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RESUMO 

 
Este relatório resultou do esforço consertado de diversas instituições, públicas e privadas, que 

desenvolvem a sua atividade no distrito de Faro, concretamente no concelho de Loulé.   

Todos os intervenientes forneceram um conjunto de dados resultantes do seu trabalho junto da 

comunidade e, tendo como pressuposto metodológico o Rapid Assessment and Response (RAR), produziu-se este 

relatório que pretende tornar claro as áreas onde será oportuno a intervenção no âmbito das áreas de missão do 

SICAD. 

Identificou-se, fundamentalmente, um conjunto de locais conotados com consumos diversos e, ao mesmo 

tempo, outras problemáticas associadas a comportamentos de risco, bem como um conjunto de respostas já 

existentes.  
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METODOLOGIA 

No âmbito da atualização dos diagnósticos territoriais do PORI, surge a importância de proceder ao 

levantamento das atuais necessidades e problemas existentes no território do concelho de Loulé. Pretende-se por 

isso, atualizar o diagnóstico realizado anteriormente, de forma mais aprofundada e exaustiva, identificando as 

reais necessidades e carências da população-alvo, nas diversas vertentes. 

O presente diagnóstico resulta da utilização de técnicas da metodologia RAR (Rapide Assessment and 

Response) e é uma pesquisa essencialmente exploratória, fruto de diferentes áreas e, sempre que possível, com 

recurso à consulta de mais do que uma fonte. 

Assim, este documento aparece na sequência de: 

1. Consulta inicial; 

2. Análise contextual; 

3. Análise dos grupos e contextos; 

4. Análise das intervenções; 

5. Consulta final; 

6. Elaboração do documento final. 

Na equipa de trabalho que elaborou este documento participaram técnicos dos diferentes eixos de 

intervenção, com formação disciplinar diversa. 

Este documento congrega as informações provenientes de diversas instituições, públicas e privadas, a 

operar nas áreas geográficas em análise, designadamente: 

 Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. (ARS do Algarve, I.P.); 

 Câmara Municipal de Loulé; 

 Centro de Aconselhamento e Deteção da Infeção por VIH (CAD); 

 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Loulé (CPCJ); 

 Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT); 

 Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares/Direção de Serviços da Região do Algarve 

(DGEsTE/DSR Algarve); 

 Guarda Nacional Republicana (GNR); 

 Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP); 

 Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS); 

 Movimento de Apoio à Problemática da SIDA (MAPS); 

 Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD); 

 Fundação António Aleixo 
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Relativamente à organização deste documento, é de mencionar que o mesmo é composto por duas partes: 

- Na primeira faz-se a apresentação sociodemográfica e económica da região do Algarve, apresentando e 

contextualizando os recursos à disposição da população; servindo, assim, como matriz para o trabalho a 

apresentar na segunda parte; 

- Na segunda parte, apresenta-se o diagnóstico do concelho em apreciação, destacando-se a informação 

considerada particularmente relevante no âmbito do qual se insere a filosofia deste trabalho. 
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CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO ALGARVIA 

Análise contextual 
 

O Algarve é a região mais a sul de Portugal Continental. Com uma área de 5 412 km² e uma população de 

441 913 habitantes (PORDATA, última atualização a 26/06/2015), constitui 4,5% do continente nacional. 

Constitui a região turística mais importante de Portugal e uma das mais importantes da Europa. 

O Algarve confina a norte com a região do Alentejo (sub-regiões do Alentejo Litoral e Baixo Alentejo), a sul 

e oeste com o oceano Atlântico e a leste, o rio Guadiana marca a fronteira com Espanha. O ponto mais alto 

situa--se na Serra de Monchique, com uma altitude máxima de 902 m (Pico da Fóia). 

Além de Faro, a capital, têm também categoria de cidade Albufeira, Lagoa, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, 

Quarteira, Silves, Tavira e Vila Real de Santo António. Destas, todas são sede de concelho, à exceção de 

Quarteira. 

A zona ocidental do Algarve é designada por Barlavento e a oriental por Sotavento. Da região fazem parte 

16 municípios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, 

São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

O Algarve é, desde a década de 70, uma região de forte atração populacional. Apresenta, no 

entanto, um grande desequilíbrio na sua distribuição intrarregional, caracterizada por assimetrias de ocupação 

humana do seu território, que opõe a faixa litoral ao interior serrano e que ainda contrasta com o intermédio 

barrocal. Em vez de diminuir, esta tendência tem vindo a acentuar-se, ao mesmo tempo que as populações do 

interior envelhecem e a taxa de natalidade sofre uma quebra acentuada em toda a região. 

O crescimento da população da região do Algarve acompanhou, grosso modo, o crescimento do país, 

tendo-se registado uma redução da sua população entre a década de 50 e os primeiros anos da década de 

70, fruto do processo simultâneo de emigração para a Europa e da migração para as áreas metropolitanas. Da 

mesma forma, viu a sua população aumentar consideravelmente com a chegada de importantes contingentes de 

habitantes das ex-colónias, a partir de 1974, bem como de outras regiões e do estrangeiro. Para o facto também 

contribuiu a enorme valorização da atividade turística a partir dos anos 80, mantendo-se até a atualidade. Neste 

momento, o Algarve possui uma reputação de local seguro e hospitaleiro, o que tem acentuado a sua capacidade 

de atrair turistas de todo o mundo, situação que muito contribui para dinamizar a economia da região e do país. 
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Caracterização sociodemográfica 
 

Segundo a base de dados PORDATA (última atualização a 26/06/2015), a população residente no Algarve, 

por faixa etária, distribui-se da  forma apresentada no seguinte quadro 1: 

 

Quadro 1: Distribuição da população residente no Algarve 

 

Faixa etária (anos) Algarve 

Total 441 913 

0-04 21 015 

05-09 23 475 

10-14 23 133 

15-19 22 269 

20-24 22 435 

25-29 23 427 

30-34 29 589 

35-39 35 594 

40-44 33 671 

45-49 31 395 

50-54 30 314 

55-59 28 626 

60-64 26 556 

65-69 24 160 

70-74 20 841 

75-79 18 814 

80-84 14 638 

+85 11 969 

 
(Fonte: PORDATA, 2015) 

 
 

Quanto à estrutura da população do Algarve por idades, verifica-se que, em 2015, o número de jovens 

(pessoas entre os 0 e os 14 anos de idade) era 15% do total da população residente, o grupo dos 15 aos 24 anos 

constituía 10,7%, dos 25 aos 64 anos o valor foi de 54%, e o número de idosos (pessoas com 65 ou mais anos de 

idade) atingia os 21%, distribuição etária que concorre para um índice de envelhecimento de 94 pessoas idosas 

por cada 100 jovens. A população residente na região do Algarve, no final do ano de 2015, foi estimada em 441 

929 pessoas, de que resultou uma taxa de crescimento efetivo de valor positivo (0,10%) relativamente ao ano de 

2014. Para esta evolução, concorreu o valor negativo da taxa de crescimento natural (-0,17%) e o valor positivo da 

taxa de crescimento migratório (0,27%). 

Entre 2014 e 2015, o Algarve e a Área Metropolitana de Lisboa foram as únicas regiões do país onde a 

população aumentou (Plano Estratégico 2017-2019 – ARS Algarve). 

Existem, essencialmente, dois fatores que contribuem para o dinamismo demográfico apresentado na 

região, que são o seu forte poder de atração de imigrantes e o movimento turístico.  
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Em termos de taxa de natalidade, o Algarve apresentava em 2014 o valor mais baixo dos últimos 

quinquénios (8,5), embora ainda um pouco superior ao do Continente (7,9). Também o índice sintético de 

fecundidade (1,35) da região atinge o valor mais baixo dos últimos quinquénios, embora superior ao do 

Continente (1,25). Chama-se a atenção para o valor mínimo do índice sintético de fecundidade que, para 

assegurar a renovação geracional, é de 2,1. Na região, constata-se que os atuais valores estão abaixo deste 

mínimo. Esta situação é particularmente acentuada nos concelhos rurais do interior (Alcoutim e Monchique). 

Possivelmente, a diminuição do número de nascimentos poderá estar relacionada com a crise económica que 

atingiu, nos últimos anos, a generalidade dos países da Europa e, muito particularmente, Portugal, o qual foi 

atingido por uma situação de enorme constrangimento económico, que produziu um grande número de 

desempregados. 

Assim, podemos concluir que o Algarve é uma região tendencialmente envelhecida, cujo índice de 

envelhecimento aumentou, sobretudo após 2008 devido à diminuição de imigrantes - em linha com a crise 

económica então iniciada -, mas também, tal como no resto do país, em consequência da diminuição de 

natalidade e do aumento da longevidade. O impacto do envelhecimento na região não foi ainda maior, devido ao 

contributo que a imigração estrangeira e até nacional deram para o crescimento demográfico; o clima ameno, a 

paisagem, a hospitalidade dos residentes, o ritmo de vida mais sereno têm, desta forma, atraído pessoas para a 

região, estimulando sob diversos pontos de vista a economia e a demografia local. 

Os diferentes fatores que caracterizam a dinâmica demográfica do Algarve colocam desafios ao nível das 

respostas institucionais da região, em todos os sectores de atividade, como se abordará ao longo deste 

documento.  

 

Presença de pessoas de outras etnias e estrangeiros 

 

Relativamente à população estrangeira com estatuto legal de residente no Algarve, é constituída por 63 

298 indivíduos (31 673 do sexo masculino e 31 625 do sexo feminino). Do conjunto de pessoas estrangeiras, 10 

938 serão de nacionalidade britânica, 7 749 são brasileiros e 14 653 de outras nacionalidades europeias. 

(Fonte dados: INE/SEF/MAI- População Estrangeira com estatuto de residente.)  

Caracterização socioeconómica 
 

Já foi referido que o Algarve tem uma atividade económica em grande parte fundada na indústria 

hoteleira, a qual faz “mover” outras atividades com ela conexas, designadamente a construção civil, o comércio, 

os transportes, etc. A observação do quadro 2 permite afirmar que, entre as mais significativas empresas da 

região por sector de atividade, tendo em conta o volume de negócios (em milhares de euros, valores de 2017), 

se encontram, o comércio (por grosso e a retalho), as atividades hoteleiras (restauração, alojamento e similares), 

os serviços de transporte e armazenagem e, por fim, o sector de construção civil. 
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De igual modo, poder-se-á esperar que o número de empresas por sector de actividade reflicta esta 

realidade; de facto e ainda tendo em conta o quadro 2, os sectores em que há mais empresas são 

precisamente o comércio e as atividades de hotelaria, ambas com cerca de 11 000 empresas. Segue-se a 

construção civil com cerca de 5000 empresas. 

 

Quadro 2: Estrutura empresarial de Algarve por setor de atividade, volume de negócios e pessoas ao serviço. 

 
Volume de negócios das empresas não financeiras: total e por sector de atividade económica (milhares de euros) 
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228 
269 

9837 244252 10593 165813 678020 2779857 178675 1351363 277460 454513 43000 223150 152453 

Empresas não financeiras: total e por sector de atividade económica 

6469 36 1780 42 54 4951 10920 956 11210 2597 8392 2228 3383 1732 

Empresas não financeiras com menos de 10 pessoas ao serviço em % do total de empresas não financeiras: por sector atividade 
económica (%) 

- 84.3 93.2 95.0 75.5 95.4 96.9 94.6 93.7 97.8 - 98.7 98.2 - 

             Legenda: Ind. – Industrias; Transf. – Transformadoras; Const. – Construção; Transp. – Transportes; Ativ. – Atividade; Adm. – 
Administrativa.             
            (Fonte: PORDATA, última atualização 06/03/2017) 
 
 

Se tivermos em conta a estrutura empresarial predominante na região, em termos de tamanho, observa-

se, ainda a partir do quadro 2, que a maioria das empresas tem ao seu serviço 10 ou menos pessoas. Há mesmo 

alguns sectores onde quase 100% das empresas tem essa característica (10 ou menos trabalhadores); é o 

caso das empresas de construção civil, das empresas ligadas ao comércio e ainda das atividades ligadas à 

restauração e similares, a educação, etc. Tratando-se de uma estrutura empresarial predominantemente 

formada por pequenas empresas, como já se disse, é fácil perceber que estas são muito vulneráveis aos ciclos 

económicos desfavoráveis, tais como os que se vivem neste momento em Portugal e já acima referidos. Esta 

vulnerabilidade traduz-se, pelo menos em parte, no tipo de vínculo laboral na região. Neste particular, há que 

considerar o carácter fortemente sazonal da atividade turística da região. De acordo com os dados no quadro 3, 

constata-se que há um valor considerável de pessoas com contrato de trabalho a prazo (42 792), o que constitui 

31% do total de contratos celebrados, sendo, no entanto, de destacar que há um valor percentual ainda maior de 

trabalhadores com contratos sem termo (58%). 
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Quadro 3: Tipos de contrato de trabalho nas empresas algarvias. (PORDATA, 2013). 

 

 

Total 

 
 

Contrato a termo / a 
prazo 

Contrato de trabalho por 
tempo indeterminado 

para cedência 
Temporária 

 

Contrato de trabalho 
a termo para cedência 

temporária 

 

Contrato 
permanente / sem 

termo 

 

 

Ignorado 

 

 

Não enquadrável 

104938 42 792 18 824 60 665 0 639 

 

Considerando esta realidade e intimamente relacionada com ela, estão os números do desemprego. 

Embora o desemprego tenha atingido valores alarmantes em Portugal, as notícias que são veiculadas pela 

comunicação social levam a crer que tal situação está em vias de recuperar, fruto do crescimento económico. 

Assim, relativamente ao número de pessoas inscritas nos Centros de Emprego, em 2016, verifica-se que 

(quadro 4) há mais mulheres que homens inscritos nos Centros de Emprego, sendo que os inscritos há menos de 

um ano excedem largamente aqueles que não o são. O grupo etário com mais inscrições é o que abrange 

pessoas entre os 35 e os 54 anos, assim como o maior número de inscrições pertence àqueles que têm um nível 

secundário de habilitações. 

Pese embora o quadro 4 fornecer os dados dos números de pessoas inscritas e não os números de 

desempregados (uma pessoa pode estar inscrita e não estar desempregada), não deixa de ser um reflexo 

importante destes, pelo que a sua análise pode fornecer informação pertinente acerca do fenómeno do 

desemprego e de como está distribuído entre a população. 

  

Quadro 4: Média anual do número de inscritos nos Centros de Emprego do Algarve, segundo género, tempo de inscrição, 

habilitações literárias e nível de escolaridade 

 
Algarve 

 
Género 

Tempo de 

inscrição 

 
Grupo Etário (anos) 

 
Níveis de Escolaridade 

 

 
Homens 

 
Mulheres 

 
DLD 

 
N-DLD 

 
<25 

 
25-34 

 
35-54 

 
>55 

 
<1º ciclo 

 
1º ciclo 

 
2º ciclo 

 
3º ciclo 

 
Sec. 

 
Sup. 

 
Total 

9459.6 10.151.9 6429.2 13.182 2154.5 4.084 8925.2 4447.2 1346.8 3596.5 2890.5 44430.2 5355.9 1991.6 19.611.5 

Legenda: DLD – Desemprego de longa duração; N-DLD – Sem desemprego de longa duração; Sec. – Ensino Secundário; Sup. – Ensino Superior.  

 (Fonte: IEFP/MTSSS) (Fonte: PORDATA, última atualização 15/02/2017) 

 

Caracterização dos recursos de saúde 
 

Em termos de recursos de saúde no Algarve, a região dispõe de um Centro Hospitalar Universitário – o 

Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA, E.P.E.). O CHUA integra os hospitais de Portimão, de Lagos e de 

Faro, o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul (CMFRS) e um polo de investigação e de ligação com a 

Universidade do Algarve. 
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O Algarve possui três agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), com 439 756 utentes inscritos (ARS, 

2016). Destes utentes inscritos, 18% ainda não tem médico de família. Em finais de 2016, existiam 13 Unidades de 

Saúde Familiar (USF). 

A implementação da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados permitiu que, atualmente, haja no 

Algarve 529 camas de internamento destinadas a cuidados continuados a pessoas dependentes, sendo 69 camas 

de convalescença, 10 de paliativos, 143 para internamentos de média duração e reabilitação e 307 para 

internamentos de longa duração e manutenção. 

Destaca-se a existência de, pelo menos, quatro locais de Consulta de Cessação Tabágica em cada um dos 

três ACES (Sotavento, Central e Barlavento). Especificamente, no concelho de Loulé, existe um local de Consulta 

de Cessação Tabágica: - no Centro de Saúde de Loulé. 

O programa “Diz Não a Uma Seringa em Segunda Mão”, existente nos centros de saúde e farmácias da 

região algarvia, está integrado no programa nacional para a infeção VIH/Sida e incentiva à recolha e à distribuição 

de material esterilizado de forma gratuita e confidencial, com o objetivo de prevenir a transmissão da infeção 

pelo VIH. 

No Algarve existem 77 farmácias aderentes, e no caso concreto do concelho de Loulé são 10 farmácias. 

Quanto aos Centros de Saúde, na região do Algarve são 10 Centros de Saúde e 3 Extensões de Saúde aderentes ao 

programa “Diz Não a Uma Seringa em Segunda Mão”; no concelho de Loulé, há um Centro de Saúde aderente – o 

Centro de Saúde de Loulé. 

No âmbito deste documento, parece importante assinalar a existência de duas Comunidades Terapêuticas, 

convencionadas com a ARS, as quais são: Comunidade Terapêutica do Azinheiro, em Faro, e a Comunidade 

Terapêutica Empatia Recuperação e Apoio (ERA), a qual está sedeada em Silves. 

A DICAD da ARS Algarve, I.P., é constituída por duas Unidades de Intervenção Local (UIL), 

designadamente o Centro de Respostas Integradas (CRI) e a Unidade de Desabituação do Algarve (UDA). 

O CRI é constituído por duas Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento (ETET Sotavento e ETET 

Barlavento), uma Equipa Técnica Especializada de Prevenção (ETEP), uma Equipa Técnica Especializada de 

Reinserção (ETER) e uma Equipa Técnica Especializada de Redução de Riscos e Minimização de Danos 

(ETERRMD). Na ETET do Sotavento, salienta-se ainda a existência de duas consultas descentralizadas, uma em 

Vila Real de Santo António e outra em Quarteira, e uma extensão de consulta em Tavira. 

A UDA realiza o tratamento, em internamento de curta duração, da síndroma de privação em utentes 

dependentes de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. 

A DICAD da ARS Algarve, I.P., possui também uma rede regional de locais de dispensa de terapêutica de 

substituição (metadona), que serve atualmente 1 485 utentes. 

Dentro da estrutura da DICAD da ARS Algarve, I.P., destaca-se a existência do Gabinete de Atendimento a 

Jovens e Envolventes (GAJE) e da Consulta Especializada de Jogo. 
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 O GAJE, enquanto valência da ETEP, enquadra-se ao nível da Prevenção Indicada. A consulta é dirigida a 

adolescentes/jovens com primeiros sinais de consumo de cannabis (ou outras substâncias psicoativas) ou com 

comportamentos aditivos sem substância (internet, jogo online e offline), adolescentes/jovens com outros 

comportamentos de risco ou problemáticos de dimensão clínica, com idades entre os 13 e os 21 anos, e a 

familiares ou outros adultos significativos. 

A Consulta Especializada de Jogo, inserida na ETET do Barlavento, é direcionada a utentes maiores de idade, 

com problemas de adições sem substâncias, e abrange, desde o abuso da Internet e jogos on line, que não 

envolvam apostas a dinheiro (gaming), a todo o tipo de jogo/apostas que envolvam dinheiro (gambling).  

Importa, também, referir a existência de uma resposta articulada no âmbito das toxicodependências: trata-

se da Comissão de Dissuasão da Toxicodependência. Esta resposta é considerada indissociável das restantes áreas 

de intervenção, que constituem o reconhecido modelo português; opera numa rede de respostas articuladas, 

trabalhando para a redução do consumo de substâncias psicoativas e dependências, proteção sanitária dos 

consumidores e das populações e para a prevenção da exclusão social. É de abrangência nacional e acolhe os 

indiciados (consumidores de substâncias psicoativas ilícitas), encaminhados pelas forças de segurança e pelos 

tribunais, procede a uma avaliação rigorosa da sua situação face ao consumo, valorizando sempre as suas 

necessidades psicossociais.   

O objetivo primordial que esteve na base da sua criação foi estimular a aproximação dos consumidores de 

substâncias ilícitas aos serviços da área saúde. A este respeito, observe-se os quadros 5 e 6. 

 

Quadro 5: Número de indivíduos encaminhados para a CDT Faro, por género (2014-2016) 

Género 2014 2015 2016 Total 

Masculino 634 715 870 2219 

Feminino 67 53 69 189 

Total 701 768 939 2408 

  (Fonte: CDT Faro, 2017) 

 

Pela observação do quadro 5, constata-se que o número de indiciados tem vindo a aumentar desde 2014, 

sendo que o seu total no ano de 2016 foi de 939 indiciados, na sua maioria do sexo masculino (92.6%). Neste 

universo de 939 indiciados, a faixa etária entre os 20 e os 24 anos de idade é a que adquire maior expressão 

quantitativa, bem como o ensino secundário (41%), estar empregado (48%), e ser Não toxicodependente (63,3%) 

(quadro 6). 
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No que se refere à origem dos autos, verifica-se que, do total de processos registados em 2016, 787 (83%) 

foram remetidos pela GNR; a PSP remeteu 156; outros 5 foram emitidos pelo tribunal e os restantes 2 por outras 

entidades (quadro 6).  

Quadro 6: Caraterização dos indiciados (ano de 2016) 

 

 Nota: total (n) = 939 casos;  
                                                                  (Fonte: dados da CDT, 2016) 
 
 

Ainda no âmbito do tema da saúde e dos recursos, e ao elaborarmos um documento desta natureza, é 

importante referir a situação regional face à problemática do VIH/Sida, considerando que o distrito de Faro 

apresenta características socioeconómicas e culturais próprias, que tornam a região particularmente vulnerável 

à propagação desta infeção. Estas características decorrem do facto de ser uma região turística, onde existe uma 

Género N.º de casos 

Masculino 870 

Feminino 69 

Grupo Etário  

Até aos 15 anos 0 

Entre os 16 e 19 anos 205 

Entre os 20 e 24 anos 274 

Entre os 25 e 29 anos 155 

Entre os 30 e 44 anos 239 

Maiores de 45 anos 65 

Habilitações Literárias  

Analfabeto 1 

1º Ciclo 49 

2º Ciclo 45 

3º Ciclo 37 

Secundário 178 

Medio/Profissional 27 

Superior 32 

Desconhecido 68 

Situação Profissional  

Empregado 406 

Trabalhador/Estudante 14 

Estudante 159 

Desempregado 180 

Reformado 6 

Desconhecido 87 

Caráter de Consumo  

Não toxicodependente 595 

Toxicodependente  55 

Desconhecido 289 

Origem dos Autos  

GNR 787 

PSP 156 

PJ 1 

Tribunal 5 

Outros  1 
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grande mobilidade à custa duma população migrante (nacional e estrangeira) que procura emprego na indústria 

hoteleira e construção civil, e do fluxo migratório de trabalhadores do sexo que procuram na região encontrar o 

seu mercado de trabalho. 

Todo este contexto cria um ambiente que favorece a ocorrência, quer de comportamentos sexuais de risco, 

quer de comportamentos de risco, de modo geral, facilitadores da propagação desta infeção. 

No que respeita à taxa de mortalidade (por 100 000 habitantes) devida à infeção VIH/Sida, regista-se que, 

em 2014, esse valor era de 5.5, sendo este valor superior ao registado no restante território nacional (3.9) (Plano 

Estratégico 2016-2019 da ARS Algarve, I.P.). 

De acordo com o Centro Anónimo de Diagnóstico do Algarve (CAD), registou-se uma diminuição do número 

de rastreios efetuados entre os anos de 2014 e 2016. Ainda de acordo com a mesma fonte, em 2016 registou-se 

um aumento acentuado no número de novos casos (50%). 

Finalmente, e ainda aludindo ao tema da saúde e dos recursos, parece pertinente referir que, no final de 

2014, no Algarve, a taxa de mortalidade por suicídio, por cada 100 000 pessoas era de 9.2, valor acima do 

verificado no restante território nacional (7.3) (Plano Estratégico 2016-2019 da ARS Algarve). 

 

  



Diagnóstico de Território – Loulé - Freguesia de Quarteira 

18 

 

DIAGNÓSTICO DO CONCELHO DE LOULÉ/QUARTEIRA 

Caracterização do município 

 
Loulé é uma cidade do distrito de Faro, com cerca de 69 399 habitantes e uma área de 764 km² (PORDATA, 

2017). É sede do maior concelho algarvio e é constituído por 9 freguesias. O concelho é limitado a norte pelo 

município de Almodôvar, a leste por Alcoutim, Tavira e São Brás de Alportel, a sueste por Faro, a sudoeste por 

Albufeira, a oeste por Silves e a sul pelo mar. O concelho tem duas cidades, Loulé e Quarteira.  

Trata-se de um concelho grande, em termos de área, e com baixa densidade populacional, com cerca de 

90.8 habitantes/Km2 (PORDATA, 2015), em virtude do fraco povoamento da área da serra e da sua grande 

extensão territorial, na faixa interior. 

 

As freguesias de Loulé são as seguintes: 

 Almancil 
 Alte 
 Ameixial 
 Boliqueime 
 Quarteira 
 Querença, Tôr e Benafim 
 Salir 
 São Clemente (Loulé) 
 São Sebastião (Loulé) 

 

Caracterização sociodemográfica 

 
Das freguesias referidas acima, destacam-se as de Almancil, Quarteira e São Clemente como sendo as mais 

populosas. Segundo os dados do PORDATA (2017), no concelho de Loulé existem 69 399 habitantes. 

De acordo com o quadro 7, verifica-se que o grupo etário mais numeroso é o que agrupa pessoas dos 40 

aos 44, o que indicia a crescente tendência de envelhecimento do concelho, em linha com aquilo que foi referido 

para o Algarve, em geral. Regista-se um grande número de pessoas a partir dos 60 anos de idade (há 20.2% de 

idosos no concelho), o que ainda vem reforçar mais a já referida tendência de envelhecimento da população 

residente. Ainda a este propósito, é de realçar que, em 2015, no município de Loulé, havia 133 idosos por cada 

100 jovens, com 3.2 pessoas em idade ativa por cada idoso. 

 

  



Diagnóstico de Território – Loulé - Freguesia de Quarteira 

19 

 

 

Quadro 7: População residente no concelho de Loulé 

Faixas etárias 
(anos) 

Loulé 

Total 69.399 

0-04 3170 

05-09 3728 

10-14 3627 

15-19 3725 

20-24 3539 

25-29 3752 

30-34 4377 

35-39 5166 

40-44 5499 

45-49 5090 

50-54 4789 

55-59 4626 

60-64 4154 

65-69 3758 

70-74 3163 

75-79 2850 

80-84 2347 

+ 85 2043 
(Fonte: PORDATA, última atualização 2017/06/17) 

Presença de pessoas de outras etnias e estrangeiros 

A população estrangeira com estatuto legal de residente em Loulé, é de 12.442 indivíduos (6 227 são do 

sexo masculino e 6 215 do sexo feminino), sendo que 2 478 serão de nacionalidade romena, 2 027 são de outros 

países europeus e 7 915 indivíduos serão de outras nacionalidades (PORDATA, última atualização 07/08/2) 

 

Caracterização socioeconómica 

 

A observação do quadro 8 permite afirmar que, entre as mais significativas empresas do concelho de Loulé 

por setor de atividade, tendo em conta o volume de negócios (em milhares de euros), se encontram o comércio, 

por grosso e a retalho, a construção civil e as atividades hoteleiras (restauração, alojamento e similares), com 

volume anual apreciável de negócios (PORDATA, valores de 2017). De igual modo, poder-se-á esperar que o 

número de empresas por setor de atividade reflita esta realidade; de facto e ainda tendo em conta o quadro 8, os 

setores em que há mais empresas são precisamente o alojamento e restauração, o comércio, por grosso e a 

retalho, as atividades administrativas/serviços de apoio e a construção civil.  
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Quadro 8: Caracterização empresarial do concelho de Loulé, segundo o volume de negócios, tipo de empresa e número de 

pessoas ao serviço 

Volume de negócios das empresas não financeiras: total e por sector de atividade económica (milhares de euros) 

Ind.  
Extrativas 

Ind.  
Transf. 

Eletricidade, 
 gás, vapor de 
 agua quente 

e  
ar frio 

Captação e 
distribuição 

de água 

Const. 
civil 

Comércio 
Transp/ 
Armaze. 

Aloj. 
rest. 

similares 

Ativ. 
imobiliárias 

Ativ. 
adm. 

Serv.de 
apoio 

Educação 

Ativ. 
saúde 

humana 
apoio 
social 

Ativ. 
artísticas 

espetáculos 

1627 35213 413 21103 138318 643011 43222 269928 112013 96620 9120 28628 73528 

Empresas não financeiras: total e por sector de atividade económica 

6 302 7 12 1104 1957 182 1910 672 1555 303 443 248 

Empresas não financeiras com menos de 10 pessoas ao serviço em % do total de empresas não financeiras: por sector atividade económica (%) 

83.3 93.5 100 78.6 95 96.8 93.3 93.2 95.7 - 98.1 98 - 

Legenda:  Ind. – Industrias; Transf. – Transformadoras; Const. – Construção; Transp. – Transportes; Ativ. – Atividade; Adm. – Administrativa.  
(Fonte: PORDATA, última atualização 16/03/2017) 

 

Se tivermos em conta a estrutura empresarial predominante no concelho de Loulé, em termos de tamanho, 

observa-se, ainda a partir do mesmo quadro, que a larga maioria das empresas tem ao seu serviço 10 ou menos 

pessoas. Há um sector de atividade cujo valor é de 100% (empresas de eletricidade e afins). 

Tratando-se de uma estrutura empresarial predominantemente formada por pequenas empresas, é fácil 

perceber que estas são muito vulneráveis aos ciclos económicos desfavoráveis, tais como os que se viveram até 

há pouco tempo em Portugal. Esta vulnerabilidade traduz-se eventualmente, pelo menos em parte, no tipo de 

vínculo laboral no concelho de Loulé. Da observação do quadro 9, lê-se que um número significativo de pessoas 

(11304 -cerca de 56%) possuem um contrato sem termo, no entanto, um grande número de pessoas (8235 - cerca 

de 41%) trabalham numa empresa com um contrato a prazo. 

Quadro 9: Número de trabalhadores (total e por tipo de contrato de trabalho) nas empresas do concelho de Loulé  

Total 
Contrato a  

termo / a prazo 

Contrato de trabalho  
por tempo indeterminado 
para cedência temporária 

Contrato de trabalho  
a termo para  

cedência temporária 

Contrato permanente 
 / sem termo 

Ignorado Não enquadrável 

20120 8235 5 510 11304 0 66 

(Fonte: PORDATA, dados de 2015, última atualização) 

 

Considerando esta realidade e intimamente relacionada com ela, estão os números do desemprego. 

Embora se apresente, no quadro 10, o número de pessoas inscritas no Centro de Emprego e não o número de 

desempregados, esse valor não deixa de ser um reflexo importante destes, pelo que a sua análise pode fornecer 

informação pertinente acerca do fenómeno do desemprego e de como está distribuído entre a população. Assim, 

consta-se que há mais mulheres que homens inscritos no Centro de Emprego de Loulé, sendo que os inscritos há 

menos de um ano excedem largamente os que não o são. O grupo etário com mais inscrições é o que abrange 
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pessoas com 55 ou mais anos. Assim como o maior número de inscrições pertence àqueles que têm um nível 

secundário de habilitações.  

 

Quadro 10: Média anual de inscritos no Centro de Emprego de Loulé, segundo o género, tempo de inscrição, habilitações 

literárias e nível de escolaridade 

  

Género 
Tempo de 
inscrição Grupo Etário (anos) Níveis de Escolaridade (ciclos)   

H M DLD N-DLD <25  25-34  35-54  >55  
<1º 

Ciclo 
1º 

Ciclo 
2º 

Ciclo 
3º 

Ciclo Sec. Sup. Total 

Loulé 1295.8 1402.3 779.4 1918.7 305.1 577.8 629.3 1185.8 185.8 513.2 372.0 596.6 746.3 284.3 2698 

Legenda: DLD – Desemprego de longa duração; N-DLD – Sem desemprego de longa duração; Sec. – Ensino Secundário; Sup. – Ensino Superior 

(Fonte: IEFP/MTSS, PORDATA, última atualização 15/02/2017) 

 
O fenómeno do desemprego que tem atingido nos últimos tempos todo o país, em geral, associado ao 

carácter fortemente sazonal do emprego no Algarve, faz surgir bolsas de pobreza e, eventualmente, de risco de 

exclusão social. Como resposta a situações de pobreza ou em risco de tal, surgem os apoios sociais, muito 

particularmente o Rendimento Social de Inserção (RSI). Segue-se, assim, a caracterização da população do 

concelho de Loulé beneficiária desta prestação. 

Pela observação do quadro abaixo, percebe-se que, a maior parte dos beneficiários desta prestação são 

pessoas jovens, com idades abaixo dos 25 anos. Esta situação poderá dever-se, pelo menos em parte, a um menor 

dinamismo do mercado de trabalho, aliado, eventualmente, a abandono escolar precoce ou, ainda, a uma não 

aquisição de competências escolares/profissionais, situação muitas vezes impeditiva de concretizar uma resposta 

laboral. 

Quadro 11: Beneficiários do RSI por escalão etário 

Escalões etários 

Beneficiários do Rendimento Social de 

Inserção (RSI) 

2015 2016 

< 25 511 478 

25-39 236 202 

40-54 259 265 

+ 55 190 191 

TOTAL 1196 1136 

  
 

(Fonte dos dados: IMTSS; Fonte: PORDATA, 28/09/2017) 
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No que concerne ao género (quadro 12), verifica-se que há mais homens que mulheres a beneficiar desta 

prestação, embora a diferença não seja muito significativa. Não é possível referir o número de famílias apoiadas, 

pois este dado não foi disponibilizado. 

Quadro 12: Beneficiários do RSI por género 

 Nº de beneficiários de RSI, em  2015 e 2016 

Homens Mulheres Total de famílias Nº total de beneficiários 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

657 589 539 537 — — 1196 1136 

(Fonte dos dados: IMTSS) 

(Fonte: PORDATA, 28/09/2017, última atualização) 

Presença de crianças e jovens em risco 

        Os destinatários das CPCJ são crianças e jovens com menos de 18 anos (ou 21, os quais solicitem a 

continuação da intervenção, iniciada antes de atingirem os 18 anos), que se encontrem em situação de perigo. 

Segundo o relatório de 2014 da CPCJ – Loulé (quadro 13), regista-se um total de 373 crianças e jovens em 

acompanhamento. O escalão etário com mais casos em acompanhamento é o dos 15 -21 anos, o que pode 

indiciar que existem problemas muito específicos nesse escalão etário ou que a sinalização foi tardia. Em termos 

de género verifica-se o predomínio do sexo masculino, embora com valores relativamente aproximados do sexo 

feminino. 

Quadro 13: Crianças/jovens acompanhadas por escalão etário e género 

 

 

 

          

 

 

 

 
                                                (Fonte: Relatório da CPCJ de Loulé- 2014) 

 

As problemáticas sinalizadas por escalão etário e por sexo (quadro 14), no concelho de Loulé, confirmam 

que as questões da parentalidade de risco, neste caso associadas a estilos de vida disruptivos e consumos de 

substâncias, são a principal problemática na 1ª infância. No escalão dos 6-10 anos, verifica-se que há um conjunto 

de problemáticas a destacar, nomeadamente os consumos abusivos de substâncias, a par de situações de 

absentismo, abandono e insucesso escolar. Nos 11-14 anos, as problemáticas identificadas no escalão etário 

anterior, persistem e dominam, ainda, no escalão seguinte. 

 Verifica-se que, após o escalão etário dos 0-5 anos, em que o contexto familiar é determinante na 

sinalização, nos escalões etários seguintes são os comportamentos das crianças e jovens, o problema identificado 

(ver quadro abaixo).  

 
Escalão Etário 

Sexo  
Total M F 

0-5 Anos  41 32 73 

6-10 Anos  34 35 69 

11-14 Anos  70 42 112 

15-21 Anos  63 56 119 

Total  208 165 373 
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Segundo o Plano Concelhio de Prevenção (CPCJ de Loulé, de 2015), a freguesia do concelho com maior 

número de processos é a de Quarteira. 

                                         Quadro 14: Problemáticas sinalizadas por escalão etário e por sexo 

Escalão Etário  
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TR
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S/
IN
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TO
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0-5 

 Anos  

M   5 1 1  20 8  8  43 

F   3  2  24 6  7  42 

6-10 

Anos  

M   5 20 2 1 6 3 8 6  51 

F   8 10 4 1 2 2 7 7  41 

11-14 

Anos 

M   6 9 6 3 16  16 6  62 

F 1 1 6 13 
2 

 
 16 1 6 2  48 

15-21  

Anos 

M   1 2   1 3 30 3 8 47 

F    1 2 1  2 24 2 6 38 

Total (por género) 
M   17 32 9 4 43 14 54 23 8 204 

F 1 1 17 24 10 2 42 11 37 18 6 169 

TOTAL 373 

          (Fonte: Relatório da CPCJ de Loulé, 2014) 

Legenda: 

AS – (Abuso sexual): aliciamento sexual; importunação sexual pela linguagem ou pela prática perante a criança de actos de carácter 

exibicionista ou constrangimento a contacto; pornografia infantil; prostituição infantil; violação ou outro acto sexual. 

ETI – (Exploração de trabalho infantil). 

CAESP – (A criança está abandonada ou entregue a si própria): abandono à nascença ou nos primeiros meses de vida; abandono após os 6 

meses de vida; ausência permanente de suporte familiar ou outro; crianças e jovens não acompanhados.  

CJACABED – (A criança /jovem assume comportamentos que afectam o seu bem estar e desenvolvimento sem que os pais se oponham de 

forma adequada): Bulling; comportamentos graves anti-sociais ou/e de indisciplina; consumo de bebidas alcoólicas; consumo de 

estupefacientes; outros comportamentos. 

MT – (Mau trato físico): ofensa física; ofensa física em contexto de violência doméstica; ofensa física por castigo corporal. 

MTPIA – (Maus tratos psicológicos ou indiferença afectiva). Castigos não corporais que afectam o bem-estar e a integridade da criança; 

depreciação/humilhação; discriminação; exercício abusivo da autoridade; hostilização e ameaças; instigação a condutas da criança 

contrária a valores morais e sociais; privação de relações afectivas e de contacto sociais próprios do estado de desenvolvimento da criança. 

ECPCBEDC – (Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança): Consumo de álcool; 

Consumo de estupefacientes; Violência doméstica. 

NEG – (Negligência): ao nível da saúde, ao nível educativo; ao nível psicoafectivo; face a comportamentos da criança/jovem; falta de 

supervisão e acompanhamento familiar. 

SPDE – (Situações de perigo em que esteja em causa o direito à educação): abandono escolar; absentismo escolar; insucesso escolar. 

OUTRAS – Outras situações de perigo. 

S/INF – Sem informação 

  



Diagnóstico de Território – Loulé - Freguesia de Quarteira 

24 

 

Considere-se agora a caracterização das crianças/jovens acompanhados em termos de distribuição por 

níveis de escolaridade. 

 

No escalão 0-5 anos, verifica-se que existe um número significativo de casos em que não frequentam 

estabelecimento de ensino (creche ou pré-escolar). Os outros escalões etários correspondem ao nível de 

escolaridade adequado, exceto no caso do escalão 15-21 anos, em que se verifica o impacto do insucesso escolar, 

apresentando este grupo uma dispersão por níveis de ensino. 

 

Quadro 15: Caracterização das crianças/jovens acompanhadas, segundo a escolaridade, escalão etário e género 
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C
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0-5 M 11 13            17 2 43 

F 7 9            9 2 27 

6-10 M  1 37 6           3 47 

F  3 25 3           2 33 

11-14 M   3 38 5 3  13    1   4 67 

F   2 13 3   17 2      2 39 

15-21 M    6 1 2 2 14 6 4 7 3 11  6 62 

F    3  1  5 7 6 3 6 19 2 3 55 

Total 

(Género) 

M 11 14 40 50 6 5 2 27 6 4 7 4 11 17 15 219 

F 7 12 27 19 3 1  22 9 6 3 6 19 11 9 154 

TOTAL  18 26 67 69 9 6 2 49 15 10 10 10 30 28 24 373 

(Fonte: Relatório da CPCJ de Loulé, 2014) 

 

 
 
 
No que se refere à tipologia das medidas aplicadas pela CPCJ, constata-se que, na esmagadora maioria dos casos 

(251), se procura o apoio junto dos pais. O acolhimento em instituição surge como a medida seguinte, em termos 

numéricos (16 casos). De destacar que a escolha da opção “Autonomia de vida” não foi aplicada em nenhum caso 

(Quadro 16). 
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Quadro 16: Tipologia das medidas aplicadas 

Escalão 

etário 

Género Apoio junto 

dos pais 

Apoio de 

outro 

familiar 

Confiança 

a pessoa 

idónea 

Apoio para 

autonomia 

de vida 

Acolhimento 

em 

instituição 

Total (por 

género) 

TOTAL 

0-5 anos M 20 1 1  2 24 40 

F 11 1   4 16 

6-10 M 21 3 1  3 28 56 

F 19 5   4 28 

11-14 M 34 3 1  6 44 69 

F 20 1 1  3 25 

15-21 M 42 3 1  3 49 86 

F 29 2 1  5 37 

Total M 117 10 4  14 145 251 

F 79 9 2  16 106 

(Fonte: Relatório da CPCJ de Loulé, 2014) 

 

Em termos de tipologia de família em acompanhamento, pode observar-se pelo quadro 17 que o maior 

número de casos é proveniente das famílias nucleares e das monoparentais; dentro destas últimas, a 

monoparental feminina destaca-se em relação à masculina, eventualmente por haver mais mães que pais a 

permanecer com os respetivos filhos. 

 

Quadro 17: Tipologia de famílias em acompanhamento 

Nuclear com 

filhos 

Monoparental 

feminina 

Monoparental 

masculina 

Família com mais 

de um núcleo 

Família 

reconstruída 

Sem informação 

127 105 18 29 49 27 

(Fonte: Relatório da CPCJ de Loulé, 2014) 

 

No que se refere às entidades sinalizadoras foram os estabelecimentos de ensino, que mais sinalizações 

efetuaram, seguidos das autoridades policiais. 

Ainda no âmbito das respostas existentes em relação à saúde mental infantil, cabe destacar os dados do 

GASMI, em relação a 2015. O GASMI (Grupo de Apoio à Saúde Mental Infantil) é um projeto que se destina a 

crianças dos 3 aos 12 anos de idade, que manifestem alterações comportamentais, emocionais e/ou sociais, 

clinicamente significativas e comprometedoras da sua saúde mental.  



Diagnóstico de Território – Loulé - Freguesia de Quarteira 

26 

 

Analisando o quadro 18, verifica-se que foram referenciadas 100 crianças nos serviços prestados pelo 

GASMI, em 2015. O maior número de referenciações ocorre no grupo etário dos 6 aos 10 anos e predominam as 

crianças do sexo masculino, em todos os escalões etários.  

Segundo o Relatório de Atividades 2015 do GASMI, é no 1º ciclo de escolaridade que existe um maior 

número de referenciações, as quais são, maioritariamente, efetuadas pela família (33 casos), pela escola (27 

casos) e pela equipa de saúde (16 casos).  

 

Quadro 18: Nº de referenciações no GASMI, em 2015 

Idade (anos) Masculino Feminino Total 

3-5 12 5 17 

6-10 37 18 55 

11-12 11 5 16 

>13 7 5 12 

Total 67 33 100 

(Fonte: ACES Central do Algarve /Relatório de atividades 2015 – GASMI) 

 

No mesmo âmbito, o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI)1, apresenta os seus 

dados referentes a 2015 (Quadro 19):  

Quadro 19: Dados SNIPI, concelho de Loulé, 2015 

SNIPI Loulé 

Referenciadas 51 

Abrangidas 102 

Saída do programa 31 

                  (Fonte: ACES Central do Algarve /Relatório de 

                            atividades 2015 – SNIPI-ELI-Loulé) 

 

O SNIPI tem como missão garantir medidas de apoio integrado centradas na criança e sua família, no grupo 

etário dos 0 aos 6 anos, com alterações ou em risco de as apresentar, nas funções do corpo, tendo em linha de 

conta o seu normal desenvolvimento. 

Vítimas de violência doméstica 

 
As vítimas de violência doméstica são um grupo em situação de vulnerabilidade social extrema. Segundo a 

informação disponibilizada na Carta de Risco e Exclusão (Loulé 2016-2021), foram referenciados pela GNR 

(Comando de Faro, destacamento territorial de Loulé), 207 casos no concelho de Loulé, em 2015.  

                                                 
1
 Este órgão foi criado ao abrigo do DL 281/2009, de 6 de Outubro, e funciona através da ação conjunta dos ministérios do 

Trabalho e da Solidariedade, da Educação e da Saúde, com o envolvimento das famílias e comunidade. 
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Uma breve análise dos dados do quadro 20, permite concluir que, a maior parte das vítimas são mulheres e 

a maior parte dos agressores são homens. Do conjunto de violência infligida, destaca-se a violência física e 

psicológica.  

 

Quadro 20: Crimes de violência doméstica, registados pela GNR em Loulé, em 2015 

Ocorrências (consequências para a vítima) 
Total de vítimas 

207 

Género (vítima) Masculino: 30 

Feminino: 177 

Género (Suspeito/eventual agressor) Masculino: 179 

Feminino: 23 

Tipo de violência praticada Social: 11 

Económica: 11 

Psicológica/emocional: 129 

Sexual: 2 

Física: 137 

Tipo de armas utilizadas Nenhuma: 92 

Desconhecido: 7 

Outro tipo de arma: 5 

Arma branca: 8 

Arma de fogo de caça: 1 

Habilitações literárias da vítima Não sabe ler ou escrever: 5 

1º ciclo: 22 

2º ciclo: 15 

3º ciclo: 48 

Secundário: 61 

Licenciatura: 19 

Outro: 7 

Bacharelato: 1 

Curso médio: 2 

Doutoramento: 1 

Sabe ler e escrever (sem 

grau): 1 

Desconhecido: 25 

(Fonte: Carta de Risco e Exclusão, Loulé 2016-2021) 
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Caracterização dos indicadores de segurança/dados criminais 

 

Segundo o Comando Territorial da GNR de Faro, destacamento de Loulé, observa-se, no quadro abaixo, a 

ação desta força de segurança no concelho de Loulé (dados de 2015). 

Quadro 21: Ocorrências relacionadas com consumos de SPA no concelho de Loulé, em 2015 

Concelho de Loulé (dados de 2015) 

Ocorrências 

Outras substâncias 

(cannabis, heroína e cocaína) 

Álcool 
Novas drogas 

(sintéticas) 

Nº de ocorrências motivado pelo consumo de SPA 158   

Tipo de ocorrência motivado pelo consumo de 

SPA 
   

Condutores implicados em acidentes sob efeito 

de SPA 
4 353  

Crimes de condução sob efeito de SPA  203  

Crimes associados ao consumo de SPA  203  

Nº de presumíveis traficantes 38   

Quantidade de substâncias ilícitas apreendidas 

(por substância 

11681 g 

Heroína: 359 g 

Cocaína: 0 g 

 

MDMA: ~ 7g 

Ectasy: 0 g 

Outras: 0 g 

Nº de presumíveis consumidores/traficantes 

24 (total de indivíduos alvo de 

processo de contra-ordenação ou 

crime por posse de cocaína) 

  

Locais com presença de material de consumo Festival Med   

Nº de festas  (festivais de verão, 

académicas)/identificação de eventos 

Festival Med, Noite Branca, 

Discotecas de verão em Vilamoura 

(15 julho – 31 agosto) 

  

Nº de ocorrências motivadas pelo tráfico de SPA 24   

(Fonte: GNR – Comando Territorial de Faro, dados de 2015) 

 

A observação dos dados constantes no quadro 21 reflete, principalmente, as ocorrências relacionadas com 

o consumo de álcool, o que poderá sugerir que esta substância é socialmente aceite e amplamente consumida. 

No que respeita à apreensão de substâncias, destaca-se largamente a cannabis e seus derivados. 

Esta força policial não refere qualquer zona geográfica do concelho como sendo problemática. 
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Concluída a caracterização sumária da sede de concelho Loulé, é o momento de detalhar a informação 

acerca da freguesia de Quarteira, que se revela como sendo a que mais problemáticas apresenta no âmbito das 

dependências. 

Freguesia de Quarteira - caracterização 

Não dispondo de dados demográficos mais atualizados do que aqueles que se referem a 2011 (altura do 

último Censos realizados em Portugal), assume-se que, na freguesia/cidade de Quarteira, existem 21 798 

habitantes, o que corresponde a uma densidade populacional de 577 habitantes/km².  

Relativamente a cidadãos adultos recenseados em 2016, segundo a Junta de Freguesia de Quarteira e de 

acordo com os dados das últimas eleições autárquicas, há 19 160 cidadãos portugueses; para além destes, 

existem 300 cidadãos oriundos de países não pertencentes à União Europeia e ainda 217 cidadãos de países 

pertencentes à União Europeia.  

Antes de enumerar as diversas problemáticas identificadas pelas instituições a operar na cidade, parece 

importante fazer uma pequena retrospetiva da história da freguesia de modo a perceber a sua evolução. 

Quarteira foi até à década de 50 e 60 do século XX, uma aldeia predominantemente piscatória, onde a sua 

economia girava em torno do sector da pesca, embora já nesta altura se começasse a notar os primeiros sinais da 

atividade turística, sobretudo entre os meses de Julho e Outubro – o designado turismo balnear. 

A partir de 1965 foram levados a cabo alguns projetos (unidades hoteleiras, projetos de abastecimento de 

água, melhoria das áreas urbanas, entre outros), o que elevou o preço da terra, e as propriedades de, até então, 

pouco valor, passaram a ser disputadas por privados, cujo intuito era a especulação imobiliária. 

Nos anos 70 a praia de Quarteira registou um movimento turístico invulgar. Com o desenvolvimento 

turístico, ocorreu um aumento demográfico na região; para Quarteira confluíram pessoas das freguesias vizinhas 

e mesmo pessoas de outras localidades mais ou menos próximas. Com a abertura de Portugal à Europa (e ao 

resto do mundo), motivada pela inclusão do país na, então, Comunidade Económica Europeia, muito mais 

pessoas passaram a visitar Quarteira, atraídas quer pela sua praia, quer pela sua tipicidade urbano-piscatória.  

Mais recentemente, a requalificação do antigo bairro de pescadores de Quarteira é uma obra marcante no 

concelho de Loulé, por ligar Quarteira (popularmente considerada uma zona pobre) a Vilamoura (popularmente 

considerada uma zona rica) e esbater a ideia de zonas de turismo de primeira e de segunda. Esta requalificação 

urbana, iniciada em 2014, permite uma continuidade urbana entre Quarteira e Vilamoura, tornando o agora 

chamado “Passeio das Dunas”, um único contínuo urbano da mesma freguesia. Este novo local permite o usufruto 

de espaços verdes, circulação pedonal e de bicicleta, lazer e vida à beira-mar. 

Apesar desta requalificação urbana, que contribui para melhorar a qualidade de vida dos residentes, torna-

se relevante salientar que o carácter fortemente sazonal do emprego, tem estado na origem do aparecimento de 

uma bolsa de população que oscila entre o emprego precário e o desemprego. Associado a estas duas 

problemáticas surgem, então, fenómenos de exclusão social ou, pelo menos, de grande desfavorecimento.  
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Emergem também focos de prática de prostituição, consumos de substâncias lícitas e ilícitas e tráfico de 

substâncias.  

Parece necessário salientar que Quarteira é uma das freguesias de Loulé com população mais jovem, 

verificando-se casos de crianças e jovens, oriundos de famílias em situação social de grande fragilidade, bem 

como indícios de consumos precoces de substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas).  

Como já referido anteriormente, o total de população residente em 2011, em Quarteira, era de 21798 

indivíduos, dos quais 48 % pertencem ao sexo masculino e 52% pertencem ao sexo feminino. Apesar de ser uma 

das freguesias com população mais jovem, o grupo etário mais numeroso é o que agrupa pessoas com idades 

entre os 25 e os 64 anos de idade, seguido do grupo etário dos 65 ou mais, o que vem reforçar a tendência do 

envelhecimento da população residente. 

 

Quadro 22: População residente em 2011, segundo os grupos etários 

Zona Geográfica População  Residente Grupo Etário 

 

Quarteira 

Total Homens Mulheres 0-14 15-24 25-64 65 ou + 

21798 10523 11275 3425 2521 12809 3043 

(Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2011) 

 

 

Quanto ao nível de escolaridade da população residente, observa-se que a maior parte das pessoas tem 

apenas o 1º ciclo de escolaridade, logo seguido pelo ensino secundário. Salienta-se, ainda, a existência de 1874 

pessoas sem escolaridade, fator que contribui para uma taxa de analfabetismo de 3.02%. 

 

Quadro 23: População Residente em Quarteira, segundo o nível de escolaridade, sexo e taxa de analfabetismo 

    Pop. Residente Nível de escolaridade Taxa de analfabetismo 

 

H 

 

M 

Sem escolaridade Pré - 

Escolar 

1º. 

Ciclo 

2º. 

Ciclo 

3º. 

Ciclo 

Ens. 

Sec. 

Ens. 

Pós Sec. 

Ens. 

Superior 

Analfabetos 

com >= 10 anos 

 

3,02 

10523 11275 1874 412 5237 2068 4003 5131 298 2775 594 

           (Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2011) 

            

Caracterização urbanística (inclui referência a bairros considerados problemáticos) 

 
Quarteira é caracterizada por uma grande concentração de prédios, mas inclui também algumas áreas de 

menor densidade, constituídas por moradias antigas, nos bairros mais centrais, e modernas, em bairros mais 

periféricos. Uma grande parte do mercado imobiliário é constituída por casas destinadas a segunda habitação ou, 

em alternativa, para arrendamento e turismo. Regra geral, as condições de habitabilidade são boas, com bom 

saneamento básico e rede de abastecimento de energia elétrica. 
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Em Quarteira existem também bairros de habitação social, cuja propriedade é do Município de Loulé: o 

Bairro Municipal da Abelheira (maior bairro social do concelho) com 8 blocos e 64 fogos e o Bairro da 

Amendoeira, o qual alberga famílias de várias etnias. Existem, ainda, os bairros de habitação social de 

propriedade do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), antigo IGAPHE, um constituído por 16 

blocos e 128 fogos e outro constituído por 1 bloco e 15 fogos. Em relação a cooperativas de habitação, existe a 

Cooperativa de Habitação Económica e Cultural de Quarteira – CHECUL. 

Os bairros acima apontados têm razoáveis condições de habitabilidade, necessitando de algumas obras de 

manutenção. 

Segundo o MAPS, a desenvolver um projeto na área da RRMD, os seguintes bairros/zonas são 

especialmente problemáticas em termos de consumo/tráfico de SPA:  

- O bairro (já acima referido) IGHAPE (Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do 

Estado). Neste bairro, muitas pessoas estão em idade ativa, trabalhando em empregos pouco ou nada 

especializados. Bairro onde se verifica também o tráfico de SPA; 

- Largo das Cortes Reais: local onde também se verifica a prática de venda ambulante ilegal de pescado e 

conhecido como ponto de encontro para o pequeno tráfico e consumo de SPA; 

- Zona envolvente do cemitério: local conotado com a prática de prostituição outdoor e consumo de SPA; 

- Terminal da Rodoviária: usado também como local de pernoita para pessoas recém-chegadas à freguesia 

e sem suporte habitacional e/ou retaguarda familiar. Este local é apontado como sendo problemático, não só 

pelo MAPS, mas também pelo Centro Paroquial de Quarteira.  

- Fonte Santa/Quarteira: zona localizada na periferia de Quarteira, caracterizada como local de moradias de 

férias. Muitos indivíduos, em condição de sem abrigo, apropriam-se ilegitimamente de algumas destas casas, 

durante o período de inverno; 

- Estrada da SIC: localizada na zona suburbana de Quarteira. Neste local suburbano de Quarteira, verifica-se 

a prática de prostituição outdoor e o consumo de SPA’s lícitas e ilícitas (consumo de álcool/tabaco, crack e 

cannabis); 

- Bairro dos pescadores: local onde as pessoas vivem em situação de habitação degradada ou muito 

degradada. Este local foi indicado como sendo problemático pelo Centro Paroquial de Quarteira, bem como a Rua 

do Leste, local onde é referida a existência de um prédio devoluto, indevidamente ocupado por pessoas em 

situação de grande fragilidade social. Esta entidade refere ainda a existência de uma casa abandonada junto à 

escola S. Pedro do Mar, na qual pernoitam pessoas consideradas sem-abrigo. 

A Fundação António Aleixo, a desenvolver o seu trabalho em Quarteira, aponta, igualmente, os bairros da 

Abelheira, Amendoeira e IGHAPE, coincidindo com a informação disponibilizada pelo MAPS. 
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Caracterização sócio económica 

 
Quarteira é considerada uma cidade que oferece sobretudo mão-de-obra não diferenciada; com incidência 

de trabalho na indústria hoteleira e na construção civil. Existem, ainda, muitas pessoas que trabalham nas áreas 

comerciais e nos serviços (porteiros, vigilantes, auxiliares de limpeza, etc).  

Por outro lado, sendo Quarteira um ponto de encontro e de permanência de diversas culturas, é possível 

encontrar espaços e lojas comerciais com produtos típicos de diversos locais: Brasil, Países Africanos, do leste 

Europeu e do Norte da Europa, existindo assim uma oferta variada que atende, não apenas este segmento da 

população, mas também complementa a oferta turística da cidade. Geralmente os proprietários destes espaços 

comerciais também são estrangeiros, que importam para a localidade produtos dos seus países. Assim, a oferta 

de produtos ultrapassa os consumíveis e estende-se a serviços, tais como clínicas de estética, cabeleireiros e 

centros de saúde especializados, os quais têm como clientela os estrangeiros compatriotas, que optam por ter 

atendimento personalizado por empresas oriundas de seus países. 

Se for considerada a população economicamente ativa nesta freguesia, concretamente no que diz respeito 

às pessoas empregadas, observa-se, pelo quadro 24, que de um total de 9678 pessoas, 82% estão no sector 

terciário, o que sugere que a freguesia é predominantemente caracterizada pelo comércio e serviços. No lado 

oposto, está o sector primário com apenas 2% dos empregados. 

 

Quadro 24: População residente economicamente ativa (sentido restrito) e empregada, segundo o sexo e ramo de atividade 

População economicamente ativa 

Pop. Empregada 

 

Total 

 

Sector 

Primário 

 

Sector 

Secundário 

 

Sector Terciário 

HM H De natureza social Relacionados 

c/ atividade. 

económica 

Total 

9678 4997 279 1417 1909 6073 7982 

(Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Censos 2011) 

 

 

Quanto à população residente na Freguesia de Quarteira, inscrita no Centro de Emprego de Loulé, pela 

observação do quadro 25, constata-se que há 1902 pessoas inscritas (dados do ano 2016), das quais 1637 (86%) 

estão em situação de desemprego. No que diz respeito à situação face ao emprego, verifica-se ainda pela 

observação do mesmo quadro, que uma larga maioria de pessoas (1608) está desempregada à procura de novo 

emprego.  
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Quadro 25: População residente na Freguesia de Quarteira, inscrita no Centro de Emprego de 

Loulé (dados a 31 de dezembro de 2016) 

Freguesia de Quarteira – inscritos no Centro de Emprego de Loulé 

Total de Inscritos  1902 

Inscritos Desempregados  1637 

  

Situação Face ao Emprego 

Desempregados – 1º Emprego 29 

Desempregado – Novo Emprego 1608 

Empregado  55 

Empregado a Tempo Parcial  8 

Ocupado  138 

Indisponível  64 
                                      Fonte: IEFP (2017) 

 

 
 No que concerne à caracterização da população desempregada, residente na Freguesia de Quarteira, 

inscrita no Centro de Emprego de Loulé, constata-se, pela observação do quadro 26, que existem mais pessoas 

inscritas do género feminino, do que do masculino. Em termos de nível de escolaridade, o Ensino Básico 

(considerando o conjunto dos três ciclos) é o nível mais representativo, na população desempregada. Será 

interessante referir que no conjunto de pessoas inscritas, 92 pessoas não detém qualquer nível de escolaridade, 

representando 6% do total. Relativamente ao tempo de inscrição, verifica-se que 89% das pessoas inscritas 

formalizaram a sua inscrição há menos de 12 meses. 

 
                   Quadro 26: Caracterização da População Desempregada, residente na Freguesia de Quarteira, inscrita no  

                                                          Centro de Emprego de Loulé (dados a 31 de dezembro de 2016) 

População Desempregada  1637 

Género  

Masculino  693 

Feminino 944 

Nível de Escolaridade 

Nenhum nível 92 

Básico – 1º ciclo 222 

Básico – 2º ciclo 246 

Básico – 3º ciclo 430 

Secundário 545 

Superior 102 

Tempo de Inscrição  

< 12 meses 1459 

>= 12 meses 178 
                                                        Fonte: IEFP (2017) 

 

Presença de pessoas em situação de exclusão social 

 

Os comportamentos de risco são um dos fatores mais importantes na compreensão dos fenómenos de 

exclusão social no atual contexto. O conceito de comportamentos de risco é amplo e agrega múltiplas dimensões 

e grupos sociais, em diversas faixas etárias e extratos sociais e económicos. 
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 De acordo com a entidade MAPS, a desenvolver um projeto na área da Redução de Riscos/Minimização de 

Danos, na freguesia de Quarteira, em meados do ano 2016 havia cerca de 10 pessoas em situação de sem-abrigo. 

Contudo, a entidade refere que atualmente haverá cerca de 29 pessoas nessa condição. De modo geral, estas 

pessoas são homens, na faixa etária dos 45 aos 54 anos, sem enquadramento familiar, social e laboral. Muitas 

destas pessoas sofrem de doenças crónicas, com necessidade de vigilância médica frequente. A este propósito, o 

Centro Paroquial de Quarteira refere a existência de 18 pessoas nestas circunstâncias. 

Segundo esta entidade, há diversas pessoas a fazer consumo de substâncias ilícitas, nomeadamente 

heroína, mas fazem-no cada vez mais por via fumada, em substituição da via endovenosa. Esta situação deve-se à 

ação do próprio projeto de Redução de Riscos e Minimização de Danos, através das atividades formativas e 

informativas junto dos beneficiários. O consumo de álcool é também muito frequente e amplamente difundido, 

reforçando assim as situações de poli- consumo. 

É também de referir a persistência dos consumos de risco com o trabalho sexual, que desde sempre 

tiveram uma clara correlação, nomeadamente em Quarteira (Carta de Risco e Exclusão Social 2016-2021). 

A par desta problemática, a entidade MAPS reconhece ainda a existência de um grupo de pessoas/famílias 

em situação de vulnerabilidade social (368), identificando também um grupo de 196 pessoas que apresentam 

simultaneamente uma problemática associada à dependência de substâncias. Neste âmbito, o Centro Paroquial 

de Quarteira refere que existem cerca de 250 pessoas em situações de carência económica, isolamento social, 

famílias desestruturadas e incapacitadas para trabalhar. Especificamente em relação a pessoas com problemas de 

consumos, o mesmo centro refere a existência de 40.  
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Recursos Existentes  

 
Para dar resposta aos problemas identificados, apresenta-se de seguida um quadro resumo dos 

recursos/intervenções existentes no território: 

Quadro 27: Recursos existentes e respetivos tipos de intervenção no concelho Loulé/Quarteira 

Entidades/Estruturas Tipo de Intervenção 

Comissão de Disuasão Dissuasão do consumo de substâncias psicoativas ilícitas 

CHUA E.P.E Respostas globais de saúde/investigação e formação médica 

 
Segurança social – balcão de Quarteira  

Atendimento geral, tesouraria e ação social 

CAD- Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce da 
Infeção pelo VIH/SIDA (sedeado em Faro, mas de 

abrangência distrital) 

Atendimento do público em geral (inclui a entrega de material 
informativo e preservativos) 
Atendimento para aconselhamento e testes 

 

 

 

 

ACES – Central 

Serviço de ambulatório, serviço de atendimento 
complementar, centro de deteção pneumológica, vacinação, 
serviço de enfermagem, apoio domiciliário, gabinete do 
utente, serviço social, cantinho de amamentação, unidade de 
saúde familiar (USF), consultas especializadas, equipa de saúde 
escolar, equipa de cuidados continuados; GASMI. 

 
 

GNR - Guarda Nacional Republicana- Comando 
Territorial de Faro-  

 
 

Manutenção da ordem pública 
Atuação na área da redução da oferta de SPA 
Encaminhamento para a CDT de indivíduos intercetados na 
posse e/ou a consumir SPA 
Programas Especiais: 
Escola Segura 
Ações de sensibilização e Informação 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 
Risco 

Acompanhamento ao nível do processo de promoção e 
proteção de crianças e jovens; 

DGRSP – Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais – Delegação Regional do Alentejo e Algarve 

Assessoria técnica aos tribunais, designadamente no âmbito 
das jurisdições penal, de menores e família 

 
Escolas /Agrupamentos de Escolas 

- Agrupamento Dr.ª Laura Ayres 
- Agrupamento D. Dinis 

 

Agrupamento D. Dinis 
Intervenção no âmbito da Educação para a Saúde 
Intervenções no âmbito da Saúde Escola 
GID- gabinete de Intervenção Disciplinar 
 Associação de Pais e Encarregados de Educação 
Projeto Aproximar (Cruz Vermelha) 
 
Agrupamento Dr.ª Laura Ayres 
Intervenção no âmbito da Educação para a Saúde 
Intervenções no âmbito da Saúde Escolar (GAAF - Gabinete de 
Apoio ao Aluno e à Família; GAS – Gabinete de 
Aconselhamento em Saúde);   
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
Projeto Aproximar (Cruz Vermelha) 
 

MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da SIDA 

Centro de Alojamento Temporário 
Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial 
Equipas de Apoio Social Direto do Sotavento 
Residência para Pessoas com VIH/Sida "Colmeia" 
Projeto Cuida-te!  
 Projeto As Madalenas  

CVP- Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Faro e 
Loulé 

-Projeto, ainda em vigor, “Aproximar”, desenvolvido pela Cruz 
Vermelha Portuguesa, no âmbito do PRI do Território de 
Loulé/Quarteira, destinado a crianças, adolescentes, jovens, 
pais e famílias, em risco, bem como auxiliares de ação 
educativa. Promove entre outras as seguintes ações: 
informação e sensibilização, treinos de competências, 
consultas de psicologia, atendimento e apoio psicossocial, 
produção de material didático. 
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Fundação António Aleixo  
 
 
 
 
 
 
 

Banco de roupa 
Cantina social  
GIP- gabinete de inserção profissional 
Apoio psicológico  
Banco de ajudas técnicas  
Banco alimentar 
Loja social  
Atividades e campos de férias  
Mediateca  
Animação desportiva 
Projeto Loulé sem Fronteiras (direcionado para pessoas 
nacionais de países terceiros) 

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional- 
Delegação de Quarteira 

Formação e Emprego – nas medidas com majoração especial 
para público com problemas associados ao consumo de 
substâncias psicoativas. 

APAV – Associação de Apoio á Vitima Apoio Jurídico, psicológico e social 

Ação Social - Câmara Municipal de Loulé 

Atendimento Social, Encaminhamento, Alojamento de Apoio 
Temporário, Transporte Social, Apoio Financeiro (a assegurar o 
pagamento das despesas pessoais no decorrer do tratamento 
do munícipe com dependência de drogas e do álcool que se 
encontre em situação de carência económica e sem recursos 
financeiros próprios para o efeito). 

APF- Associação de Planeamento Familiar 

Projeto Aquém e Além Margens Risco 0  
Sensibilização e informação; intervenção sexual e reprodutiva 
na prevenção e deteção da infeção VIH e outras IST; 
atendimento, aconselhamento e encaminhamento para 
serviços especializados; disposição de contraceção regular e de 
emergência; testes de gravidez; realização teste rápido VIH, 
VHB; VHC e Sífilis; distribuição de preservativos e lubrificantes; 
distribuição de material informativo. 
Grupos Alvo: homens que têm sexo com outros homens, 
trabalhadoras/es do sexo e seus clientes, populações 
migrantes   
Programa de troca de seringas. 

Junta de Freguesia de Quarteira 

Gabinete de ação social- atendimento e acompanhamento a 
famílias em situação de fragilidade económica, visitas 
domiciliárias; encaminhamentos, intervenção ariculada, 
atendimentos sociais nas coletividades da freguesia e 
articulação com entidades e serviços. 

Centro Paroquial de Quarteira 

Valências:  
- Estrutura Residencial para Idosos 
- Centro de Dia 
- Centro de Actividades de Tempos Livres 
- Creche 
- Refeitório social/cantina social 
A resposta “Refeitório/cantina social” surgiu da necessidade 
crescente que existe em Quarteira de garantir, pelo menos 
uma vez por dia, uma refeição quente a quem tanto dela 
necessita, nomeadamente pessoas oriundas de grupos sociais 
desfavorecidos, como sem-abrigo, desempregados, imigrantes, 
entre outros.  
Esta resposta também garante os serviços de:  
- Refeições 
- Banco de roupas 
- Balneários 
- Apoio / encaminhamento social 
Tem capacidade para prestar apoio a 90 pessoas; no entanto, a 
partir de 2013, ao abrigo do Programa de Emergência 
Alimentar, passou também a disponibilizar o serviço de Cantina 
Social, com capacidade para 100 pessoas, que levam para 
consumo no seu domicílio, uma refeição diária.  
Para além destes serviços, o Refeitório Social é também pólo 
de receção e distribuição de produtos do Banco 
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Alimentar pelas famílias mais carenciadas da freguesia. 
A entidade tem alguns projectos a funcionar durante o ano de 
2017, nomeadamente: 

- Nós e a Família (2015/2017)- Centro de dia 

- Nós e a criação (2016-2017) - CATL 
- Nós somos seres sociais (2016-2017) – Creche. 

Associação DinâmiKa Projeto Quarteira- Surf Project  

Centro de Apoio à Criança Creche; Pré – Escolar e CATL. 

Associação Existir Banco Solidário  

Clube de Basket – Os tubarões  Ocupação de tempos livres - basquetebol 

Associação APALGAR 
Associação de Amizade dos PALOP no Algarve. 
Promove eventos culturais. 

CLAIM Itinerante - Centro Local de Apoio à Integração 
de Migrantes- Centro Autárquico de Quarteira 

Atendimento/Apoio à população estrangeira- regularização da 
situação migratória; nacionalidade; reagrupamento familiar; 
habitação; trabalho; segurança social; saúde; educação; 
formação profissional e empreendedorismo.  

Associação Juvenil “Akredita em ti” 

Projeto Akredita + (Programa Escolhas). Destinado a população 
socialmente vulnerável: 
- Apoio psicopedagógico 
- Terapia assistida por animais 
- Oficinas de dança, teatro e música 
- Meditação e relaxamento 
- Intercâmbio nacional e internacional 
Intervenção a decorrer no Bairro da Abelheira 

 

 

Quadro 28: Equipamentos desportivos ao dispor da comunidade 

Freguesia Equipamentos desportivos 

Quarteira 

Piscinas Municipais Cobertas  

Pista de Atletismo  

Estádio Municipal  

Campo de Relva Sintética  

Skate Parque e Pista de Desportos 
Radicais  

Campos de Ténis  

Circuito de Manutenção ao Ar Livre e 
Máquinas de Fitness  

Centro Municipal de Marcha e Corrida  

                                                     (Fonte: Tese de Mestrado - Gestão Desportiva Municipal em Loulé, 2016) 

 

 

  



Diagnóstico de Território – Loulé - Freguesia de Quarteira 

38 

 

Em termos de recursos da DICAD Algarve, lista-se abaixo os atualmente disponíveis: 

Quadro 29: Recursos existentes disponibilizados pela DICAD Algarve 

Unidades de Intervenção Local (UIL) – Centro de Respostas Integradas (CRI ) do Algarve 

Área de 

Intervenção 

 

Tipo de Intervenção 

 

 

 

 

Prevenção 

As atividades da Equipa Técnica Especializada de Prevenção (ETEP) têm como objetivo 
promover a saúde individual e coletiva, bio-psico-social, na perspetiva da Educação para a 
Saúde/Intervenção Comunitária, promovendo a aquisição de competências para a 
vida/fatores de proteção, de acordo com modelos de prevenção universal, seletiva e 
indicada, e são as seguintes: 
1. Intervenção direta junto de população-alvo estratégica e população-alvo final 
1.1. Atividades de Intervenção direta junto de população-alvo estratégica (Formação de 
docentes ou outros agentes educativos/mediadores)  
1.2. Atividades de intervenção direta junto de população-alvo final (Gabinete de 
Atendimento a Jovens e Envolventes –GAJE; Ações de Informação/sensibilização; 
Intervenção em espaços recreativos).  
2. Acompanhamento técnico de projetos de prevenção financiados (SICAD), no âmbito do 
Plano Operacional de Respostas Integradas/Programa de Respostas Integradas (PORI/PRI) 
3. Produção de material de divulgação e informativo 
 
Fonte:  Site institucional do SICAD 

 

 

Redução de 

Riscos e 

Minimização de 

Danos  

As atividades da Equipa Técnica Especializada de Redução de Riscos e Minimização de Danos 
(ETERRMD) são direcionadas: 
- Para consumidores (heroína e cocaína) com consumos de longa data, fragilizados ao nível 
da saúde e social, com algum tipo de dificuldade de acesso aos serviços da rede de 
apoio/tratamento da dependência, fornecendo-lhes informação de riscos e danos associados 
ao consumo, com objetivos individuais de saúde e de saúde pública. 
- Para consumidores de “substâncias em contextos recreativos”, em que existe uma 
representação social positiva deste tipo de comportamentos e uma baixa perceção do risco 
dos mesmos, e uma grande diversidade de substâncias psicoativas disponíveis. 
Assim, as atividades da ETERRMD são necessárias para uma população heterogénea, seja em 
termos de faixas etárias e estilos de vida, seja em termos de contextos do consumo e 
diferentes substâncias consumidas, nomeadamente o contexto recreativo. 
 
Fonte: Site institucional do SICAD 

 

 

 

 

Tratamento  

As atividades das Equipas Técnicas Especializadas de Tratamento (ETET) têm como missão o 
tratamento de indivíduos com comportamentos aditivos e dependências (CAD) , de álcool ou 
outras substâncias psicoativas, bem como o tratamento de indivíduos com comportamentos 
aditivos e dependências sem substância (Jogo online e offline, internet/redes sociais). O 
tratamento envolve a disponibilização de uma ou mais intervenções estruturadas, 
destinadas a lidar com os problemas de saúde e outros, que resultam dos comportamentos 
aditivos e dependências, visando melhorar o funcionamento pessoal e social do utente em 
processo terapêutico. O tratamento é realizado em ambulatório e de acordo com as 
necessidades específicas de cada utente. Em algumas situações, o tratamento poderá 
implicar/integrar um internamento de curta ou longa duração. As ETET são equipas 
multidisciplinares, constituídas por médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos superiores de 
serviço social, assistentes administrativos e assistentes operacionais.  

Fonte:  Site institucional da ARS Algarve, I.P.; - Site institucional do SICAD 

 

 

 

 

Reinserção 

 

 

- As atividades da Equipa Técnica Especializada de Reinserção (ETER) têm como missão a 
inserção social dos indivíduos em processo terapêutico, com comportamentos aditivos e 
dependências, na perspetiva do acompanhamento individual e grupal, e assumem como 
missão a intervenção nas seguintes áreas: 
1. Integração sócio laboral de pessoas com doença aditiva; 
2. Treino de competências pessoais e sociais; 
3. Ações de sensibilização em relação ao consumo de substâncias psicoativas; 
4. Educação para a saúde; 
5. Desenvolvimento do programa de Prevenção da Desinserção em Meio Laboral. 
A abordagem da inserção social vai para além da intervenção direcionada para o indivíduo, 
centrando-se também na integração das instituições, dos agentes sociais e económicos, 
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assumindo assim um caráter comunitário. Implica a satisfação das necessidades do 
indivíduo, adequando os recursos disponíveis às intervenções diagnosticadas como 
necessárias. 
Fonte: - Site institucional do SICAD 

Unidades de Intervenção Local (UIL) – Unidade de Desabituação do Algarve (UDA) 

Área de 

Intervenção 

 

Tipo de Intervenção 

 

Desabituação/ 

Tratamento 

 

As atividades da UDA integram-se no projeto terapêutico de indivíduos com dependência de 
substâncias lícitas e/ou ilícitas, decorrendo em regime de internamento de curta duração, 
com o objetivo de tratamento da síndroma de privação em utentes dependentes de 
substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas. A UDA tem uma equipa multidisciplinar, constituída 
por médicos, psicólogos, enfermeiros, técnicos superiores de serviço social, fisioterapeutas, 
técnicos de intervenção comunitária, assistentes administrativos e assistentes operacionais.  

 

Recursos de educação  

 
                                   “Não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” 
                                                                                                                                 (Freire, 1967, p.35)  
 
Na freguesia de Quarteira existem dois agrupamentos: 

 

1.Agrupamento de Escolas D. Dinis 

- E.B.2,3 D. Dinis (sede) 

- E.B.1 D. Francisca de Aragão 

2. Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres  

- E.B.1 da Fonte Santa  

- E.B.1 da Abelheira  

- E.B. 2,3 de Quarteira  

- Escola Secundária Dra. Laura Ayres - (sede) 

- E.B São Pedro do Mar  

- Jardim de Infância de Quarteira nº. 3  

 
O número de alunos a frequentar todos os níveis de ensino na freguesia de Quarteira, ascendia no ano 

letivo de 2014/2015, a 2 934 alunos. Neste ano letivo, a população escolar de origem estrangeira, foi de 457 

alunos, dos quais 109 frequentaram a EB2,3 D. Dinis e 348 frequentaram a Escola Secundária Dra. Laura Ayres. 

(Observatório Local de Educação do Concelho de Loulé – Relatório 2014/2015). 

  



Diagnóstico de Território – Loulé - Freguesia de Quarteira 

40 

 

A distribuição por nível de escolaridade, na rede pública, é aquela que se pode observar no quadro 30. 

Quadro 30: Distribuição do número de alunos pelos níveis de ensino 

Quarteira 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo PCA CEF PIEF EFA Secundário 

Nº de alunos 807 370 
 

638 
 

105 14 14 19 446 

(Fonte: Observatório Local de Educação do Concelho de Loulé Relatório – 2014/2015)  

 

A fonte consultada (Observatório Local de Educação do Concelho de Loulé - 2014-2015) revela que é na 

freguesia de Quarteira que há mais casos de alunos subsidiados, qualquer que seja o nível de ensino frequentado. 

No que diz respeito à interrupção precoce do percurso escolar, a mesma fonte refere que no concelho de 

Loulé, esta não é uma problemática significativa; no entanto, salienta que a taxa mais elevada de interrupção é na 

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres e na Escola Básica de Almancil. O maior número de casos desta situação 

refere-se a alunos estrangeiros que regressaram aos países de origem, sem regularizar o processo de 

transferência escolar. 

Em relação ao fenómeno da indisciplina em meio escolar, concretamente na freguesia de Quarteira, 

observe-se o quadro abaixo: 

Quadro 31: Caracterização da indisciplina em meio escolar 

 2º ciclo 3º ciclo Secundário Total 

Agr.de 

escolas/escola 

MC MDS MC MDS MC MDS MC MDS 

D. Dinis 141 26 151 12 0 0 292 38 

Dr.ª Laura Ayres 38 8 115 16 5 1 158 25 

TOTAL 179 34 266 28 5 1 450 62 

Legenda: MC - Medida corretiva; MDS - Medida Disciplinares Sancionatórias 

(Fonte: Relatório de auto-avaliação dos agrupamentos no ano letivo 2014-2015 e relatórios TEIP dos agrupamentos de Almancil - Padre J. Cabanita, Dr.ª 

Laura Ayres e Secundária de Loulé) 

 

Através do quadro 31, verifica-se que o maior número de medidas corretivas implementadas é no 3º ciclo. 

Todavia, é no 2º ciclo de escolaridade que é aplicado um maior número de medidas disciplinares sancionatórias. 

 

Caracterização dos recursos de saúde 

 
Em termos de recursos de saúde, o concelho de Loulé dispõe de um Centro de Saúde (com internamento), 

com 11 extensões. Dispõe, ainda, de uma unidade hospitalar privada. Em 2016, existiam 20 795 inscritos na 

extensão de Quarteira do Centro de Saúde de Loulé; deste total de utentes, 9 693 são do sexo masculino e 11 102 

do feminino. 
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Ao nível das estruturas da DICAD no concelho, há a referir a existência de dois postos de administração de 

terapêutica de substituição opiácea, em Quarteira e Loulé, que atualmente servem 126 e 84 utentes, 

respetivamente.  

No Centro de Saúde de Quarteira funciona uma consulta descentralizada da ETET do Sotavento, com as 

vertentes médica e psicológica. A consulta médica funciona na terceira quinta-feira de cada mês. A consulta de 

psicologia funciona semanalmente.  

A consulta descentralizada da ETET do Sotavento, em Quarteira, recebe utentes auto referenciados e 

referenciados por diversas entidades. Os utentes encaminhados pelos médicos de família deste Centro de Saúde 

têm principalmente problemas ligados ao álcool (PLA). Os utentes já seguidos na ETET que, por razão de 

proximidade geográfica, preferem o atendimento neste local, são maioritariamente consumidores de substâncias 

ilícitas (heroína e cocaína).  

No que se refere ao programa “Diz não a Uma Seringa em Segunda Mão”, existem em Quarteira 2 

farmácias aderentes.  

A Equipa Técnica Especializada de Reinserção faz, sempre que se justifica, um atendimento de utentes nas 

instalações do Centro Autárquico de Quarteira; neste local, se solicitado, o gabinete de Ação Social disponibiliza 

uma sala para que este atendimento seja possível. Esta consulta destina-se a pessoas que se encontram em 

seguimento pela referida equipa e que residam na zona de Quarteira. No ano de 2017 foram aqui atendidas cerca 

de 30 pessoas, correspondendo a 90 consultas na área da reinserção. 

Esta equipa de reinserção desenvolve, ainda, um conjunto de outras atividades, designadamente Treino de 

Competências. Esta atividade é levada a cabo em diversos locais (entidades públicas e privadas). Nos treinos de 

competências levados a cabo em ambiente prisional (Estabelecimento Prisional de Faro), em cada grupo de 12 

reclusos, um pouco menos de metade são oriundos da freguesia de Quarteira. 
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Seguidamente apresenta-se a caracterização do território em termos de perfil de utentes dependentes de 

substâncias psicoativas. Na freguesia de Quarteira, no triénio 2014-2016, o número de novos utentes tem-se 

mantido estável. No concelho, aparenta registar-se um aumento de novos casos no mesmo período de tempo. 

Quadro 32 - Distribuição do número de novos utentes por freguesia, concelho e distrito, no triénio 2014-2016 

Nº Utentes Novos por Freguesia, Concelho, Distrito e por ano  

  2014 2015 2016 

Quarteira 35 31 38 

Loulé (Concelho) 73 83 94 

Faro (Distrito) 559 572 765 
  (Fonte: SICAD, SIM 2017) 

 

No que concerne aos utentes ativos (novos e em seguimento), conforme quadro 33, constata-se que os 

homens são mais numerosos que as mulheres, quer na freguesia, quer no concelho. À semelhança do verificado 

para os novos utentes (quadro 32), também no caso dos utentes ativos, o número mantem-se aproximadamente 

constante, no período em causa. 

 

Quadro 33: Número de utentes ativos, no concelho de Loulé e na freguesia de Quarteira, no triénio 2014-2016 

  Utentes ativos/novos Homens  Mulheres 

2014 
Quarteira 215 175 40 

Loulé (Concelho) 456 372 84 

2015 
Quarteira 195 163 32 

Loulé (Concelho) 450 371 79 

2016 
Quarteira 216 179 37 

Loulé (Concelho) 461 382 79 
 (Fonte: SICAD, SIM 2017) 

 

Segundo os dados remetidos pelo SIM, a freguesia de Quarteira representa 47% dos utentes ativos do 

concelho de Loulé, em 2016. De acordo com a mesma fonte, a maior parte dos utentes ativos (novos e utentes 

em seguimento) possui o 2º ciclo de escolaridade. Ainda em relação aos utentes ativos, constata-se que a 

heroína, o álcool e a cocaína são as drogas de consumo principal; no entanto, em relação às duas últimas 

substâncias, a heroína destaca-se claramente, com 39 consumidores contra 6 nos casos do álcool e da cocaína. O 

consumo endovenoso ao longo da vida está presente, num total de 13 consumidores; destaca-se o facto de 

apenas 2 pessoas fazerem consumos endovenosos, nos últimos 30 dias, o que parece evidenciar a tendência de 

redução dos consumos por via endovenosa. 

Em termos de fonte de referenciação, e apenas considerando o ano de 2016, a mais relevante foi por 

iniciativa do próprio utente. No mesmo período, outras fontes relevantes de referenciação foram a família, 

amigos e profissionais de saúde.  
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GRUPOS-ALVO/CONTEXTOS 

Infância (3 meses aos 9 anos)2 

 

Existem aproximadamente 160 crianças dos 3 aos 9 anos, na maioria sinalizadas na CPCJ, com histórias 

familiares de criminalidade parental, violência familiar e outros comportamentos problemáticos, vivendo em 

precárias condições de higiene, tanto pessoal como habitacional. Estas crianças provêm de meio familiar 

disfuncional, com condições habitacionais precárias e com encarregados de educação em circunstâncias 

profissionais precárias e/ou instáveis, que, maioritariamente, necessitam de orientações ao nível das 

competências parentais, uma vez que na generalidade são famílias restruturadas, com um passado de vivências 

atribuladas, ao nível da violência doméstica e dependência emocional.  

Estas crianças caracterizam-se por grande instabilidade emocional, ausência de regras e limites e fracas 

competências pessoais e sociais. 

 Apresentam hábitos alimentares incorretos e dificuldades, tanto ao nível do desenvolvimento físico, como 

intelectual. Muitos dos seus familiares têm comportamentos de elevado risco, nomeadamente consumos 

abusivos de álcool e outras substâncias psicoativas. Este facto leva a que grande número destas crianças tenha 

precoces consumos de álcool (cerveja) e de tabaco, devido à grande facilidade ao seu acesso e à falta de 

acompanhamento e de supervisão por parte dos adultos. Desde muito cedo demonstram comportamentos 

desviantes. A maioria destas crianças tem um fraco compromisso com a escola, existindo inúmeras situações de 

absentismo, retenção e de abandono escolar. Os seus próprios pais têm baixas expectativas em relação ao futuro 

dos seus filhos, possuindo também eles baixos níveis de educação. São crianças, na maioria residentes em zonas 

de habitação social, em condições de precariedade habitacional, com comportamentos opositores, 

comportamentos pré-delinquentes, pequena criminalidade infantil, violência doméstica, tanto psicológica como 

física, vítimas de bullying, fuga à escolaridade, absentismo e insucesso escolar, consumo de substâncias 

psicoativas por parte dos pais, disfuncionalidade familiar, desajustamento emocional e baixo nível de 

competências pessoais e sociais. 

Pré-Adolescentes e adolescentes (10 aos 24 anos)2: 

 

Foram identificados aproximadamente 400 adolescentes pertencentes às mesmas famílias do grupo acima 

descrito, com comportamentos problemáticos de criminalidade parental, violência familiar e outros; vivem em 

                                                 
2
 Os ciclos de vida apresentados neste documento estão de acordo com o documento: Linhas Gerais de Orientação à Intervenção 

Preventiva nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências – SICAD 2013 

 



Diagnóstico de Território – Loulé - Freguesia de Quarteira 

44 

 

precárias situações de higiene, tanto pessoal como habitacional. Apresentam hábitos alimentares incorretos e 

dificuldades tanto ao nível do desenvolvimento físico como intelectual, problemas de saúde mental e muitas 

vezes mantêm comportamentos sexuais de risco, existindo situações de parentalidade muito jovem. 

Uma parte significativa destes jovens é, também, sinalizada pela CPCJ. 

Este quadro ainda é agravado pelo facto de estes adolescentes possuírem relações negativas com os seus 

familiares adultos, não tendo qualquer acompanhamento ou supervisão por parte destes, constatando-se uma 

total ausência de diálogo familiar franco e objetivo acerca das drogas, bem como a inexistência de regras 

consistentes e adequadas. 

A maioria destes adolescentes tem também um fraco compromisso com a escola, existindo inúmeras 

situações de absentismo, retenção e de abandono escolar. Os seus próprios pais têm baixas expectativas em 

relação ao futuro dos seus filhos. Muitos destes jovens foram acompanhados no âmbito do Projeto Aproximar, 

promovido pela Cruz Vermelha Portuguesa – Núcleo de Quarteira, cofinanciado pelo Plano Operacional de 

Respostas integradas (PORI), do SICAD. 

São adolescentes e jovens, com comportamentos opositores; comportamentos delinquentes 

(roubos/furtos, agressões físicas, psicológicos e morais), vítimas e agentes ativos de bullying, vítimas de violência 

doméstica, quer física querem psicológica, inerente à disfuncionalidade familiar, fuga á escolaridade, absentismo 

e insucesso escolar, dificuldades de aprendizagem (défice de atenção, hiperatividade, dislexia), indivíduos com 

baixo nível de competências pessoais, sociais e parentais, necessidades educativas e formativas, instabilidade 

profissional, comportamentos de risco, nomeadamente no que respeita à sexualidade (sexualidade desviante e 

comportamentos sexuais de risco) e ao consumo de drogas ilícitas e de álcool; são jovens que tem medidas de 

promoção e proteção junto da CPCJ de Loulé, dificuldades no cumprimento de regras e falta de motivação. 

Adultos (24-65 anos) 

 

São sobretudo indivíduos problemáticos, do sexo masculino. São, genericamente, portugueses, brasileiros e 

africanos. Algumas pessoas são provenientes do leste europeu. 

Embora possam, em alguns casos, pertencer às mesmas famílias dos grupos já acima descritos em relação 

aos pré-adolescentes e adolescentes, também se encontram muitos casos em que as pessoas vivem sós ou em 

casas de amigos ou mesmo em casas abandonadas (nos arredores de Quarteira). 

No caso dos adultos inseridos em famílias, verifica-se que estas pessoas não possuem um emprego estável 

e sobrevivem através de subsídios, nomeadamente, o Rendimento Social de Inserção, ou através de alguns 

trabalhos temporários. No entanto, exibem e mantêm padrões de condutas consumistas e individualistas. A 

maioria destes indivíduos tem problemas ligados ao consumo de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas, 

apresentando dificuldades tanto ao nível físico como psicológico. Os seus comportamentos por vezes são 

geradores de violência no seio da família.  
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São cerca de 368 pessoas/famílias (MAPS, 2017), na maioria residentes em bairros de arrendamento 

público e zonas de habitação precária, com comportamentos delinquentes (roubos/furtos, agressões físicas, 

psicológicas e morais), vítimas e agentes de violência doméstica quer física quer psicológica, inerente à 

disfuncionalidade familiar, baixo nível de competências pessoais, sociais e parentais, necessidades educativas e 

formativas, instabilidade ou precariedade profissional e stress parental, comportamentos de risco nomeadamente 

no que respeita à sexualidade e ao consumo de drogas ilícitas e de álcool, disponibilidade de fácil acesso a 

substâncias lícitas e ilícitas. 

Outro vetor a considerar situa-se ao nível dos 196 indivíduos, identificados pelo MAPS e, na maior parte, 

utentes do projeto “Cuida-te”. Trata-se de pessoas que vivem sós, em casa de amigos ou em casas abandonadas, 

não lhes sendo conhecida nenhuma atividade profissional, dedicando-se em muitos casos à mendicidade. 

O MAPS reporta que há cerca de 29 pessoas em situação de sem abrigo, com uma problemática 

semelhante àquela já acima referida. 

O projeto Cuida-te apoia as pessoas em condição de sem-abrigo, trabalhadores sexuais e consumidores de 

substâncias psicoativas, pelo que poder-se-á incluir esta problemática e outras associadas a um novo grupo de 

intervenção, visando a promoção da saúde, a empregabilidade e o enquadramento sócio laboral.  

O MAPS continua a intervir no antigo Bairro dos Pescadores, no Mercado do Peixe, na Marginal e na 

Estrada do Conseguinte (Estrada da SIC).  
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Quadro 34: Quadro resumo dos problemas identificados 

Grupo-Alvo 
identificados 

Quantificação Problemas identificados: Recursos Disponíveis: Respostas/intervenções existentes: 

 
 
 
 
 
 
 
Infância (3 
meses aos 9 
anos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
160 crianças dos 3 
aos  09 anos 

Estas crianças provêm de meio familiar disfuncional, com 
condições de higiene precárias e com encarregados de educação 
em circunstâncias profissionais precárias e/ou instáveis, que, 
maioritariamente, necessitam de orientações ao nível das 
competências parentais. Estas crianças caracterizam-se pela 
grande instabilidade emocional, ausência de regras e limites e 
fracas competências pessoais e sociais, ocupação inadequada 
dos tempos livres. Os seus próprios pais têm baixas expectativas 
em relação ao futuro dos seus filhos, possuindo também eles 
baixos níveis de educação. São crianças, na maioria residentes 
em zonas de habitação social, em condições de precariedade 
habitacional, com comportamentos opositores, 
comportamentos pré-delinquentes, pequena criminalidade 
infantil, violência doméstica, tanto psicológica como física, 
vítimas de bullying, fuga à escolaridade, absentismo e insucesso 
escolar, consumo de substâncias psicoativas por parte dos pais, 
disfuncionalidade familiar, desajustamento emocional e baixo 
nível de competências pessoais e sociais. 

- Cruz Vermelha Portuguesa – 
Núcleo de Faro; 
- Divisão de Ação Social da 
Câmara Municipal de Loulé 
(DAS/CML); 
- Junta de Freguesia de 
Quarteira; 
- Centro de Saúde de Quarteira; 

- DGEstE/DSR Algarve: Direção-
Geral dos Estabelecimentos 
Escolares; 
- Equipas Técnicas Especializadas 
da DICAD Algarve (Prevenção, 
Tratamento e Reinserção); 
- Gabinete de Apoio a Jovens e 
Envolventes (GAJE); 
- Centro Paroquial de Quarteira 

- Projeto, ainda em vigor, “Aproximar”, desenvolvido pela Cruz Vermelha 
Portuguesa, no âmbito do PRI do Território de Loulé/Quarteira, 
destinado a crianças, adolescentes, jovens, pais e famílias, em risco, bem 
como auxiliares de ação educativa. Promove entre outras as seguintes 
ações: informação e sensibilização, treinos de competências, consultas 
de psicologia, atendimento e apoio psicossocial, produção de material 
didático. 
 
- Em relação a todas as outras estruturas, ver as respetivas valências no 
quadro dos Recursos disponíveis, Quadro 26: Recursos existentes e 
respetivos tipos de intervenção no concelho Loulé/Quarteira, neste 
documento. 
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Pré-
adolescentes e 
adolescentes 
(10-24 anos) 

 

 

 

 

 

 
400 adolescentes e 
pré-adolescentes 
(10-24 anos) 

Comportamentos de risco (com comportamentos 
problemáticos de criminalidade parental, violência familiar e 
outros; comportamentos sexuais de risco, parentalidade muito 
jovem; consumos abusivos de álcool e substâncias psicoativas, 
baixa perceção do risco associado. 
Absentismo e baixo rendimento escolar relacionado com 
disfunção familiar (alcoolismo e/ou consumo de drogas pelos 
pais). Violência doméstica. Ocupação inadequada dos tempos 
livres. Fácil acesso a substâncias psicoactivas. 
Violência no namoro. 
Ausência de regras e conduta e desconhecimento dos limites. 
Baixo nível de competências pessoais e sociais relacionados 
com o contexto sociofamiliar; 
Carências alimentares e problemas de saúde associados 
relacionados com a situação de precariedade ou de pobreza e 
com o grau de disfuncionalidade familiar. 
Apresentam condições de higiene pessoal  e habitacional 
desfavoráveis. 

(Cantina Social); 
- Fundação António Aleixo 
 
 
 
Associação Juvenil Akredita em 
ti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adultos (24-65 
anos) 

 

368 pessoas/famílias  
 
 
 
 
 
196  pessoas (Com 
problemática 
relacionada com 
dependências) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamentos de risco relacionados com contextos 
sociofamiliar disfuncionais; consumo precoce de álcool, tabaco 
e substâncias psicoativas, apresentando dificuldades tanto ao 
nível do desenvolvimento físico como intelectual: 
comportamentos sexuais de risco. 
Adultos e famílias com fracas competências pessoais, sociais e 
parentais. 
Adultos com exercício de autoridade sem regras consistentes 
ou demasiado autoritárias. Exercício da paternidade demasiado 
coersivo. Relações parentais com fraca ou nula manifestação de 
afectos. Envolvimento parental deficitário. Conflitos familiares 
de difícil conciliação. 
 
Muitos destes adultos são provenientes de famílias 
disfuncionais que restruturam um novo núcleo familiar ou, por 
outro lado, famílias monoparentais com pouco apoio familiar. 
 
Situação socio-laboral: os adultos não possuem um emprego 
estável e sobrevivem através de subsídios. Mantêm alguns 
trabalhos temporários. Evidenciam necessidades educativas e 
formativas. 
  
Carências alimentares e problemas de saúde associados 

- Cruz Vermelha Portuguesa; 
 
 
 
 
- Divisão de Ação Social da 
Câmara Municipal de Loulé 
(DAS/CML); 
- Junta de Freguesia de 
Quarteira; 
- Centro de Saúde de Quarteira; 
- DGEstE/DSR Algarve: Direção 
Geral dos Estabelecimentos 
Escolares; 
- Equipas da DICAD Algarve 
(Prevenção, Tratamento e 
Reinserção); 
- Gabinete de Apoio a Jovens e 
Envolventes (GAJE); 
- APF – Associação para o 
Planeamento da Família 
- MAPS – Movimento de Apoio à 
Problemática da SIDA 

- Projeto, ainda em vigor, “Aproximar”, desenvolvido pela Cruz Vermelha 
Portuguesa, no âmbito do PRI do Território de Loulé/Quarteira, 
destinado a crianças, adolescentes, jovens, pais e famílias, em risco, bem 
como auxiliares de ação educativa. Promove entre outras as seguintes 
ações: informação e sensibilização, treinos de competências, consultas 
de psicologia, atendimento e apoio psicossocial, produção de material 
didático. 
 
- Em relação a todas as outras estruturas, ver as respetivas valências no 
quadro dos Recursos disponíveis, Quadro 26: Recursos existentes e 
respetivos tipos de intervenção no concelho Loulé/Quarteira, neste 
documento. 
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29 pessoas (Sem-
abrigo) 

relacionados com a situação de precariedade ou de pobreza e 
com o grau de disfuncionalidade familiar, precárias situações de 
higiene, tanto pessoal como habitacional. 
 
 
 
Pessoas sem qualquer enquadramento social, familiar e laboral. 
Muitas vezes apresentam cormobilidade associada à sua 
situação social. Fracos recursos económicos, escolares e de 
competências sociais. Vivem, frequentemente, com apoio de 
recursos sociais. Doença mental associada. 
 

- Centro Paroquial de Quarteira 
(Cantina Social); 
- Fundação António Aleixo 
 
 
 
 
 
 
MAPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Além do que acima foi referido está disponível o projeto Cuida-te, ainda 
em vigor. 
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PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 
Tendo em conta os problemas anteriormente identificados para cada grupo alvo e contexto, constata-se 

que as necessidades existentes verificam-se ao nível da área da Prevenção (seletiva e indicada), Redução de 

Riscos e Minimização de Danos e ainda ao nível da Reinserção.  

Parece fundamental dar continuidade às intervenções atualmente em curso neste território (projetos 

Cuida-te e Aproximar), dado que os recursos existentes em Quarteira, sem estes projetos, revelar-se-ão 

insuficientes para apoiar a população com as necessidade/lacunas agora identificadas. 

Segundo as linhas orientadoras do PNRCAD- Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos 

e Dependências 2013-2020, a intervenção deve ser traçada numa perspetiva dinâmica e biopsicossocial, 

ambiental e desenvolvimental, tendo em conta as seguintes etapas do ciclo de vida: Gravidez e período neonatal; 

Crianças até aos 9 anos; Jovens dos 10 aos 24 anos (sub-etapas dos 10 aos 14; dos 15 aos 19 e dos 20 aos 24 

anos); adultos dos 25 aos 64 anos e adultos acima dos 65 anos. Esta intervenção deverá, ainda, integrar os 

percursos e os contextos de pertença nos quais o indivíduo se insere (Comunitário; Familiar; Escolar- Básico, 

Secundário, Ensino Profissional e Universitário; Recreativo; Laboral; Rodoviário, Prisional e Desportivo). 

No que concerne à definição de prioridades e opções para a intervenção no contexto educativo, será 

fundamental ter em conta os atuais planos de educação para a saúde, nomeadamente o Programa Nacional de 

Saúde Escolar. 

Os principais problemas identificados neste território evidenciam essencialmente um desequilíbrio entre 

fatores de risco e fatores de proteção, o que leva à necessidade de intervir na comunidade, na promoção de 

comportamentos e estilos de vida saudáveis, numa perspetiva de articulação entre as entidades locais e os 

projetos já em curso.  

Eixo da Prevenção 
Tendo em conta os contextos acima apresentados, parece importante continuar a intervenção em 

contexto escolar e comunitário, através das seguintes propostas: 

 

 Promover o atendimento/encaminhamento como resposta para 100% da população identificada, de 

acordo com os contextos acima referidos; 

 Promover o apoio/acompanhamento psicossocial individualizado e/ou em grupo da população 

identificada, de acordo com os contextos acima referidos; 

 Promover o reforço das competências pessoais e sociais nos grupos identificados; 

 Reduzir os índices de insucesso, absentismo e abandono escolar, na população sinalizada com estas 

problemáticas, nomeadamente nas crianças, pré-adolescentes e adolescentes; 
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 Promover nos adultos e famílias sinalizadas, competências parentais e sociais e reforçar a comunicação 

intrafamiliar; 

 Promover comportamentos protetores e estilos de vida saudáveis em todos os grupos etários 

identificados; 

 Formar professores para melhor intervir na comunidade escolar, ao nível da prevenção seletiva e 

indicada. 

 

Nestas propostas de intervenção para o eixo da Prevenção, prevê-se a articulação entre os diversos 

recursos mencionados nos quadros 27 e 29, designadamente a Equipa Técnica Especializada de Prevenção da 

DICAD Algarve, através dos seus programas de prevenção universal, seletiva e indicada, e em particular, através 

do seu Gabinete de Atendimento a Jovens e Envolventes (GAJE).  

 

Eixo de Redução de Riscos e Minimização de Danos 
 

Proposta de intervenção (dirigida particularmente às pessoas sem abrigo, trabalhadores sexuais e/ou 

consumidoras de substâncias, tendo por denominador comum situações graves de exclusão) 

 Distribuir alimentos e água a 100% da população identificada;  

 Disponibilizar cuidados de higiene pessoal e de tratamento de roupa a 100% da população identificada;  

 Dinamizar ações de formação/sensibilização sobre educação para a saúde a 100% da população 

identificada; 

 Disponibilizar roupa adequada à estação do ano e calçado a 100% da população identificada;  

 Disponibilizar cuidados primários de saúde a 100% da população identificada;  

 Encaminhamento para estruturas da DICAD, nomeadamente para a Equipa de Reinserção e de 

Tratamento a 100% da população identificada;  

 Disponibilizar apoio na aproximação ao agregado familiar a 100% da população identificada;  

 Disponibilizar apoio jurídico a 100% da população identificada;  

 Disponibilizar rastreios VIH/Sida e outras doenças crónicas a 100% da população identificada;  

 Apoio social, sobretudo no apoio e encaminhamento para a obtenção de documentação e de Rendimento 

Social de Inserção a 100% da população identificada.  

 

Eixo de Reinserção 
O objetivo de uma intervenção nesta área é fornecer informação e trabalhar o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e profissionais, com vista a travar e diminuir a frequência e/ou a intensidade dos 
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consumos de álcool e outas substâncias psicoativas e prevenir comportamentos de risco, eventualmente 

colmatando-os, em pelo menos 30% da população identificada, promovendo, desta forma, a integração 

social/laboral. 

Pelo conhecimento dos técnicos da DICAD, a operar no âmbito desta temática, Quarteira não dispõe de um 

conjunto de respostas às necessidades de reinserção, pelo que a existência de uma resposta global, estruturada e 

sustentada seria pertinente. 

Propostas de intervenção: 

 Promover atividades que prevejam a satisfação das necessidades básicas (alimentação, cuidados de 

higiene e, se possível, habitacional); 

 Desenvolver programas na área das competências pessoais e sociais (treino de competências); 

 Desenvolver programas com atividades específicas em áreas profissionais com simulação de contextos 

profissionais ligados à aprendizagem de determinadas profissões (treino de competências pré- 

profissionais); 

 Desenvolver atividades com o objetivo de elaborar um diagnóstico de competências, áreas de interesse e 

recursos pessoais, com vista à definição de um plano de inserção profissional adaptado ao indivíduo; 

 Disponibilizar acompanhamento técnico no exterior, com o objetivo de preparar e acompanhar a inserção 

de indivíduos nos sistemas sociais (mediação social). 

 

Nestas propostas de intervenção para o eixo da Reinserção, prevê-se a articulação entre os diversos 

recursos anteriormente mencionados nos quadros 27 e 29, designadamente as Equipas Técnicas Especializadas de 

Tratamento do Sotavento e de Reinserção da DICAD, através das consultas disponibilizadas para pessoas com 

problemas de adição a drogas e álcool, através das diversas intervenções de reinserção psicossocial e laboral e de 

prevenção da desinserção, ou ainda através das intervenções de aconselhamento, encaminhamento e 

sensibilização e de outras estruturas que intervêm neste mesmo âmbito. 
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CONCLUSÃO  

 
Este diagnóstico apresenta um conjunto de dados sociológicos descritivos da atual realidade no concelho 

de Loulé, concretamente na freguesia de Quarteira; verificam-se, no geral, situações de grande 

desfavorecimento, que atingem uma franja importante da população. 

Anteriormente foram levadas a cabo diversas intervenções junto das populações particularmente 

desfavorecidas, que foram muito pertinentes e determinantes na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Contudo, mantém-se a importância da necessidade de continuar a intervir, uma vez que as referidas intervenções 

não contemplaram todos os que dela necessitavam, surgindo, entretanto, outras pessoas e outras necessidades. 

São estas populações e respetivas problemáticas que constituem o âmago deste documento. 

 Ao nível da prevenção, considera-se fundamental manter e reforçar as intervenções preventivas, 

universais, seletivas e indicadas, junto de crianças e jovens em situação de risco, através do desenvolvimento de 

projetos específicos, sustentados, integrados e continuados. 

A intervenção no âmbito da Redução de Riscos e Minimização de Danos assume, igualmente, uma grande 

relevância na promoção da qualidade de vida das pessoas com doença aditiva. Regra geral, são pessoas em 

condições de vida extremamente precárias, com riscos acrescidos para a saúde, pelo que uma intervenção que 

lhes permita algum apoio estruturado constitui-se como um ganho em saúde. 

Ao nível da reinserção privilegia-se a intervenção nesta área, como forma de combater a exclusão social e, 

com ela, a pobreza e a doença. 
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