Rede Social que se debruçam sobre as questões da 
empregabilidade, e inserção social das populações mais 
vulneráveis, da realização de reuniões de trabalho com o Centro de 
Formação de Alverca, Centro de Emprego, CIP locais entre outras 
iniciativas, tendo em vista a possibilidade de s fomentar o 
desenvolvimento de formações à medida dos perfis e necessidades 
desta população e de se trabalhar no sentido do Job Matching; 

 Dinamizar contactos com o tecido empresarial tendo em vista o 
progressivo desenvolvimento de rede para a empregabilidade 
desta população, em articulação com as medidas de emprego e 
formação disponíveis; 

 Desenvolvimento de trabalhos científicos e de investigação, com 
o objetivo de aprofundar o conhecimento na área dos CAD, 
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promovendo a avaliação das intervenções e a partilha de boas 
práticas. 
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PROBLEMA 2 – Indivíduos dependentes de substâncias psicoativas ilícitas residentes nos concelhos de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Azambuja e Benavente. Inscritos nas diferentes 
unidades de saúde do ACES do Estuário do Tejo, sem acompanhamento nos serviços especializados em comportamentos aditivos e/ou com dificuldades de se mobilizarem para o 
tratamento dada a distância física a que se encontram as respostas atualmente disponíveis. 

Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
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Concelhos de Alenquer 
Azambuja, Arruda dos 
Vinhos e Benavente   

125 Utentes 
acompanhados 
nas Equipas de 
Tratamento da 
DICAD com 
dependência de 
substâncias ilícitas 

 

Cerca de 180 
utentes inscritos 
nas unidades de 
saúde do ACES do 
Estuário do Tejo 
com abuso de 
substâncias ilícitas 
sem 
acompanhamento 
especializado  

 Dependência de 
substâncias psicoativas 
(heroína, cocaína, canábis, 
benzodiazepinas, entre 
outras);  

 Policonsumo; 

 Dificuldade de acesso às 
respostas de tratamento; 

 Comportamentos de risco;  

 Prevalência elevada de 
doenças infecciosas 
associadas às práticas de 
consumo e práticas sexuais 
não protegidas; 

 Prevalência elevada de 
doenças crónicas e 
acidentes diversos; 

 Vulnerabilidade física, 
psíquica e mental; 

 Acompanhamento 
deficitário das diferentes 
problemáticas de saúde 
associada aos 
comportamentos aditivos, 
(com particular ênfase para 
as doenças infecciosas) 
provocado pelas 
dificuldades de 
acessibilidade a estas 
respostas e pela dificuldade 
de monitorização dos 
utentes pelas equipas de 
tratamento da DICAD; 

 Comorbilidade psiquiátrica 

 Défice de competências 
sociais e pessoais;  

 Perturbações emocionais;  

 Envelhecimento da 
população alvo; 

Núcleos de Atendimento a Toxicodependentes da Castanheira e 
Alverca em articulação com a ET de Xabregas: 

  Consulta de Psicologia; 

 Acompanhamento social; 

 Acompanhamento dos percursos de inserção sócio – 
profissional; 

 Atendimento familiar; 

 Serviço de Terapias Medicamentosas; 

 Análises Clínicas, Pesquisa de Metabolitos. 
CRI de Lisboa Oriental/Equipa de Tratamento de Xabregas: 
Tratamento ambulatório/consulta externa:  

 Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de 
Serviço Social; 

 Atendimento familiar/grupos terapêuticos; 

 Terapias Medicamentosas.  
CRI do Ribatejo/Equipa de Tratamento de Santarém: 

 Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de 
Serviço Social; 

 Atendimento familiar/grupos terapêuticos; 

 Terapias Medicamentosas. 
CRI do Oeste/Equipa de Tratamento de Torres Vedras: 

 Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de 
Serviço Social; 

 Atendimento familiar/grupos terapêuticos; 

 Terapias Medicamentosas. 

Hospital de Vila Franca de Xira: 

 Consultas nas diferentes especialidades médicas; 

 Serviços de Psiquiatria (internamento e consulta externa). 

Unidades de Saúde do ACES do Estuário do Tejo afetas a estes 
territórios: 

 Medicina geral e familiar; 

 Cuidados de enfermagem; 

 Consultas de psicologia; 

 Apoio domiciliário; 

 Apoio social  
 
Serviços de apoio na área social e do emprego: 

 Necessidade de alargar a capacidade de resposta dos NAT da 
Castanheira aos utentes inscritos nas diferentes unidades de 
saúde do ACES do Estuário do Tejo, que venham a ser 
encaminhados por estas unidades de saúde e pelos diferentes 
parceiros sociais que no terreno intervêm com esta população, ou 
que por iniciativa própria procurem esta resposta. 

O alargamento desta resposta deveria passar pela criação de uma rede de 
referenciação e acompanhamento integrado a esta população, 
envolvendo os diferentes serviços de saúde do ACES do Estuário de Tejo, 
Hospital de Vila Franca de Xira, Equipas de Tratamento do DICAD e 
Serviços Sociais, potenciando os recursos existentes e a eficácia da 
intervenção. A criação desta rede passaria por: 

 Promover a formação no âmbito do CAD dos médicos de 
medicina geral e familiar das unidades de Saúde do Concelhos de 
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Benavente, à 
semelhança do trabalho já realizado no Concelho de Vila Franca 
de Xira, de forma a garantir o acompanhamento articulado das 
diferentes problemáticas de saúde destes utentes; 

 Alargar a capacidade do programa de metadona em 
funcionamento nos Centros de Saúde de Benavente, Samora 
Correia e Azambuja, garantido em simultâneo o 
acompanhamento psicoterapêutico nestes locais, através da 
deslocação dos técnicos que vierem a ser afetos a esta resposta 
com a periodicidade que se vier a avaliar como necessário e o 
adequado apoio psiquiátrico; 

 Promover a articulação com os serviços de psiquiatria do 
Hospital de Vila Franca de Xira, no sentido de garantir a 
agilização da referenciação dos utentes com comorbilidade 
psiquiátrica e de promover uma intervenção integrada para esta 
problemática; 

 Promover a referenciação e articulação com os serviços de 
cuidados de saúde especializados do Hospital de Vila Franca de 
Xira, nomeadamente, de infeciologia, de pneumologia, de 
estomatologia, entre outros, garantindo o acesso a estes 
cuidados para todos os utentes com problemas de saúde, de 
forma a diminuir os riscos de agravamento destas patologias; 

 Promover a articulação com os serviços locais que intervêm na 
área social e do emprego/formação (Autarquia, Serviço Local de 
Ação Social, GIP, Centros de Formação e Emprego, entre outros) 
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 Problemas com a justiça; 

 Dificuldade de inserção 
social e profissional;  

 Desemprego de longa 
duração; 

 Fraca qualificação 
profissional e baixa 
escolaridade; 

 Estigmatização; 

 Alteração das relações 
interpessoais na família e 
na comunidade. 

 Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia (atendimento 
social, bancos alimentares, lojas sociais); 

 Gabinetes de Inserção Socioprofissional (GIP); 

 Serviço Local de Ação Social (atendimento social, 
rendimento social de inserção, prestações sociais e outros 
apoios/subsídios pontuais); 

 Santa Casa da Misericórdia e outras IPSS; 

 Centros de Formação de Alverca, Salvaterra de Magos e 
Santarém; 

 Centros Emprego de Santarém e Vila Franca de Xira e Torres 
Vedras  

tendo em vista o acompanhamento integrado dos percursos de 
inserção desta população e a dinamização conjunta de novas 
respostas de âmbito local adaptadas às necessidades de inserção 
desta população. 
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PROBLEMA 3 – Indivíduos com abuso crónico e agudo de álcool inscritos nas diferentes unidades de saúde do ACES do Estuário do Tejo. Não têm acompanhamento nos 
serviços especializados e com dificuldades de se mobilizarem para o tratamento dada a distância física a que se encontram as respostas atualmente disponíveis 
Território Grupos Problemáticas Intervenções existentes no território Áreas Lacunares/Intervenções a desenvolver 
Concelhos de Vila Franca de 
Xira de Alenquer, Azambuja, 
Arruda dos Vinhos e 
Benavente. 

Cerca de 2.200 
utentes com 
abuso crónico e 
agudo de álcool 
inscritos nas 
unidades de 
saúde do ACES 
sem 
acompanhamento 
especializado para 
esta problemática 
Destes 2.200 
cerca de 1/5 tem 
problemas de 
abuso agudo 
desta substância; 

Destes indivíduos 
identificados pelo 
ACES, não se 
conhece a 
percentagem 
daqueles que 
estariam 
motivados para 
um 
acompanhamento 
terapêutico. 

 Dependência de álcool; 

 Dificuldade de 
reconhecerem o problema 
e se mobilizarem para o 
tratamento; 

 Dificuldade de acesso às 
respostas de tratamento  

 Fraca adesão aos 
programas de tratamento; 

 Comportamentos de risco;  

 Prevalência elevada de 
doenças hepáticas e 
acidentes diversos; 

 Vulnerabilidade física, 
psíquica e mental; 

 Comorbilidade psiquiátrica; 

 Défice de competências 
sociais e pessoais;  

 Perturbações emocionais;  

 Problemas com a justiça; 

 Desemprego de longa 
duração; 

 Fraca qualificação 
profissional e baixa 
escolaridade; 

 Estigmatização; 

 Alteração das relações 
interpessoais na família e 
na comunidade. 

NAT da Castanheira e Alverca em articulação com a ET de 
Xabregas: 

 Consulta de Psicologia; 

 Acompanhamento social; 

 Acompanhamento dos percursos de inserção sócio- 
profissional; 

 Atendimento familiar; 

 Serviço de Terapias Medicamentosas; 

 Análises Clínicas, Pesquisa de Metabolitos. 
CRI de Lisboa Oriental/Equipa de Tratamento de Xabregas: 
Tratamento ambulatório/consulta externa: 

 Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de 
Serviço Social; 

 Atendimento familiar/grupos terapêuticos; 

 Terapias Medicamentosas; 
CRI do Ribatejo/Equipa de Tratamento de Santarém: 

 Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de 
Serviço Social; 

 Atendimento Familiar/ Grupos Terapêuticos; 

 Terapias Medicamentosas. 

CRI do Oeste/Equipa de Tratamento de Torres Vedras: 

 Necessidade de alargar a resposta dos NAT da Castanheira e 
Alverca aos utentes inscritos nas diferentes unidades de saúde 
do ACES do Estuário do Tejo com problemática de 
dependência/abuso de álcool, que venham a ser encaminhados 
por estas unidades de saúde e pelas diferentes parcerias sociais 
que no terreno intervêm junto desta população, ou que por 
iniciativa própria procurem esta resposta. 

Este alargamento da resposta dos NAT à problemática do álcool 
passaria pela criação de uma rede de referenciação e 
acompanhamento integrado a esta população, envolvendo os 
diferentes serviços de saúde do ACES do Estuário de Tejo, Hospital de 
Vila Franca de Xira, Unidade de Alcoologia e Serviços Sociais, 
potenciando os recursos existentes e a eficácia da intervenção. A 
criação desta rede envolveria: 

 Dotar os profissionais dos centros de saúde de conhecimentos e 
competências para intervirem nesta problemática; 

 Promover o trabalho articulado com os serviços de psiquiatria do 
Hospital de Vila Franca de Xira, no sentido de garantir o 
internamento de utentes em acompanhamento para 
desabituação e o acompanhamento na consulta externa de 
psiquiatria dos doentes com comorbilidade psiquiátrica; 

 Promover a referenciação e articulação com os serviços de 
cuidados de saúde especializados do Hospital de Vila Franca de 
Xira, nomeadamente, de infeciologia, gastrologia, cardiologia 
entre outros, garantindo o acesso a estes cuidados para todos os 
utentes com problemas de saúde, de forma a diminuir os riscos 
de agravamento destas patologias; 

 Promover a articulação com os serviços locais que intervêm na 
área social e do emprego/formação (Autarquias, Serviços Locais 
de Ação Social, GIP, Centros de Formação e Emprego, entre 
outros) tendo em vista o acompanhamento integrado dos 
percursos de inserção desta população. 
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 Consulta Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ Consulta de 
Serviço Social; 

 Atendimento familiar/grupos terapêuticos; 

 Terapias Medicamentosas. 
 
Unidade de Alcoologia: 
Tratamento Ambulatório/Consulta Externa: 

 Consulta Médica e de Psiquiatria/ Consulta de Psicologia/ 
Consulta de Serviço Social; atendimento familiar/grupos 
terapêuticos; 

Internamento: 

 Internamento especializado; 
 

Hospital de Vila Vila Franca de Xira: 

 Consultas nas diferentes especialidades médicas; 

 Serviços de Psiquiatria (internamento e consulta externa). 

Unidades de Saúde do ACES do Estuário do Tejo afetas a estes 
territórios  

 Medicina geral e familiar; 

 Cuidados de enfermagem; 

 Consultas de psicologia; 

 Apoio domiciliário; 

 Apoio social. 

Serviços de Apoio na área social e do emprego 

 Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia (atendimento 
social, bancos alimentares, lojas sociais); 

 Gabinetes de Inserção Socioprofissional (GIP); 

 Serviço Local de Ação Social (atendimento social, 
rendimento social de inserção, prestações sociais e outros 
apoios/subsídios pontuais) 

 Santa Casa da Misericórdia e outras IPSS; 

 Centros de Formação de Alverca, Salvaterra de Magos e 
Santarém; 

 Centros Emprego de Santarém e Vila Franca de Xira e Torres 
Vedras. 
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ANEXOS 

1. Património habitacional municipal no Concelho de Vila Franca de Xira, 2013 
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Fonte: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Divisão de Desenvolvimento Social, (janeiro 2014). 


