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RESUMO 

No âmbito do PORI – Programa Operacional de Respostas Integradas - , o Diagnóstico assumiu um papel 

fundamental permitindo priorizar os territórios que seriam alvo de intervenção e conhecer, mais 

aprofundadamente, a realidade local. Este Diagnóstico vai permitir continuar a adequar as intervenções 

existentes e potenciar as respostas às necessidades efetivas. 

Relativamente à freguesia da Marinha Grande foram identificados dois grupos: adultos consumidores de 

substâncias psicoativas e jovens consumidores de substâncias psicoativas. 

Foi efetuada a caraterização qualitativa de cada grupo, assim como caracterizados os principais problemas 

associados, as consequências para a saúde especificando os comportamentos de risco e comportamentos 

saudáveis, explanando os fatores de risco e protetores bem como as consequências sociais. 

Analisadas as intervenções existentes propõem-se novas intervenções consideradas necessárias e alterações 

para melhoria e rentabilização das intervenções em curso. 
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INTRODUÇÃO 

 Após a realização do Diagnóstico de Necessidades do território em 2008 e em 2012 é agora necessário 

ter um conhecimento atualizado que permita uma resposta adequada. 

Os objectivos a que a equipa técnica do CRI de Leiria se propôs atingir, foram os seguintes:  

1) Aumentar o conhecimento sobre os grupos, os contextos e os factores de risco e protecção 

desses grupos; 

2) Identificar quais as consequências para a saúde e consequências sociais dos comportamentos 

de risco identificados; 

3) Identificar as necessidades de intervenção tendo em conta os problemas identificados; 

4) Identificar as propostas de intervenção tendo em conta as necessidades identificadas. 

              Este relatório está estruturado em três partes.  

Num primeiro momento, identifica-se a metodologia adotada que inclui a organização do processo, a 

equipa técnica, os métodos, técnicas e estratégias utilizados na realização deste diagnóstico.  

No segundo, apresentam-se os resultados nas diferentes áreas: Análise contextual, Grupos e contextos 

do território, Problemas de saúde, Fatores de Risco e Proteção, Consequências sociais e Intervenções 

Existentes e a desenvolver.  

Após a análise dos resultados e reflexão sobre os mesmos, apresentam-se as conclusões e 

recomendações para a intervenção. 

1 - METODOLOGIA 

A equipa envolvida no planeamento e execução do diagnóstico foi constituída por técnicos do CRI de 

Leiria:  um técnico da Marinha Grande e outro de Leiria  que acompanha  o projeto financiado de redução de 

riscos e minimização de danos da Marinha Grande e participa nas reuniões do CLAS, contou ainda com a 

colaboração da coordenadora do CRI. 

Na concretização destes objetivos podem identificar-se aspetos de carácter interno e externo que 

condicionaram, positiva e negativamente, o processo. Para o efeito realizou-se uma análise “Swot”. 

 

Pontes fortes:  

 A existência de alguns dados das fases anteriores do PORI; 

 A existência de um Diagnóstico social da rede social de 2016 
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 Conhecimento do território  

 Diagnósticos centrados nas necessidades/problemas da população 

 

Pontos Fracos: 

 Dificuldade em reunir informação com indicadores quantitativos 

 O facto de a equipa manter os atendimentos na ET em que está integrada 

 O facto de a equipa ser constituída por dois elementos e não três como estava inicialmente previsto 

 Numero reduzido de técnicos devido ao período de férias 

 

Ameaças:  

 A distância geográfica entre Leiria e a Marinha Grande para a realização de todas as reuniões de 

trabalho 

 

               Os métodos utilizados para recolha de informação foram os que se passam a mencionar: 

 Utilizar a informação disponível do Diagnóstico PORI de 2012, confirmando e atualizando os dados; 

 Utilizar a informação disponível do Diagnóstico Social de 2016 da Rede Social da Marinha Grande da 

qual fazemos parte, assim como os dados de  parceiros de rede, tais como: 

 Centro de Saúde da Marinha Grande 

 IEFP 

  C.P.C.J. 

 Santa Casa da Misericórdia 

 ADESER II- Associação para Desenvolvimento Económico e Social da Marinha Grande 

 ADCA- Casa dos Afectos 

 ANO II – Associação Novo Olhar 

 Segurança Social 

 P.S.P.- Escola Segura 

 Câmara Municipal da Marinha Grande 

 Conferência S.Vicente de Paulo 

 Escola 3º CEB e Secundária Pinhal do Rei 

 Escola Secundária Calazans Duarte 

 Escola Profissional e Artística da Marinha Grande 

 Escola 2º e 3º CEB Guilherme Stephens 
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2 - ANÁLISE CONTEXTUAL 

2.1 Perfil do Território 

                                     1  

 

O Concelho da Mª Grande está situado no litoral da região centro de Portugal, no limite norte da província 

da Estremadura, a 10km do Oceano e a 12 Km da sede de distrito de Leiria, á distância de 147 km de Lisboa 

e 196Km do Porto. É composto por três freguesias: Marinha Grande, Vieira de Leiria e Moita. A Norte e Este 

é limitado pelo concelho de Leiria e a sul pelo concelho de Alcobaça. Está implantado a 88 Km de altitude 

numa extensa planície de chão arenoso e saibroso, entre a margem esquerda do rio Lis e a orla oriental do 

Pinhal do Rei (também conhecido por Mata Nacional de Leiria), ocupando este cerca de 2/3 do território do 

concelho. Ocupa uma área de 18 724,45 hectares (187,3km2), 13 576,92 pertencentes à freguesia da Mª 

Grande, 4 300,9 e 846,63 concernentes às freguesias de Vieira de Leiria e Moita respetivamente. 

No âmbito das acessibilidades regionais a rede viária do concelho conta com a A17 que liga o concelho ao 

Norte do País, como por exemplo, a Aveiro e ao Porto e, ainda, com a A8 que faz a ligação entre a Marinha 

Grande e Lisboa, facilitando a deslocação a importantes infraestruturas, como o Aeroporto Humberto 

Delgado, situado em lisboa.  

                                                 

1 Mapa retirado do Diagnóstico Social do Concelho da Marinha Grande (Rede Social) 
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A População do concelho tem ao seu dispor transportes públicos da empresa Municipal – Transportes 

Urbanos da Marinha Grande (TUMG), com o intuito de promover a melhoria das condições e qualidade de 

vida da população. A TUMG apresenta diversidade de horários durante a semana mas, aos sábados à tarde, 

Domingos e feriados o concelho fica desprovido de meios de transporte que garantam a circulação dos 

residentes entre os diferentes lugares do concelho. O concelho conta ainda com a Rodoviária do Tejo, S.A 

possibilitando o acesso a outras localidades mais distantes como à cidade de Leiria, Lisboa e outras. 

Todavia, salienta-se o facto da freguesia da Vieira de Leiria, que é servida unicamente por esta rede de 

transportes, contar com escassos autocarros diários, dificultando o acesso da população à sede de concelho. 

A CP – Comboios de Portugal, E.P.E, também serve o concelho, tendo como missão prestar serviço de 

transporte ferroviário de passageiros através da linha oeste. No entanto, a sua diversidade de serviços e 

horários é reduzida. 

Do ponto de vista socio-económico a formação e desenvolvimento da Marinha Grande tem subjacente a 

Industria vidreira, sendo vista com o “Berço” da Indústria do vidro a nível nacional, refletida em especial na 

antiga Fábrica e Escola “Irmãos Stephens”. Estas desempenharam na história da Comunidade Marinhense 

um papel extremamente importante, quer em termos económicos, quer no âmbito dos aspetos sociais e 

culturais da cidade, constituindo uma importante referência identitária. 

Terra de gente associativa a Marinha Grande é um importante e dinâmico pólo industrial e, nos últimos anos, 

tem vindo a ampliar alguns setores empresariais. Face ao crescimento económico, emanciparam-se outras 

empresas, além da indústria vidreira, que têm promovido o desenvolvimento do concelho, salientando-se a 

Industria de moldes, que veio a atribuir à Marinha Grande a denominação de “capital dos moldes”, além de 

“capital do vidro”, que já ostentava no passado. Mas outros setores como a Indústria de plásticos, o comércio 

por grosso e a retalho, a reparação de veículos automóveis, têm vindo a expandir-se substancialmente, 

constituindo, no contexto atual, importantes contributos para a melhoria da situação económico-social do 

concelho. 

 

CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO DO CONCELHO 

 

No que diz respeito à caracterização socio-demográfica, os dados estatísticos do INE de 2013, registam que 

o concelho da Mª Grande representa 14% da população residente no Pinhal Litoral, assinalando uma 

evolução demográfica favorável nos últimos anos. Conta com um total de 38 705 residentes, 10 560 

pertencentes à freguesia da Marinha Grande, e uma densidade populacional de 206,7 habitantes por 

kilómetro2. A superioridade numérica do sexo feminino mantém-se, tendo sido contabilizados 20 243 do 
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sexo feminino e 18 462 do sexo masculino. A faixa etária que mais se realça é a respeitante aos indivíduos 

em idade ativa – dos 15 aos 64 anos- com um total de 65,7%, seguida da faixa etária com mais de 65 anos 

que representa 19,5% da população. Os jovens com idade inferior a 15 anos constituem apenas 14,8% do 

total de residentes refletindo, assim, o envelhecimento da população, à semelhança da realidade de grande 

parte dos concelhos de Portugal e Continente Europeu. 

 

 

2.2. Identificação das Problemáticas e Grupos vulneráveis 

 

Identificação das Problemáticas pela Rede Social2 

 Degradação física do Centro de Saúde Local, nomeadamente do espaço da ET da Marinha 

Grande 

  Insuficiência de recursos humanos e materiais no sector público da saúde 

  Existência de 9000 utentes sem médico de família 

 Insuficiência de resposta médica e de enfermagem para indivíduos com comportamentos aditivos 

na equipa de tratamento da Marinha Grande 

 Respostas insuficientes no âmbito de intervenções específicas (ex: consumos nocivos nos jovens) 

 Respostas insuficientes na intervenção com doentes mentais crónicos 

 Insuficiente resposta de apoios técnicos especializados gratuitos ou de baixo custo, na área da 

saúde – psicologia, terapia da fala, nutrição, psicomotricidade; pedopsiquiatria; otorrino e medicina 

dentária 

 Envelhecimento da população 

 Envelhecimento da população toxicodependente com surgimento de problemáticas associadas  

 Co morbilidade de doenças crónicas 

 Necessidade de mais Equipas Multidisciplinares em contextos educativos 

 Falta de técnicos especializados  nas escolas (terapeuta da fala, psicólogos, assistentes sociais, 

técnicos de ensino especial) 

                                                 

2 Dados referentes ao Diagnóstico Social do Concelho da Marinha Grande (Rede Social) 
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  Problemáticas sociais diagnosticadas em crianças e jovens: negligência, violência doméstica, 

exposição a comportamentos desviantes, comportamentos antissociais e/ou indisciplina, 

absentismo, maus tratos físicos, buling, abandono escolar, delinquência juvenil, consumo de 

estupefacientes, dependência de jogos e redes socais 

  Iniciação precoce de consumos 

 Falta de aplicação por parte das entidades competentes de projetos de prevenção  

  Desinteresse bastante significativo e generalizado por parte dos Encarregados de Educação na 

educação e formação dos jovens 

 Dificuldade em captar jovens para ações de formação ajustadas às necessidades do mercado de 

trabalho local, sobretudo para as de natureza tecnológica e de longa duração. 

 Insuficiente resposta de apoios técnicos especializados gratuitos ou de baixo custo, na área da 

infância e juventude – psicologia, terapia da fala, nutrição, psicomotricidade, pedopsiquiatria, 

otorrino; medicina dentária 

 Respostas inadequadas na prevenção/tratamento de comportamentos aditivos dos jovens                                

( Consumo de substâncias psicoativas, dependência de jogos e redes socais) 

 Insuficiência de informação relativa à sexualidade (relações sexuais precoces, principalmente as 

raparigas), o que origina existência de alguns casos de gravidez na adolescência 

 Insuficiente supervisão policial dos espaços de diversão frequentados por jovens 

 Incumprimento por parte da comunidade cigana face às solicitações efetuadas pelos serviços 

públicos de acompanhamento 

 Incapacidade dos serviços públicos em responder às necessidades da comunidade de etnia cigana 

 Existência de violência doméstica 

  

Segundo o mesmo Diagnóstico, relativamente à saúde, continua a ser dada prioridade à problemática dos 

comportamentos aditivos e dependências sendo referido ainda um défice de respostas relativamente às 

situações de início à iniciação precoce de consumos, de resposta médica para a população toxicodependente e 

não havendo de respostas  ao nível da saúde mental, apesar dos esforços realizados pelas entidades. 

Com este Diagnóstico do PORI, constatámos que algumas das problemáticas se mantêm atuais, apesar dos 

recursos e das intervenções existentes ao longo do tempo. 
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Identificação das Problemáticas 

Diagnóstico PORI 

 Insuficiência de resposta médica e de enfermagem para indivíduos com comportamentos aditivos  na 

equipa de tratamento da Marinha Grande 

 Envelhecimento da população toxicodependente com surgimento de problemáticas a ela associadas 

 Co morbilidade de doenças crónicas 

 Problemas psiquiátricos associados a consumos, casos de duplo diagnóstico 

 Aumento da procura de respostas para o problema de consumo de álcool 

 Insuficiência de conhecimento por parte da comunidade das respostas existentes na 

prevenção/tratamento de comportamentos aditivos por parte dos jovens (Consumo de substâncias 

psicoativas, dependência de jogos e redes socais) e falta de articulação entre entidades relativamente 

a esta problemática 

 Tráfico e consumo de SPA’s;  

 Consumo injetável de “Dormicum” 

 Violência doméstica e consumo de SPAs 

 Prostituição 

 Crianças em risco identificadas pela CPCJ 

 Famílias carenciadas e disfuncionais; 

  Problemáticas sociais diagnosticadas em crianças e jovens: negligência, violência doméstica, 

exposição a comportamentos desviantes, comportamentos antissociais e/ou indisciplina, absentismo, 

maus tratos físicos, buling, abandono escolar, delinquência juvenil, consumo de estupefacientes, 

dependência de jogos e redes socais 

  Iniciação precoce de consumos 

 Aumento dos consumos de álcool e cannabis por parte dos jovens 

 Falta de aplicação por parte das entidades competentes de projetos de  prevenção universal 

 Insuficiência de informação relativa à sexualidade (relações sexuais precoces, principalmente as 

raparigas), o que origina existência de alguns casos de gravidez na adolescência; 

 Consumos mais frequentes nas festas e saídas à noite, férias e fins-de-semana; 

 

 

 

 



_________________________________ 

DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO  DA MARINHA GRANDE –   PORI 

  _________________________________ 

 

 11 

As problemáticas, no âmbito do Diagnóstico do PORI, colocaram-se no ponto “Análise Contextual” no sentido de 

reforçar as problemáticas identificadas pela Rede Social, em relação aos comportamentos aditivos e 

dependências. 

 

 

2.3. Instituições existentes e Respostas do CRI de Leiria 

 

Na freguesia da Marinha Grande existem muitas Instituições, Entidades (IPSS’S, Associações e Entidades 

públicas) que dão resposta a diversas áreas, abrangendo todas as valências sociais. Na área das 

dependências, identificamos a equipa de Tratamento e Prevenção da Marinha Grande, inseridas no Centro 

de Respostas Integradas (CRI) de Leiria, e enquadrada numa linha de orientação que o Ministério da Saúde 

desenvolveu (a partir de Dezembro de 2011) nas políticas neste domínio, nomeadamente, o alargamento 

das intervenções a outros comportamentos aditivos e dependências, incluindo o consumo de novas 

substâncias psicoativas e o álcool, assim como, os medicamentos e o jogo. 

A Equipa Técnica especializada da Marinha Grande funciona nas Instalações do Centro de Saúde local, é 

constituída por um técnico de serviço social, uma psicóloga, dois assistentes técnicos, dois enfermeiros que 

prestam serviço apenas dois dias por semana e um médico em média 14 horas por mês. Pontualmente a 

Unidade recebe o apoio do médico da Equipa Técnica de Leiria, para prescrição de medicamentos a alguns 

utentes. 

No âmbito das respostas do CRI, além do tratamento, da reinserção e da redução de riscos e minimização 

de danos, a prevenção também tem sido uma resposta fomentada nos últimos anos. À semelhança do que 

acontece já há algum tempo na Equipa de Leiria, a Equipa da Marinha Grande iniciou, no último ano, 

atendimentos a alguns jovens em risco e respetivas famílias do concelho. Ainda neste domínio, algumas 

respostas mais ou menos pontuais foram desenvolvidas por técnicos do CRI de Leiria na Comunidades 

Escolar do concelho, desde 2014 até á atualidade. 

No que diz respeito à redução de riscos e minimização de danos, pressupondo uma atuação numa perspetiva 

de saúde pública, em que o objetivo é a intervenção nas consequências sociais e de saúde do indivíduo, 

tendo sempre em conta a minimização dos danos associados aos consumos, existe na Marinha Grande 

além da Equipa Técnica do CRI, a Associação Novo Olhar II dividida em dois tipos de intervenção - o Centro 

Socio-Sanitário “Porta Azul” e o projeto financiado “Projeto Santana” (inclui a Equipa de Rua), com 

intervenções planeadas e em articulação com os serviços sociais e de saúde locais. 
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Existem também outras Instituições que desenvolvem intervenções transversais às dependências, que se 

encontram caracterizadas na tabela 7. 

Da análise das tabelas, pode-se adiantar que no território da Marinha Grande existem, na generalidade, 

recursos para dar resposta às necessidades identificadas na área das dependências, embora a comunidade 

beneficiasse com um aumento das respostas médicas e de enfermagem. Todavia, seria uma mais valia 

rentabilizar os recursos existentes, através de uma clarificação da missão de cada uma das entidades, para 

evitar a sobreposição/duplicação das intervenções e promover uma melhor articulação entre todos, a fim de 

se obterem respostas mais integradas e eficazes. 
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3. ANÁLISE DOS GRUPOS E DOS CONTEXTOS DO TERRITÓRIO 

Através das diversas metodologias e fontes utilizadas, pretendeu-se identificar e caracterizar as problemáticas do território com problemas associados ao 

consumo de substâncias psicoativas a vários níveis (individual, social, económico, de saúde, etc.), que adotam comportamentos de risco e que são 

vulneráveis a fatores de risco. 

 

Caracterização dos grupos e dos contextos identificados3 

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

N.º DE 

INDIVÍDUOS 
CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA CONTEXTOS 

ASSOCIADOS 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

(VÁRIOS NÍVEIS: INDIVIDUAL, SOCIAL, 
ECONÓMICO, SAÚDE, ETC.) 

MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

-Adultos 

consumidores de 
SPA’s 

 

 

-283 Utentes que 
frequentam a ET  
da Marinha Grande 

-147 utentes do 
projeto SANTANA 
de RDMD 

- Utentes que recorrem à equipa de 
tratamento  
-Utentes que recorrem ao centro de saúde 
para pedir receitas de “Dormicum” 
- Utentes encontrados pela equipa de rua em 
diferentes locais de consumos, 
nomeadamente em casas abandonada, na 
prostituição e em locais de tráfico que se vão 
deslocando 

 

- A freguesia da 
Marinha Grande 

- Insuficiência de resposta médica e 
de enfermagem para indivíduos com 
comportamentos aditivos  na equipa 
de tratamento da Marinha Grande 
- Envelhecimento da população 
toxicodependente e problemáticas -
Co morbilidade de doenças crónicas 
-Tráfico e consumo de SPA’s;  
-Consumo injetável de “Dormicum” 
-Violência doméstica e consumo de 
SPAs 
-Prostituição 
- Policonsumos  
- Alcoolismo 

- Observação 
-Diagnóstico Social 2016 da 
Marinha Grande 
-Participação nas reuniões 
do CLAS 
-Acompanhamento do 
Projeto Santana de RDMD 
-Trabalho do CRI de Leiria, 
nomeadamente da equipa de 
tratamento  da Marinha 
Grande  
-Dados estatísticos do SIM 
 

                                                 

3 Página 22 e 23 do Guião para o Diagnóstico do Território 

 



_________________________________ 

DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO  DA MARINHA GRANDE –   PORI 

  _________________________________ 

 

 14 

                                                                         Caracterização dos grupos e dos contextos identificados 

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 
N.º DE INDIVÍDUOS 

CARACTERIZAÇÃO 

QUALITATIVA CONTEXTOS ASSOCIADOS 

PRINCIPAIS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

(VÁRIOS NÍVEIS: INDIVIDUAL, SOCIAL, ECONÓMICO, 
SAÚDE, ETC.) 

MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

-Jovens 
consumidores de 
SPA’s 

 

 -22 jovens da Marinha 
Grande acompanhado 
pela CDT 

- Nº de jovens em 
espaços recreativos, 
nomeadamente 
noturnos 

-Nº de jovens que o 
centro de saúde e 

- 37  jovens  que 
ADESSER caracteriza 
como com prolemas de 
consumos 

-7 jovens e famílias 
atendidos pela EP do 
CRI 

 

 

 

 

- Jovens com 
comportamentos de 
risco 

 

 

 

- A freguesia da Marinha 
Grande 

- Comunidade escolar da 
Marinha Grande de 5524 
alunos: Ensino pré-escolar  822 
alunos, ensino básico 1331 
alunos, ensino 2º e 3º Ciclo 
1729, ensino secundário 844, 
ensino profissional e vocacional 
798 

 
- Insuficiência de conhecimento, por parte 
da comunidade, das respostas existentes 
na prevenção/tratamento de 
comportamentos aditivos a jovens 
(Consumo de substâncias psicoativas, 
dependência de jogos e redes socais);  falta 
de articulação entre entidades 
relativamente a esta problemática 
-Tráfico e consumo de SPA’s  
-Crianças em risco identificadas pela CPCJ 
- Iniciação precoce de consumos e 
aumento dos consumos de álcool e 
cannabis por parte dos jovens 
- Falta de aplicação por parte das entidades 
competentes de projetos de prevenção 
universal e de articulação para a 
intervenção feita 
-Absentismo e abandono escolar 
-Consumos mais frequentes nas festas e 
saídas à noite, férias e fins-de-semana; 
-Famílias disfuncionais 
 -Horário de trabalho dos pais/educadores 
(turnos) 

 
-  Observação 
 
- Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
 
-Participação nas 
reuniões do CLAS 
 
-Trabalho do CRI de 
Leiria, nomeadamente 
da equipa de 
prevenção  
 
-Dados estatísticos do 
SIM 
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4. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

Após a identificação e caracterização dos grupos-alvo e suas problemáticas, foi necessário aferir quais os grupos que estão mais suscetíveis a 

determinados problemas de saúde, comportamentos saudáveis e de risco associados. Esta análise é de extrema importância para que a futura 

intervenção possa ser adaptada a estas características. 

                                                                                                  Análise das consequências para a saúde 4 

COLUNAS PREENCHIDAS NA GRELHA 3     

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

N.º DE 

INDIVÍDUOS 

CARACTERIZAÇÃO 

QUALITATIVA 

CONTEXTOS 

ASSOCIADOS 

PROBLEMAS DE SAÚDE 

IDENTIFICADOS 

COMPORTAMENTOS DE 

RISCO IDENTIFICADOS 

COMPORTAMENT

OS SAUDÁVEIS 

IDENTIFICADOS 

MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

-Adultos 
consumidores de 
SPA’s 
 

-  283 Utentes 
que 
frequentam a 
ET  da 
Marinha 
Grande 

-  147 utentes 
do projeto 
SANTANA de 
RDMD 

- Utentes que recorrem 
à equipa de tratamento  
-Utentes que recorrem 
ao centro de saúde 
para pedir receitas de 
“Dormicum” 
- Utentes encontrados 
pela equipa de rua em 
diferentes locais de 
consumo, 
nomeadamente em 
casas abandonadas, 
na prostituição e em 
locais de tráfico que se 
vão deslocando 

- A 
freguesia 
da Marinha 
Grande 

- Adiamento dos cuidados 
de saúde 
- Diminuição da autonomia 
e aumento da 
dependência em relação a 
outros 
Toxicodependência 
- HIV 
- Hepatites 
- DST 
-Perturbações psiquiátri-
cas  
- Cirrose 
- Problemas 
endovenosos, hematomas 
e outros problemas 
causados pelo consumo 
injetável de “Dormicum” 

- Manutenção de 
consumos 

- Consumos por via 
endovenosa 

-Possível partilha de 
material de consumo 

- Atividades ilícitas para 
ter dinheiro para 
consumos (trafico, 
prostituição, roubos) 

- Agravamento dos 
problemas de saúde 

-Procura de 
ajuda/ 
tratamento 

- Observação 

- Diagnóstico Social 2016 

da Marinha Grande 

-Participação nas 

reuniões do CLAS 

-Acompanhamento do 

Projeto Santana de 

RDMD 

-Trabalho do CRI de 

Leiria, nomeadamente da 

equipa de tratamento da 

Marinha Grande 

-Dados estatísticos do 

SIM 
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- Alteração do estado de 
consciência 
-Alterações de 
comportamento  
-Isolamento/alienação 
social e familiar 

-Comportamentos 
agressivos 

-relações sexuais não 
protegidas 

 

 

                                                                                   Análise das consequências para a saúde (Continuação) 
GRUPOS 

IDENTIFICAD

OS 

N.º DE INDIVÍDUOS 
CARACTERIZAÇÃO 

QUALITATIVA 

CONTEXTOS 

ASSOCIADOS 

PROBLEMAS DE SAÚDE 

IDENTIFICADOS 

COMPORTAMENTOS DE 

RISCO IDENTIFICADOS 

COMPORTAMENT

OS SAUDÁVEIS 

IDENTIFICADOS 

MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

-Jovens 
consumidor
es de SPA’s 

 

-22 jovens da Marinha 
Grande acompanhado 
pela CDT 

- Nº de jovens em 
espaços recreativos, 
nomeadamente noturnos 

-Nº de jovens que o 
centro de saúde 
caracteriza como com 
prolemas de consumos 

- 37  jovens  que 
ADESSER caracteriza 
como com prolemas de 
consumos 

-7 jovens e famílias 
atendidos pela EP do CRI 

 

 

 

 

-Jovens com 
comportamentos 
de risco 

 
 
 
 
 
- A 
freguesia da 
Marinha 
Grande 
 
 
-Comuni- 
dade 
escolar da 
Marinha 
Grande 

 
 
 
- distúrbios psicológicos  
- distúrbios no sono 
- Gravidez na 
adolescência 
-dependência 
- Acidentes rodoviários 
- Possíveis DST´s 
resultantes de práticas 
sexuais não protegidas – -
Desenvolvimento de 
problemas do foro 
psiquiátrico 
- Alterações do estado de 
consciência 

 
 
 
- Consumo de haxixe 
-Consumo de álcool  
- Consumos de tabaco 
- Relações sexuais 
desprotegidas 
- Iniciação precoce da 
vida sexual 
- Policonsumos 
- Absentismo escolar 
-Escassez ou ausência 
de regras/limites 
familiares 
 

 

 

 

 

-Procura de 
ajuda 

 

- Observação 

- Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 

-Participação nas 
reuniões do CLAS 

 

-Trabalho do CRI de 
Leiria, nomeadamente 
da equipa de 
prevenção 

-Dados estatísticos do 
SIM 
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5. ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO  

Da mesma forma que a identificação dos problemas de saúde, comportamentos de risco e saudáveis é de extrema importância para a definição das 

estratégias de intervenção, a identificação dos fatores de risco e de proteção, é fundamental. Contudo, pela análise das grelhas constata-se que devido à 

existência de muitos comportamentos de risco predominam os fatores de risco. 

 

Análise dos fatores de risco e de proteção5 

COLUNAS PREENCHIDAS NA GRELHA 3    

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

N.º DE 

INDIVÍDUOS 
CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA 

CONTEXTOS 

ASSOCIADOS 
FATORES DE RISCO 

IDENTIFICADOS 
FATORES DE PROTEÇÃO IDENTIFICADOS 

MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

-Adultos 
consumidores 
de SPA’s 

 

- 283 Utentes 
que 
frequentam a 
ET  da Marinha 
Grande 

- 147 utentes 
do projeto 
SANTANA de 
RDMD 

- Utentes que recorrem à 
equipa de tratamento  

-Utentes que recorrem ao 
centro de saúde para pedir 
receitas de “Dormicum” 

- Utentes encontrados pela 
equipa de rua em diferentes 
locais de consumos, 
nomeadamente em casas 
abandonadas e na prostituição 

- A freguesia 
da Marinha 
Grande 

-Início precoce de 
consumos de spa’s 
-Atitudes favoráveis 
quanto ao consumo 
- Relação com pares que 
consomem substâncias 
-Comportamento 
antissocial persistente 
-Fraca resistência à 
pressão de pares 
- Fraca resiliência 
-Famílias de 
toxicodependentes 

 
-Indivíduos inseridos em famílias 
- Interesse de algumas famílias em 
ajudar os consumidores 
- Existência de recursos comunitários 
(Farmácia, Centro de Dia, Centro de 
Saúde, IPSS’s, PSP) 
- Existência de recursos comunitários 
específicos para apoio a utentes  com  
comportamentos aditivos e 
dependência( o CRI com a ET da 
Marinha Grande , Centro Saúde – 
consulta de adição, Centro Sócio-
sanitário “Porta Azul”, Equipa de Rua 

- Observação 

- Diagnóstico Social 2016 
da Marinha Grande 

-Participação nas reuniões 
do CLAS 

-Acompanhamento do 
Projeto Santana de RDMD 

-Trabalho do CRI de Leiria, 
nomeadamente da equipa 
de tratamento  da Marinha 
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e em locais de tráfico que se 
vão deslocando 

- Inexistência de regras 
consistentes e ou 
adequadas 
- Ausência  ou fraco 
suporte familiar 
- suporte familiar muito 
envelhecido 
- Famílias disfuncionais 
-- Baixa escolaridade 
-Disponibilidade de spa’s 
- Privação económica e 
social  
- Discriminação 
- Desemprego e 
emprego não qualificado 
- Desvalorização quer 
dos consumos quer dos 
comportamentos 
decorrentes dos 
mesmos 
- Sem rede comunitária 
de suporte 
- Fraco controlo social 

do projeto  Santana de RRMD- 
financiado) 
- Existência de equipamentos 
desportivos  
- Existência de um grande numero de 
respostas sociais, nomeadamente 
Núcleo de alcoologia, consulta do 
tabagismo 

Grande e 
acompanhamento do 
projeto de RRMD 

-Dados estatísticos do SIM 
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Análise dos fatores de risco e de proteção (continuação) 

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 
N.º DE INDIVÍDUOS 

CARACTERIZAÇÃO 

QUALITATIVA 

CONTEXTOS 

ASSOCIADOS 
FATORES DE RISCO 

IDENTIFICADOS 
FATORES DE PROTEÇÃO IDENTIFICADOS 

MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

-Jovens 
consumidores 
de SPA’s 

 

-22 jovens da 
Marinha Grande 
acompanhado 
pela CDT 

- Nº de jovens em 
espaços 
recreativos, 
nomeadamente 
noturnos 

-Nº de jovens que 
o centro de saúde 
caracteriza como 
com prolemas de 
consumos 

- 37  jovens  que 
ADESSER 
caracteriza como 
com prolemas de 
consumos 

-7 jovens e 
famílias atendidos 
pela EP do CRI 

 

 

 

 

 

 

-Jovens comportamentos 

de risco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A freguesia 
da Marinha 
Grande 
 
 
-Comunidade 
escolar da 
Marinha 
Grande 

- Início precoce de 
consumos de spa’s 
- Relação com pares que 
consomem substâncias 
- Ausência de suporte 
familiar ou  falta de 
acompanhamento e 
supervisão aos filhos 
- Famílias disfuncionais 
 
- Fraca vinculação escolar 
- Absentismo e abandono 
escolar 
- Comportamento anti-
social precoce e 
persistente 
- Desvalorização quer dos 
consumos quer dos 
comportamentos 
decorrentes dos mesmos 
- Falta de controlo social 

 

- Recursos da Escola 
- PSP – Programa “Escola Segura” 
- Intervenção preventiva do CRI, 
nomeadamente na área da prevenção 
- Consulta de adolescentes no Centro 
de Saúde,  
- Gabinete de Atendimento ao jovem 
-GAAF Gabinete de Apoio ao Aluno e 
Família 
- CAFAP – Centro de Apoio Familiar e 
aconselhamento parental 
- Projetos de intervenção comunitária 
promovidos por associações e IPSS 
que prestam apoio ao nível 
psicossocial aos jovens e famílias 
- Interesse do corpo docente e de 
alguns pares na resolução das 
problemáticas 
- preocupação com as necessidades 
da comunidade escolar procurando 
incluir todos no percurso escolar com 
existência de cursos vocacionais e 
profissionais 
- Existência de regras e normas que 
promovem estilos de vida saudáveis 
 

- Observação 

- Diagnóstico Social 2016 
da Marinha Grande 

-Participação nas reuniões 
do CLAS 

-Trabalho do CRI de Leiria, 
nomeadamente da equipa 
de prevenção 

-Dados estatísticos do SIM 
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6. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

Análise das consequências sociais6 

COLUNAS PREENCHIDAS NA GRELHA 3    

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 
PROBLEMAS SOCIAIS 

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

IDENTIFICADAS 

FATORES QUE POTENCIAM OU INIBEM 

AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

IDENTIFICADAS 
MÉTODOS E FONTES UTILIZADOS 

-Adultos 
consumidores de 
SPA’s 
 

- Insuficiência de resposta médica e de 
enfermagem para indivíduos com 
comportamentos aditivos  na equipa de 
tratamento da Marinha Grande 
- Envelhecimento da população 
toxicodependente com surgimento de 
problemáticas a ela associadas 
-Co morbilidade de doenças crónicas 
-Tráfico e consumo de SPA’s;  
-Consumo injetável de “Dormicum” 
-Violência doméstica e consumo de SPAs 
-Prostituição 
- Policonsumos  
- alcoolismo 
 

-Adiamento dos cuidados de 
saúde 
-Agravamento da doença 
-Isolamento e exclusão social 
- Aumento com despesas de 
saúde (do individuo e da 
sociedade) 
- Atividades ilícitas 
-Problemas com a justiça 
- Diminuição de rendimentos 
- Aumento do grau de e 
dependência dos serviços e do 
sistema de proteção social 

- Potenciam:  
     - as representações socias face 
aos consumidores 
     - a insuficiente e ou inexistente 
articulação  dos serviços e das 
intervenções existentes 
     - Fraco controlo social,  
     -fraca vinculação institucional 
     -ausência ou insuficiência  de 
suporte familiar e ou de rede  
Inibem: 
   - a existência de diversos 
recursos comunitários dirigidos a 
esta problemática 
   - interesse de alguns indivíduos, 
famílias e rede social em apoiar e 
melhorar as condições sociais 
 - O trabalho da equipa de rua do 
projeto financiado de RRMD 

- Observação 
- Diagnóstico Social 2016 da Marinha 
Grande 
-Participação nas reuniões do CLAS 
-Acompanhamento do Projeto Santana de 
RDMD 
-Trabalho do CRI de Leiria, nomeadamente 
da equipa de tratamento  da Marinha Grande 
e acompanhamento do projeto de RRMD 
-Dados estatísticos do SIM 
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                                                                                       Análise das consequências sociais (continuação) 

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 
PROBLEMAS SOCIAIS 

CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

IDENTIFICADAS 

FATORES QUE POTENCIAM OU INIBEM 

AS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

IDENTIFICADAS 

MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

 
 
 
-Jovens 
consumidores 
de SPA’s 
 

- Insuficiência de conhecimento por parte da comunidade das 
respostas existentes na prevenção/tratamento de 
comportamentos aditivos para jovens (Consumo de substâncias 
psicoativas; dependência de jogos e redes socais), e falta de 
articulação entre entidades relativamente a esta problemática 
 
-Tráfico e consumo de SPA’s 
-Crianças em risco identificadas pela CPCJ 
- Iniciação precoce de consumos 
-Aumento dos consumos de álcool e cannabis por parte dos 
jovens 
 
- Falta de aplicação por parte das entidades competentes de 
projetos de  prevenção universal e de articulação para a 
intervenção feita 
--Absentismo e abandono escolar 
-Consumos mais frequentes nas festas e saídas à noite, férias e 
fins-de-semana 
-famílias disfuncionais 
- horário de trabalho dos pais/educadores (turnos) 
 

- Surgimento de problemas de 
saúde, nomeadamente psíquicos,  
resultantes de acidentes 
rodoviários e os relacionados com 
DST 
-  problemas do comportamento 
ou antissociais 
--Problemas com a justiça 
- Aumento do grau de 
dependência dos serviços 
- Aumento de grau de 
conflitualidade com o sistema e 
com os serviços que o 
representam  
-Absentismos, insucesso e 
abandono escolar que originam 
baixa escolaridade 
- Desemprego 
 
 
 

- Potenciam:  
       - Representações sociais 
negativas face aos grupos-alvo, 
fraco controlo social, fraco ou 
inexistente acompanhamento 
familiar. 
       - Fraca vinculação escolar, 
fraco acompanhamento familiar 
 
 
Inibem: 
  - Espaços com atividades e 
equipamentos de lazer. 
 - Interesse dos professores na 
resolução destes problemas; os 
grupos-alvo frequentarem a Escola. 

 
 
-Observação 
- Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
-Participação nas 
reuniões do CLAS 
-Trabalho do CRI de 
Leiria, nomeadamente 
da equipa de prevenção 
-Dados estatísticos do 
SIM 
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7 - ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES   

Identificação das intervenções existentes7 

INTERVENÇÕES A DECORRER 
DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM 
OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS

? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS 
MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

Na Equipa de Tratamento da Mª Grande (CRI de Leiria) 
Tratamento e reinserção de consumidores SPA’S com as 
seguintes valências: 
Consulta Médica 
Consulta de Psicologia 
Consulta de Enfermagem 
Consulta de Serviço Social 
 
 
Intervenções Principais da Unidade: 

 Programas de substituição opiácea (MTD, 
Buprenorfina e Suboxone/Naloxona) 

 Programas de Antagonistas Opiáceos 

 Programa para Deteção Rápida do VIH 

 
 
 
Dirige-se á população de 
consumidores de SPA’S 
do Concelho da Mª 
Grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disponibilização de 
Intervenções 
estruturadas de modo 
a dar resposta aos 
problemas de saúde 
resultantes dos 
comportamentos 
aditivos e 
dependências dos 
utentes. 
 
 
 

 
 
 
Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Melhorar a saúde e o 
funcionamento 
pessoal e social dos 
indivíduos 
consumidores de 
SPA’S 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Insuficientes 
respostas 
Médicas e de 
Enfermagem. 

 

 

 

 

 
 
 
Observação 
Trabalho do CRI de 
Leiria, nomeadamente 
da equipa de 
tratamento  da Marinha 
Grande  
Dados estatísticos do 
SIM 
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 Tratamento e reinserção em ambulatório para 
consumidores dependentes de álcool 

 Tratamento e reinserção em ambulatório para 
consumidores de cocaína, cannabis, outras SPA’S e 
outros comportamentos aditivos 

 Encaminhamento para as Unidades de 
Internamento para desabituação física 

 Encaminhamento para Internamento em 
Comunidade Terapêutica 

 Informação e Encaminhamento para Cursos de 
Formação Profissional do IEFP e Outros 

 Articulação com as Entidades Locais de Intervenção 
social na Comunidade (Ex: Segurança Social, 
IPSS’S, etc) 

 Atendimento das famílias dos utentes 
 
 
Intervenção da Equipa de Prevenção da Mª Grande 
(CRI de Leiria) 
 

 Atendimento a adolescentes e jovens em início de 
consumos 

 Intervenção com as respetivas famílias 
 
 
 
 
 
 
 

 Projeto “Eu e os Outros” na Comunidade Escolar 

 Ações de prevenção Universal 
 
 
 
 

Dirige-se aos utentes 
identificados com 
necessidades Sociais no 
âmbito da Reinserção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirige-se aos 
Adolescentes/jovens em 
início do consumo de 
SPA’S, e suas famílias 
(prevenção Indicada) da  
 
 
 
 
 
Dirige-se aos alunos da 
comunidade educativa 
local 
 
 
 
 

Partindo das 
necessidades 
identificadas adequar 
as respostas 
disponíveis na 
Comunidade Social 
local, promovendo 
uma reinserção 
melhor sucedida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fornecer 
conhecimentos e 
promover 
competências 
pessoais e sociais 
para lidarem com o 
risco associado aos 
comportamentos 
aditivos. 
 
 
Sensibilizar e prevenir 
comportamentos de 
risco associados aos 
consumos e outros, e 
proceder aos 
encaminhamentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jovens 
consumidor
es de SPA’s 
 
 
 
 
 
 

Contribuir para a 
melhoria do 
funcionamento 
pessoal e social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover os fatores 
de proteção e 
contribuir para a 
redução dos 
consumos e riscos 
associados. 
 
 
 
 
 
Desenvolver 
competências e 
recursos pessoais, 
prevenindo situações 
de risco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As intervenções 
desenvolverem-
se no mesmo 
espaço físico da 
Unidade de 
Tratamento.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Observação 
-Trabalho do CRI de 
Leiria, nomeadamente 
da equipa de 
prevenção 
-Dados estatísticos do 
SIM 
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 DDN (Dia da Defesa Nacional) prevenção de CAD 
 
 
 
Redução de Riscos e Minimização de Danos na E.T 
da Mª Grande (CRI de Leiria) 

 Testes para Deteção Rápida do VIH na E.T 

 Disponibilização de preservativos 
        no serviço de Enfermagem 

 Atendimentos em consultas de Enfermagem 

 Administração de medicação a utentes com duplo 
diagnóstico 

 Monitorização da administração de medicação 
 
Acolhimento dos Indiciados consumidores de SPA’S 
ilícitas da Comunidade Local 
(CDT de Leiria) 
 

 
 
 
 
Jovens dos 18/19 anos 
que participam no DDN 
 
 
 
 
Dirige-se aos utentes 
que frequentam a E.T 
 
Dirige-se a alguns 
utentes que frequentam 
a unidade com, duplo 
diagnóstico. 
 
 
 
A todos os consumidores 
de ações ilícitas 
encaminhados pelo 
tribunal e Forças de 
Segurança locais 
 

 

 

quando identificados 
casos de alunos em 
inicio de consumos. 
 
 
Prevenção universal 
 
 
 
 
 
Assegurar que os 
utentes tomam 
regularmente a 
medicação para evitar 
descompensações ou 
um agravamento da 
sua saúde mental 
 
Proceder ao 
encaminhamento para 
os serviços de saúde 
locais, em especial 
para a E.T da Mª 
Grande. 
 
 

 
Divulgar a Equipa de 
Prevenção do CRI 

 
Abranger todos os 
jovens do grupo etário 
referido 
 
 
 
Aproximar o utente dos 
Serviços de Saúde 
para uma vigilância 
mais eficaz 
Facilitar a acesso dos 
utentes aos cuidados 
de saúde, promover a 
sua estabilização e 
qualidade de vida. 
 
Reduzir a exclusão 
social, assim como, o 
consumo de SPA’S e 
dependências na 
comunidade, e 
promover a 
aproximação dos 
consumidores ás 
estruturas de 
tratamento. 

 

 

 

 

 

 

Ausência de 
testes rápidos 
para deteção de 
hepatites víricas. 

Insuficiente 
respostas de 
enfermagem 
(apenas dois dias 
por semana) 

 

 

. 
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                                                                  Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER 
DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM 
OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS 
MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

Associação Novo OlharII: 

 Centro Socio Sanitário ”Porta Azul”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Projeto Santana- Equipa de rua de RRMD 
(financiado pelo SICAD) 

 
 
 

- Apoio psicossocial , 
Ateliers de 
aprendizagem: nutrição, 
cidadania, saúde 
-  Serviços de higiene 
(banho, lavagem de 
roupa);  
- Acompanhamento do 
doente aos serviços de 
saúde, nomeadamente 
ao Hospital dos Covões.  
- Apoio alimentar 
(pequeno almoço e 
lanche);  
- Administração de 
medicamentos a Utentes 
sem-abrigo (ou 
equivalentes); a pessoas 
e famílias residentes na 
Marinha Grande que se 
encontrem em situação 
de vulnerabilidade social 
 
 
 
 
 

- Apoiar pessoas e 
famílias em situação 
de emergência social;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saúde pública para 
consumidores de 
SPA’S 

Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 

 
Resposta imediata a 
situações de 
emergência social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ir ao encontro de 
consumidores que não 
procuram tratamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobreposição a 
algumas 
intervenções do 

-Observação 
- Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
-Participação nas 
reuniões do CLAS 
-Trabalho do CRI de 
Leiria,  
-Dados estatísticos do 
SIM 
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 S.AR.A. (Serviço Anónimo de Rastreio e 
Aconselhamento) 

 

 
 
 
 
 
Programa de troca de 
seringas; distribuição de 
preservativos; ações de 
educação para a saúde; 
encaminhamentos e 
acompanhamentos 
sociais e aos serviços 
dos utentes de RRMD 
 
 
Rastreio de Doenças 
infectocontagiosas: VIH 
e hepatites víricas 

Melhoria das 
condições de 
vida/saúde dos 
consumidores 
 
 
 
RRMD com a deteção 
rápida de doenças 
infectocontagiosas 
numa fase precoce 

Ganhos de saúde e 
sociais para utentes 
excluídos. 
Trabalho de 
articulação com a ET 
da Marinha Grande 
 
Rastreio rápido e de 
fácil acesso. 

tratamento e da 
reinserção 
 
 
 
 
 
Sobreposição de 
rastreios e falta 
de articulação 
sobre os mesmos 

                                                                           Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER 
DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS 
MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

Centro de Saúde: 

 Deteção precoce de VIH/Sida 
 
 
 
 
 

 Núcleo de alcoologia – P.L.A. (problemas ligados 
ao álcool) 

 
 

 
Dirigida à população do 
concelho da Marinha 
Grande. 
 
 
 
Destina-se aos doentes 
identificados e 
encaminhados pelos 
médicos de família do 

 
Deteção precoce e 
aconselhamento de 
VIH/Sida 
 
 
 
Tratamento de 
doentes com 
problemas ligados ao 
consumo de álcool 

Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 
 
 
 

Ganhos de saúde 
Rápido e fácil rastreio 
de doenças 
infetocontagiosas 
 
 
 
 Identificação de 
doentes que não 
procuram ajuda nos 

Sobreposição de 
rastreios e falta 
de articulação 
sobre os 
mesmos. 
 
 Articulação 
insuficiente com a 
ET da Marinha 
Grande 

Observação 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
Dados estatísticos do 
SIM 
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 Prevenção do  
Tabagismo 

 
 
 

 Unidade de Cuidados na Comunidade 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promoção de Saúde em Meio Escolar para 
Adolescentes e Jovens 

 
 

 
 
 
 

  NACJR (Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em 
Risco) 

 
 
 
 
 

 Programa Gerações com o CRI de Leiria 
 
 

Centro de Saúde da 
Marinha Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidade educativa 
da Marinha Grande, 
jovens com idade 
superior a 15 anos 
 
 
 
 
NACJR é constituído por 
1 médica, 3 enfermeiras 
e 1 psicológica e dirige-
se às crianças e jovens 
em risco do conselho 
 
 
Destina-se a crianças 
em idade pré-escolar 

 
 
 
 Reduzir o número de 
pessoas com 
dependência de 
nicotina 
 
Apoio ao domicílio e 
prestação de 
cuidados de saúde e 
apoio social a 
pessoas com doença 
cronica e duplo 
diagnóstico com 
diferentes níveis de 
dependência 
 
Prevenção universal 
de saúde e 
encaminhamento 
para consultas de 
vigilância juvenil 
 
 
Avaliar e sinalizar os 
casos referenciados 
no sentido de prevenir 
os maus tratos 
 
 
 
 
Prevenção universal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Jovens 
consumidor
es de SPA’s 
 
 

serviços 
especializados 
Proximidade de 
cuidados de saúde 
 
 
 
 
 
 
Melhorar a qualidade 
de vida dos doentes 
com pouca autonomia 
permitindo a 
continuidade dos 
cuidados de saúde 
essenciais. 
 
 
Prevenção indicada 
de DTS 
comportamentos 
aditivos 
 
 
 
Desenvolver ações de 
proximidade com a 
comunidade sendo 
uma intervenção de 
primeira linha 
 
 
 
Trabalhar as emoções 

 Sobreposição de 
intervenções 
existentes na 
comunidade 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
Articulação 
insuficiente com a 
EP e a E.T da 
Marinha Grande 
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                                                                          Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

CPCJ (Comissão de Proteção a Crianças e Jovens) 

Destina-se às crianças e 
jovens em risco do 
concelho da Marinha 
Grande, 
referenciadas/sinalizada
s pelas entidades ou 
pela comunidade. 

Prevenir ou pôr fim a 
situações suscetíveis 
de afetar a segurança, 
saúde, educação, 
formação e 
desenvolvimento 
integral das crianças 
ou jovens em risco do 
concelho. 

-Jovens 
consumidor
es de SPA’s 
 

 
Promover os direitos e 
proteção das crianças 
e jovens em risco do 
concelho 

 
Articulação 
insuficiente com 
a EP e a E.T da 
Marinha Grande 
 

Observação 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria 

Gabinete de Atendimento ao Jovem (parceria entre a 
ADESER II, IPSS (CLDS 3ª Geração) a UCCMG e a 
Câmara Municipal da Mª Grande. 

 Espaço cedido pela 
Câmara Municipal da 
Marinha Grande. As 
consultas são 
desenvolvidas por 
técnicos dos parceiros 
referidos e destina-se ao 
atendimento de jovens 
do concelho, na sua 
maioria referenciados 
pelas Escolas Locais. 

Prevenção indicada 
de DST e 
comportamentos 
aditivos 
em espaço de 
consulta. 
 

-Jovens 
consumidor
es de SPA’s 
 

 
Proporcionar aos 
jovens um espaço 
específico para os 
atendimentos, fora do 
contexto do Centro de 
Saúde, visando uma 
maior adesão aos 
acompanhamentos 
 
 

 
 
 
 
Articulação 
insuficiente com 
a EP 

Observação 
Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
 

CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 
Parental) 

Serviço de Apoio 
especializado às 
famílias com crianças e 
jovens do concelho 
encaminhadas pelas 
entidades locais (Ex: 
escolas, tribunais, 
CPCJ, etc.) 

Prevenção e 
reparação de 
situações de risco 
psicossocial mediante 
o desenvolvimento de 
competências 
parentais, pessoais e 
sociais das famílias 

-Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 

Desenvolver 
competências 
parentais prevenindo 
situações de risco e 
promovendo 
dinâmicas de proteção 
e mudança nas 
famílias 
referenciadas. 

 
 
Ausência de 
articulação com o 
CRI (quando os 
utentes são 
comuns) 

Observação 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
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                                                                      Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

Programa Escola Segura 
(PSP da Mª Grande) 

Desenvolvido por 
agentes da PSP da 
cidade e destina-se a 
toda a comunidade 
escolar local. 

 
Diagnosticar, 
prevenir, sensibilizar 
e intervir nos 
problemas de 
segurança das 
escolas, assim como, 
nos comportamentos 
de risco e/ou ilícitos 
nas escolas e áreas 
envolventes. 
 

-Jovens 
consumidor
es de SPA’s 
 

 
Garantir a segurança, 
vigilância e proteção 
das pessoas e bens, 
nas áreas escolares. 

 

-Observação 
- Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
-Participação nas 
reuniões do CLAS 
-Trabalho do CRI de 
Leiria,  
-Dados estatísticos do 
SIM 

Agrupamento de Escolas do Ensino Público 2 º e 3 
º ciclo: Nascente: “Nery Capucho” e “Pinhal do Rei”; 
Poente: Guilherme Sephens e Calazans Duarte) 
Intervenções a destacar: 
 Dos rofessores Coordenadores na área da saúde 
Desporto escolar 
Gabinete de apoio ao aluno (1 escola), 
GAAF (Gabinete de Apoio ao aluno e Famílias) 
(1psicólogo e duas técnicas de serviço Social) (1 
escola) 
Atividades de Tempos livres 
Associação de Estudantes 
 

Destina-se a todos os 
alunos das Escolas 
referidas. 

Promover melhores 
condições no meio 
escolar, de apoio e 
segurança aos 
alunos com 
necessidades 
identificadas, no 
sentido de melhorar a 
permanência e o 
sucesso escolar 

 
 
 
Jovens 
consumidor
es de 
SPA’S 
 
 
 

Deteção e prevenção 
de comportamentos 
de risco em fase 
precoce, e promover 
estilos de vida mais 
saudáveis no 
contexto escolar. 
 
Prevenir e reduzir o 
abandono escolar e 
absentismo escolar 
 
 
 
 

Articulação 
insuficiente com 
a EP da Mª 
Grande 
 
Insuficiência de 
técnicos 
especialistas ou 
de equipas 
multidisciplinares 
em contexto 
educativo. 

-Observação 
- Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
-Participação nas 
reuniões do CLAS 
-Trabalho do CRI de 
Leiria,  
-Dados estatísticos do 
SIM 
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                                                            Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

Contrato Local de desenvolvimento Social  3ª 
Geração – Marinha Social (CLDS) da ADESER II, IPSS 
(Associação para o Desenvolvimento Económico e 
Social da Mª Grande) 

Inclui: Gabinete de 
Crise; 
Centro de Atendimento 
ao Adolescente; 
Mediação de Conflitos 
Conjugais. 
Dirige-se à população 
da Freguesia da Mª 
Grande carenciada 

Acompanhar 
cidadãos em crise 
referenciados por 
entidades da 
comunidade, no 
âmbito de consultas 
de Psicologia e 
Serviço social; 
Atendimento de 
Adolescentes com 
comportamentos de 
risco; 
Apoiar casais em 
situação de 
separação/divórcio 
especialmente no 
âmbito da gestão da 
relação com os filhos. 

Adultos e 
Jovens 
consumidor
es de SPA’S 

Permitir que a 
população carenciada 
da freguesia possa ter 
respostas de âmbito 
psicológico, mediação 
e social 

 Insuficiente 
articulação com o 
CRI 
 
Sobreposição de 
intervenções 

Observação 
 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
Dados estatísticos do 
SIM 

Cantina Social da Santa Casa da Misericórdia da 
Marinha Grande 

 Intervenção no âmbito 
do programa de 
emergência social que 
consiste na 
disponibilização de 
refeições a pessoas 
carenciadas da 
Freguesia da Marinha 
Grande 

Suprimir as 
necessidades 
alimentares dos 
indivíduos e famílias 
em situação de 
vulnerabilidade e 
pobreza social 

Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 
Jovens 
consumidor
es de SPA’s 

 
Contribuir para a 
melhoria das 
condições de vida 

 Observação 
Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
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                                                                      Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS 
MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

GAP Gabinete de apoio psicossocial da Junta de 
Freguesia da Marinha Grande 

Oferece três tipos de 
resposta : psicológica, 
social e nutricional para 
a população residente 
na freguesia 

Promover o acesso a 
este apoio a pessoas 
carenciadas 

Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 

 Promover a melhoria 
das condições de vida 
da população 

 Observação 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
 

Loja Social- Disponibilização de bens para doação, 
troca a baixo custo ou empréstimo 

Indivíduos e famílias em 
situação de  carência 
económica 

Combater a pobreza 
através de apoios que 
assegurem a 
satisfação das 
necessidades das 
famílias 

Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 
Jovens 
consumidor
es de SPA’s 
 

Potenciar o 
envolvimento da 
sociedade civil e 
contribuir para a 
melhoria das 
condições de vida das 
famílias em situação 
de vulnerabilidade 
social 

 

Observação 
-Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
 

Segurança Social: rendimento social de inserção e ,  
proteção social para apoio a utentes carenciados para 
integração em CT 

Indivíduos e famílias em 
situação de grave 
carência económica 

Conferir às pessoas e 
agregados familiares 
apoios adaptados à 
sua situação pessoal 
que contribuam para 
a satisfação das suas 
necessidades 
essenciais 

-Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 

  
 
 
Favorecer a 
progressiva inserção 
laboral, social e 
comunitária 

 Observação 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
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                                                                       Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS 
MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

Cursos Vocacionais – disponibilizados pelos 
agrupamentos de escolas 
 
 
 
 
 
 
Cursos profissionais 
 
 
 
 
 
 
CQEP centro de qualificação e educação profissional- 
IEFP, CENFIM. EPANG 
 
 

Modalidade de ensino 
que permite aos alunos 
com mais dificuldades 
terminar um ciclo de 
escolaridade 
 
 
 
Privilegia a formação 
pratica e destina-se aos 
jovens que tenham 
concluído o 9 ano de 
escolaridade 
 
 
Informa orienta e 
encaminha jovens com 
idade igual ou superior a 
15 anos e adultos com 
idade igual ou superior 
de 18 anos 
 

Responder à 
necessidades e 
permitir a inclusão de 
todos no percurso 
escolar 
 
 
 
Desenvolver 
competências para o 
exercício de uma 
profissão 
 Conferir certificação 
escolar e profissional 

Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 

Promover a inclusão 
social 
Reduzir o absentismo 
e o abandono escolar 
 
 
 
 Valorizar o 
desenvolvimento de 
competências e 
conhecimentos para o 
exercício de uma 
determinada profissão 
 
 Contribuir para a 
melhoria da formação 
educação e emprego 
da população numa 
ótica de 
aprendizagem ao 
longo da vida 

 

Observação 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
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                                                                     Identificação das intervenções existentes (continuação) 

INTERVENÇÕES A DECORRER DESCRIÇÃO E A QUEM SE 

DIRIGEM OBJETIVOS 

SÃO 

ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADO

S? SE SIM 

QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS 
MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS 

Formação profissional (medidas especificas para 
inclusão social) 
 
- CENFOR, intervenção com indivíduos com 
necessidades especiais  
 
 
ADSER II formação e gabinete de empregabilidade 
 
 
 Associação Novo Olhar II – Formação - Competências 
sociais 
 

Dirige-se a população 
em situação de 
vulnerabilidade social e 
formativa 
 
Dirige-se às entidades 
empregadoras tentado 
conciliar oferta e 
procura(ADSER) 

Contribuir para a 
inserção socio 
profissional 

-Adultos 
consumidor
es de SPA’s 
da 
Freguesia 
da Marinha 
Grande 
 

 
 
 
Diminuir a exclusão 
social promovendo a 
inserção socio 
profissional 

 

Observação 
 Diagnóstico Social 
2016 da Marinha 
Grande 
Participação nas 
reuniões do CLAS 
Trabalho do CRI de 
Leiria,  
 

 

 
Como verificamos, neste quadro, há várias intervenções a decorrer, recursos e respostas neste território, especificamente dirigidas aos grupos identificados. 

Constatamos que existem vários recursos disponíveis e gratuitos nesta  problemática. 

Assim sendo, constata-se que um dos contributos que o CRI pode dar para a prossecução dos objetivos propostos, será: o de mobilização e articulação de 

todas as respostas existentes, no sentido de haver uma conjugação de esforços e sinergias, quer das entidades, quer da própria população alvo. 

Assim, decorrente das necessidades identificadas neste Diagnóstico, abaixo, identificam-se as propostas de novas intervenções necessárias. 
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8 - INTERVENÇÕES A DESENVOLVE 

                                                                                          Análise das intervenções8 

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

CONTEXTOS  

IDENTIFICADOS 

NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS 
INTERVENÇÕES A DECORRER 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

-Adultos 
consumidores de 
SPA’s: 
- 283 Utentes 
que frequentam 
a ET  da Marinha 
Grande 

- 147 utentes do 
projeto 
SANTANA de 
RDMD 

- A freguesia da 
Marinha Grande 

- Aumento da   
resposta médica e de 
enfermagem  
- Aumento da 
resposta de consulta 
psiquiátrica para 85% 
da população 
identificada 
- Melhoria na 
articulação das 
intervenções a 
decorrer 
 
 
 

- Equipa de tratamento da Marinha Grande 
- Centro de saúde da Marinha Grande:, 
Consulta de alcoologia e consulta de 
tabagismo 
 - Projeto Santana de RRMD (financiado) 
- Intervenção do CLDS 
-Intervenção do GAP 
 

  - Aumento da resposta 
medica/psiquiátrica e de 
enfermagem para 1 
profissional de cada área 
a tempo inteiro 
- Obras de melhoramento 
no exterior e interior dos 
edifícios 
- Articulação e criação de 
complementaridade das 
diferentes intervenções 
- Aumento dos 
encaminhamentos para 
tratamento dos utentes 
do projeto Santana em 
12% dos utentes 
abrangidos pelo mesmo 

- Sensibilização aos 
médicos referente ao 
risco de mau uso de 
medicamentos ( por 
exemplo:“Dormicum”) 
 
- Grupos de  treino de 
competências  

-Jovens 
consumidores de 
SPA’s: 

-22 jovens da 
Marinha Grande 

- A freguesia da 
Marinha Grande 
-Comunidade 
escolar da 
Marinha Grande  
de 5524 alunos: 
Ensino pré-

- Conhecimento da 
comunidade das 
consultas das 
equipas de 
prevenção do CRI 

- Consultas de prevenção indicada no CRI 
- Prevenção universal para jovens - Dia da 
Defesa Nacional 
- Projeto EU e os Outros como recurso para a 
intervenção com jovens 
-Sessões de prevenção seletiva e universal 
- Programa Gerações  

- Divulgação da consulta 
de prevenção efetuada 
no CRI 
- Articulação e criação de 
complementaridades nas 
diferentes interações 

-Divulgação da consulta 
de prevenção efetuada 
no CRI 
- Criação do Programa 
integrado de prevenção 
em CAD 
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acompanhado 
pela CDT 

- Nº de jovens 
em espaços 
recreativos, 
nomeadamente 
noturnos 

-Nº de jovens 
que o centro de 
saúde 
caracteriza 
como com 
prolemas de 
consumos 

- 37  jovens  que 
ADESSER 
caracteriza 
como com 
prolemas de 
consumos 

-7 jovens e 
famílias 
atendidos pela 
EP do CRI 

escolar  822 
alunos, ensino 
básico 1331 
alunos, ensino 2º 
e 3º Ciclo 1729, 
ensino 
secundário 844, 
ensino 
profissional e 
vocacional 798 

- Articulação das 
intervenções a 
decorrer 
- Maior proximidade 
aos grupos alvo, 
nomeadamente aos 
alunos da formação 
profissional e 
vocacional  
- Intervenção direta 
com famílias de risco 
-Reduzir ou inibir 
comportamentos de 
risco 
- Reduzir a  
experimentação de 
SPA`s 
- Retardar os 
primeiros consumos  
e/ou reduzir a sua 
frequência 
 
 
 

-Intervenção do CLDS 
-Gabinete de atendimento ao jovem 
Centro de apoio familiar e aconselhamento 
parental 

- Aumento  do número de 
intervenções com grupos 
identificados com 
consumos frequentes 
e/ou abusivos de SPA`s 
numa intervenção 
seletiva e indicada 
abrangendo 10% da 
população da 
comunidade escolar 
- Aumento do número de 
intervenções com grupos 
identificados com poucos 
consumos ou sem 
consumos de SPA`s  
abrangendo 10% da 
população da 
comunidade escolar 
 

-Reuniões de articulação 
com os serviços 
envolventes 
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9 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Este diagnóstico permitiu um conhecimento  mais atualizado da problemática dos comportamentos aditivos e 

dependências na Freguesia da Marinha Grande, mais especificamente, nos contextos identificados. 

 

Tendo em conta os contextos, grupos-alvo e problemáticas identificados, assim como, os recursos existentes no 

território, parece fundamental que: 

- Os diversos recursos existentes sejam potenciados numa lógica de conjugação de esforços e sinergias 

para a prossecução das alterações esperadas (metas); 

- As intervenções propostas sejam implementadas numa perspetiva de respostas integradas; 

- Os parceiros encontrem uma linguagem comum que lhes permita trabalhar em rede, não duplicando 

intervenções. 

Neste sentido, e de acordo com os dados constantes neste diagnóstico consideramos que seria uma mais valia 

rentabilizar os recursos existentes, através de uma clarificação da missão de cada uma das entidades, para 

evitar a sobreposição/duplicação das intervenções e promover uma melhor articulação entre todos, a fim de se 

obterem respostas mais integradas e eficazes, potenciando os recursos já existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


