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Introdução 

O presente documento resume o Diagnóstico do Concelho da Póvoa de Varzim, relativo aos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD), elaborado pelo CRI do Porto Ocidental, da DICAD da 

ARS Norte. 

Este trabalho, tal como o documento que o suportou (diagnóstico) está sustentado em dados de cariz 

estatístico, recolhidos a partir de informação proveniente das equipas técnicas especializadas nas 

diferentes áreas de missão do CRI Porto Ocidental da DICAD da ARS Norte e de um conjunto importante 

de entidades e atores sociais, parceiros privilegiados que direta ou indiretamente intervêm neste 

fenómeno.  

Tendo por base o fenómeno dos comportamentos aditivos e dependências pretende-se, compreender a 

sua dimensão e natureza, bem como identificar os recursos e oportunidades existentes localmente para 

o desenvolvimento de um Plano Local de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências 

(PLICAD). A orientação estratégica que sustenta o plano de intervenção observa os princípios da 

territorialidade, integração, parceria e participação comunitária. 

Os problemas identificados como prioritários, na sequência da análise dos dados foram, em sede da 

Rede Social Concelhia, e com o contributo dos parceiros, hierarquizados segundo os critérios propostos 

por Imperatori (1993), designadamente: magnitude, transcendência social, transcendência económica e 

vulnerabilidade.  

Face à priorização dos problemas, a definição de objetivos pertinentes, realizáveis e mensuráveis 

prossegue o princípio da alteração da tendência evolutiva e a consideração do resultado desejável e 

esperado face ao diagnóstico de situação. Deste modo, tornou-se possível a definição de programas e 

projetos necessários para atingir um ou mais objetivos definidos, enquadrando neste processo a 

identificação dos responsáveis pela concretização dos mesmos e o estudo de áreas lacunares com 

eventual necessidade de financiamento complementar para a execução das respostas necessárias face 

ao diagnóstico realizado. 
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1 - Breve Caracterização Sócio Demográfica do Território 

 

O concelho da Póvoa de Varzim situa-se no Noroeste de Portugal, na costa do oceano Atlântico, é parte 

integrante da região Norte e do distrito do Porto e está inserido na Área Metropolitana do Porto (que 

engloba 9 concelhos).   

Apresenta uma área total de 82 Km2, reúne um total de 4 freguesias (Balazar, Estela, Laúndos e S. Pedro 

de Rates) e 3 Uniões de Freguesia (Aver-o-Mar, Amorim e Terroso; Argivai, Beiriz e Povoa de Varzim; 

Aguçadoura e Navais). 

De acordo com os Censos de 2011, residem no concelho 63408 habitantes, um valor que representa um 

ligeiro decréscimo relativamente a 2001 apesar de se configurar uma tendência de crescimento quando 

consideramos os valores de 1960 e de 1981, relacionado provavelmente com o processo de litoralização 

da população que se registou em Portugal neste período. De forma mais específica, entre 1960 e 1981, 

possivelmente devido ao retorno massivo de portugueses residentes em África, a população sofreu um 

aumento de mais de 20%.  

Verifica-se um decréscimo da taxa de natalidade no concelho em 2012 (8,5%) face à média dos 3 anos 

anteriores (10,5%). De forma inversa, verifica-se um aumento, pouco significativo, da taxa de 

mortalidade, em 2012 foi de 7,7% face à média de 7,6% dos 3 anos anteriores.  

No que reporta ao ensino, os equipamentos do concelho abrangem o pré-escolar (21 estabelecimentos), 

o 1º ciclo (28 estabelecimentos), o 2º e 3º ciclo (5 escolas). Existem 2 escolas secundárias. A evolução da 

escolaridade da população apresenta diferentes tendências de acordo com o nível. Assim, se o número 

de crianças no 1º e 2º ciclo do ensino básico tem vindo a diminuir (bem como o número de crianças sem 

escolaridade), assistimos a um aumento dos adolescentes e jovens que frequentam o 3º ciclo do ensino 

básico, bem como os níveis de ensino secundário, médio e superior. Vemos ainda que decresce o nº de 

analfabetos com idade superior a 10 anos, o que é congruente com uma diminuição na taxa de 

analfabetismo (5,9 para 3,7 entre 2001 e 2011, de acordo com o INE). 

 

Quanto às condições de habitação, sabe-se que a oferta ao nível social em termos de valores absolutos 

aumentou nos últimos anos, sendo que a sobrelotação nas habitações terá diminuído de 3764 em 2001 

para 2682 em 2011. Os Censos (INE, 2011) referem que cerca de 83% dos edifícios possui apenas um 

alojamento, o que aponta para uma maioria de residências unifamiliares no Concelho. Os prédios estão 

concentrados maioritariamente na cidade da Póvoa de Varzim. Existe eletricidade e saneamento básico 

em todo o concelho e a iluminação pública está também estabelecida.  

 

O acesso aos cuidados de saúde tem vindo a melhorar, com um aumento marcado em 2012 do número 

de Unidades de Saúde Familiar. O número de hospitais públicos e privados manteve-se desde 2002, 
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sendo este concelho servido pelo centro hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde e pelo Hospital da 

Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde. 

 

Possui boas acessibilidades ao nível da rede viária. É servida diariamente por transportes públicos com 

os principais destinos periféricos de território concelhio, Porto, Famalicão, Guimarães e demais 

concelhos do Norte de Portugal. Dispõe ainda de rede de metro com ligação à capital do Distrito (Porto). 

É ainda atravessado pela EN 13, EN 206 e EN 205, assim como pela A28. 
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2 - Identificação dos Problemas relacionados com os Comportamentos Aditivos e Dependências  

 

A identificação dos problemas foi efectuada com base numa metodologia quantitativa, com dados que 

se constituíram indicadores de problemas de saúde ligados a este fenómeno. Os dados selecionados 

permitem medir a prevalência dos comportamentos aditivos e dependências, a sua incidência, 

morbilidade associada, disponibilidade de substâncias psicoativas e privação económica e social 

extrema. Para cada um dos indicadores foi efetuado o cálculo da taxa por 10 000 habitantes, de forma a 

ultrapassar as limitações das medidas de frequência absoluta. Os dados recolhidos foram obtidos 

através de estatísticas de fontes oficiais (CENSOS, Sistema de Informação Multidisciplinar – SIM), 

informação quantitativa e qualitativa de estudos e relatórios com dados regionais e locais (Inquérito 

Nacional em Meio Escolar – 2011, Dados das Estruturas de Redução de Riscos e Minimização de Danos, 

parceiros sociais e outras instituições da comunidade).  

 

Os dados quantitativos foram apresentados numa reunião com os parceiros do concelho da Póvoa de 

Varzim1 e por ordem de prioridade, foram identificados quatro problemas neste território e respetivas 

necessidades: 

 

 

Problema 1: Consumo de substâncias psicoativas lícitas pelos adultos 

Diminuir do consumo de substâncias psicoativas lícitas (álcool e tabaco) 
Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumos de substâncias psicoativas lícitas 
Promover a adesão ao tratamento dos adultos com consumo de substâncias psicoativas lícitas 
Reduzir os comportamentos de risco dos adultos com consumo de substâncias psicoativas lícitas 
Promover a inserção social e prevenir a desinserção social nos adultos com consumo de substâncias 
psicoativas lícitas. 
Problema 2: Uso de substâncias psicoativas pelos jovens 

 
Diminuir o consumo de substâncias psicoativas nos jovens 
Garantir o acesso à consulta de prevenção indicada dos jovens com uso de substâncias psicoativas 
Promover a adesão à consulta de prevenção indicada dos jovens com uso de substâncias psicoativas 
Promover a implementação de programas estruturados de prevenção universal e seletiva 
Contribuir para a redução dos comportamentos de risco em contexto recreativo. 
Problema 3: Consumos de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos 
Diminuir o consumo de substâncias psicoativas ilícitas 
Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumo de substâncias ilícitas 
Promover a adesão ao tratamento dos adultos com consumo de substâncias ilícitas 
Reduzir os comportamentos de risco dos adultos com consumo de substâncias ilícitas 
Promover a inserção social e prevenir a desinserção social nos adultos com consumo de substâncias 
psicoativas ilícitas 
 
 

                                                           
1 Reunião de trabalho com vista à realização do Plano Local de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências no Museu Municipal da 
Póvoa de Varzim em 9 de julho de 2014 com a presença das seguintes entidades: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, DGRS – Porto Penal 5, 
Instituto da Segurança Social, Associação “A Beneficente”, União de Freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai, Agrupamento de Escolas de 
Aver-o-mar, Escola Secundária Eça de Queirós, Agrupamentos de Escolas de de Campo Aberto-Beiriz, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 
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Problema 4: Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem 
substâncias nos jovens 
Diminuir os comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem substância nos 
jovens 
Garantir o acesso à consulta de prevenção indicada aos jovens com outros comportamentos aditivos 
e/ou dependências comportamentais sem substância. 
Promover a adesão à consulta de prevenção indicada aos jovens com comportamentos de risco 
associados ao uso de substâncias psicoativas. 
Promover a implementação de programas estruturados de prevenção universal e seletiva 
Aumentar o conhecimento sobre a problemática dos comportamentos aditivos e/ou dependências 
comportamentais sem substância 

 

3 – Identificação dos Recursos Existentes no Território 

 

 
Problema 1 - Consumo de substâncias psicoativas lícitas pelos adultos 

 
Recursos Existentes 

 
Entidade que Disponibiliza 

Consulta externa; ARS Norte (CRI do Porto Ocidental; Unidade de 
Alcoologia; Centro Hospitalar de Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde; ACES da Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde) 

Consulta da especialidade ARS Norte (CRI do Porto Ocidental; Unidade de 
Alcoologia; Centro Hospitalar de Póvoa de 
Varzim/Vila do Conde; ACES da Póvoa de 
varzim/Vila do Conde) 

Internamento em Comunidade terapêutica Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra; 
Comunidades Protocoladas 

Internamento para desabituação Unidade de Alcoologia do Norte 
 

 
Problema 2 - Uso de substâncias psicoativas pelos jovens  

 
Recursos Existentes 

 
Entidade que Disponibiliza 

Avaliação de casos CPCJ; EMAT  
Consulta Especializada dirigida a jovens e 
Famílias (Consulta de Prevenção Indicada e 
Comportamentos Aditivos) 

CRI do Porto Ocidental da DICAD da ARS Norte; 
PIAC; CD - Comissão de Dissuasão da 
Toxicodependência; Instituto Português da 
Juventude; PIAC 

Comunidade Terapêuticas Específicas para 
Jovens 

ARS Norte – CRI do Porto Ocidental; Comunidades 
Protocoladas 

Serviço de Pedopsiquiatria Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde; 
Hospital Magalhães Lemos 

Centros de Formação Profissional Instituto Português da Juventude 
Programas de Prevenção em Contexto Escolar Ministério da Educação; Agrupamentos Escolares 

e Escolas Profissionais 
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Problema 3 - Consumos de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos 

 
Recursos Existentes 

 
Entidade que Disponibiliza 

Consulta Externa ARS Norte- CRI do Porto Ocidental; PIAM 
Ação Social Instituto de Solidariedade e Segurança Social; 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
Cuidados de Saúde Primários Centros de Saúde (ACES) 
Consultas de Especialidade ARS Norte CRI do Porto Ocidental; Centro 

Hospitalar da Póvoa de Varzim e Vila do Conde; 
Unidade de Desabituação 

Internamento em Comunidade Terapêutica ARS Norte CRI do Porto Ocidental - Comunidade 
Terapêutica da Ponte da Pedra; Comunidades 
Protocoladas 

Centro de Dia – Atividades Ocupacionais ARS Norte CRI do Porto Ocidental - Comunidade 
Terapêutica da Ponte da Pedra 

Internamento de desabituação Física para 
doentes com patologia psiquiátrica associada 

Centro Hospital Conde Ferreira; ARS Norte CRI do 
Porto Ocidental – Unidade de desabituação do 
Norte 

Equipas de Rua Arrimo; ARS Norte- Cri do Porto Ocidental 
Projeto de intervenção na área de missão da 
Redução de Riscos e Minimização de Danos 

Arrimo 

Programas de Inserção e Formação Profissional IEFP; Centros de Formação e GIP 
 

 

 

 
Problema 4 - Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem 

substâncias nos jovens 
 

Recursos Existentes 
 

Entidade que Disponibiliza 
Programas de Prevenção em Contexto escolar Ministério da Educação; Agrupamentos escolares; 

Escolas profissionais; ARS Norte do CRI Porto 
Ocidental 

Consultas das Equipas de Tratamento ARS Norte – CRI do Porto Ocidental 
Consultas para jovens com comportamentos de 
risco 

ARS Norte – CRI do Porto Ocidental 

Programas de Prevenção Universal e Seletiva ARS Norte – CRI do Porto Ocidental 
Consulta de Crianças e Jovens PIAC; NACJAR 
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4 - Caracterização dos Grupos Alvo e Contextos 

 

Problema 1: Consumo de substâncias psicoativas lícitas pelos adultos 

 

Grupo 1.1 – Adultos consumidores de álcool com indicação para tratamento – São indivíduos 

maioritariamente pertencentes ao sexo masculino, com percursos marcados por alguma integração 

sociofamiliar e profissional. Apresentam deficit ao nível das competências pessoais, escolares e 

profissionais, empregos precários, desemprego de longa duração e consequente precariedade 

económica, recorrendo sistematicamente a medidas de apoio social. Apresentam problemas ligados ao 

consumo abusivo de álcool com perturbações associadas, nomeadamente ao nível físico e mental (e.g. 

doenças hepáticas, perturbações psiquiátricas e deterioração cognitiva). 

Segundo Diagnóstico Social de Vila do Conde, foram sinalizados em consulta, pelo Aces de Vila do 

Conde/Póvoa de Varzim em 2014, 1068 utentes com Problemas Ligados ao Álcool - PLA, no concelho de 

Póvoa de Varzim, expressando a gravidade desta problemática nestes concelhos. 

A problematização destes consumos justifica-se ainda por via do aumento do número de crimes de 

condução por consumo de álcool entre 2011 e 2013 (de 15,2/10000 hab. para 24,9/10000 hab.), o que 

nos remete para que o consumo de álcool esteja associado a consequências a vários níveis.  

De acordo com o SIM (2016) observa-se a existência de 99 consumidores nocivos de álcool em 

tratamento nas Unidades da DICAD, oriundos deste território, o que corresponde apenas a cerca de 10% 

da população sinalizada. 

De acordo com informação disponibilizada pela equipa do Projeto Âncora verifica-se um total global de 

15 indivíduos com consumos nocivos de álcool, o que traduz cerca de 9% dos indivíduos consumidores 

acompanhados pela equipa. 

 

Problema 2: Uso de substâncias psicoativas pelos jovens  

 

Grupo 2.1 – Crianças e Jovens: Crianças e jovens dos 0 aos 24 anos a frequentar o ensino regular. 

 

Grupo 2.2 - Crianças e jovens em situação de risco: Pertença a contextos familiares com valores sociais 

pouco normativos e presença de situações de disfuncionalidade; Conflitos familiares e deficit de 

competências parentais; Desvalorização dos percursos educativos dos educandos; História familiar de 

consumos de substâncias psicoativas; Pertença a contextos de pobreza e exclusão social; Dificuldade de 

construção de projetos de vida normativos; Dificuldade em projetar-se no futuro; Deficit de 

competências pessoais e sociais, dificuldades no relacionamento interpessoal; Baixa autoestima e 

dificuldade em cumprir regras; Fraca estimulação nos primeiros anos de vida; Fácil acesso a substâncias 

lícitas e ilícitas; Exposição a comportamentos desviantes. 
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Considera-se que estes jovens se encontram a frequentar os diferentes Agrupamentos Escolares do 

Concelho, pelo que pela incapacidade de os quantificar deverá existir orientação para a implementação 

de Programas de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais com carácter universal. 

Grupo 2.3 – Jovens com consumo de substâncias psicoativas - Uso e abuso de substâncias psicoativas, 

nomeadamente álcool, cannabis e drogas sintéticas; Indivíduos maioritariamente do sexo masculino; 

Insucesso, abandono e absentismo escolar; falta de ocupação de tempos livres; 

Desocupação/desemprego; dependências do grupo de pares; comportamentos de risco nomeadamente 

atividades delinquentes (furto e tráfico) para além do consumo de drogas. 

À semelhança do que tem vindo a acontecer na Europa, também no país existem consumos de 

substâncias psicoativas crescentes entre os jovens (Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016). De 

acordo com os estudos efetuados a partir do Inquérito Nacional em Meio Escolar (2001, 2006, 2011), os 

consumos de álcool, tabaco e cannabis têm vindo a aumentar nos estudantes de 3º ciclo e do ensino 

secundário. 

De acordo com a mesma fonte e em relação ao álcool, 7% dos estudantes de 3º ciclo e 25% dos 

estudantes do ensino secundário na zona do Grande Porto reconhecem a ocorrência recente de 

situações de embriaguez, com tendência para aumentar (de 2006 para 2011) apesar de se situar abaixo 

da média nacional. Os novos padrões de ingestão referentes ao consumo abusivo (binge-drinking) têm 

vindo a agravar as situações de risco. 

Também o consumo de tabaco aumenta com a idade (quer em termos de proporção de fumadores, 

quer em termos do número de cigarros fumados). No 3º ciclo e no ensino secundário o consumo 

recente de tabaco (últimos 12 meses), no Grande Porto foi, respetivamente, de 29% e de 47%, ao 

mesmo nível da média nacional. Se for analisada a evolução de 2006 para 2011, destaca-se o aumento 

da prevalência de consumo de tabaco, quer nos últimos 12 meses (consumo recente), quer nos últimos 

30 dias (consumo atual). 

O consumo de cannabis apresenta igualmente uma tendência crescente no Grande Porto, 

acompanhando a evolução de 2006 para 2011 em todo o país. O INME de 2011 regista que 8% dos 

estudantes do 3º ciclo e 23% dos do ensino secundário terão realizado consumos recentes de cannabis. 

Conjugando estes dados com a informação veiculada pelo OEDT (2002), podemos estimar em cerca de 

41 os estudantes de 3º ciclo e em cerca de 110 os estudantes do ensino secundário do Concelho com 

maior risco de consumo problemático de drogas. 

De acordo com o Relatório dos Comportamentos Aditivos nos jovens de 18 anos Residentes na Região 

Norte de Portugal (2014), verificaram-se no concelho da Póvoa de Varzim, os seguintes resultados: 

consumo de tabaco ao Longo da Vida – 56,5%; 12 Meses – 47,0%; 30 Dias – 39,9%; consumo de álcool 

ao Longo da Vida – 87,5%; 12 Meses – 78,4%; 30 Dias 56,5%; consumo de haxixe ao Longo da Vida – 

21,4%; 12 Meses – 13,0%; 30 Dias 8,4% e consumo de outras ilícitas ao Longo da Vida – 2,6%; 12 Meses 

– 1,6% e 30 Dias 0,9%. 

De acordo com os dados do SIM, em 2016 encontravam-se em consulta 44 jovens do Concelho, dos 

quais 30 recorreram pela primeira vez à Consulta de Prevenção e Comportamentos Aditivos. Trata-se na 
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sua maioria de consumidores de cannabis. Estes novos utentes chegaram através de fontes tão diversas 

como instituições judiciais (26%), CPCJ (23%), familiares e amigos (20%), CDT (17%) e ainda escolas e 

médico de família. Foi ainda dada alta a 3 utentes. 

Problema 3: Consumos de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos  

 

Grupo alvo 3.1 – Adultos consumidores de SPA ilícita com indicação para tratamento 

 

São indivíduos dependentes de opiáceos e cocaína, com policonsumos. Trata-se de uma população 

maioritariamente masculina, com percurso geralmente longo de consumo de SPA e várias tentativas de 

tratamento. Apresentam comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias e práticas 

sexuais desprotegidas; Elevada incidência de seropositividade para o VIH, HCV, HBV; Acrescida co 

morbilidade orgânica e psiquiátrica; Apresentam alguma integração sociofamiliar e adesão a um projeto 

terapêutico. 

O consumo problemático de substâncias psicoativas nos adultos mantém-se um problema de saúde no 

Concelho da Póvoa de Varzim. Apesar da taxa de utentes ativos do concelho ser claramente inferior à da 

totalidade dos concelhos abrangidos pelo CRI, o número de indivíduos em consulta tem vindo 

progressivamente a aumentar, o que traduz o aumento da procura de respostas. De 33,7/10000 hab em 

2011 passou para 49,7/10000 hab em 2015 (15). Poderá justificar-se, assim, a necessidade de uma 

resposta de maior proximidade, através da criação de uma valência descentralizada no tratamento.  

De acordo com os dados do SIM (2016) existem 158 consumidores de substâncias psicoativas ilícitas 

ativos e em tratamento. 

 

Grupo alvo 3.2 – Adultos consumidores de SPA ilícita com indicação para RRMD 

 

São indivíduos fundamentalmente policonsumidores sobretudo de opiáceos e cocaína. Trata-se de uma 

população maioritariamente masculina, com percurso geralmente longo de consumo de SPA e várias 

tentativas de tratamento. Apresentam comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias 

e práticas sexuais desprotegidas; Elevada incidência de seropositividade para o VIH, HCV, HBV; Acrescida 

co morbilidade orgânica e psiquiátrica; Apresentam geralmente uma saúde debilitada e baixo nível de 

autocuidado na alimentação e higiene; Frequentemente encontram-se em situação de exclusão social, 

sem retaguarda familiar e situação de habitação precária/sem abrigo; Procura reduzida dos serviços de 

saúde e dificuldades na adesão às terapêuticas propostas. 

De acordo com a informação disponibilizada pela equipa do Projeto Âncora, nos últimos dois anos, 

foram abrangidos 377 consumidores, sendo que destes 268 foram acompanhados de forma sistemática 

e os restantes 109 dizem respeito a contactos efetuados. Do total dos consumidores 93% são 

utilizadores de drogas ilícitas. 
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A equipa de projeto acompanhou 144 utentes em Programa de Troca de Seringas e em PSOBLE 66 

indivíduos, tendo-se verificado 11 pedidos de colaboração de outros CRI´s, totalizando assim 78 

indivíduos. 

 

Problema 4: Outros Comportamentos Aditivos e/ou Dependências Comportamentais sem Substância 

nos jovens 

 

Grupo 4.1 – Jovens 

 

Nas sociedades atuais os comportamentos aditivos e as dependências não passam apenas pelo consumo 

de substâncias, eles estão também presentes na atividade do jogo, a dinheiro e sem ser a dinheiro, 

muito facilitada pela enorme oferta de jogos online. No Plano Nacional de Redução dos 

Comportamentos Aditivos e das dependências, a maioria dos jogadores patológicos online (53,8%) tem 

idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos. São geralmente jovens pré-adolescentes e adolescentes 

com escassa supervisão parental e baixa sensibilização para os riscos associados à 

exclusividade/excessividade de um comportamento. 

Este grupo alvo frequenta contextos como domicílio, cafés, espaços públicos com internet livre, espaços 

públicos e privados específicos para jogar. 

De acordo com o Relatório dos Comportamentos Aditivos nos jovens de 18 anos Residentes na Região 

Norte de Portugal (2014), verificou-se no concelho da Póvoa de Varzim, os seguintes resultados: 

relativamente à utilização diária das redes sociais durante a semana (de segunda a sexta-feira) verifica-

se que 51,7 dos jovens utilizam as redes sociais num período inferior a uma hora, 31,0% de duas a 4 

horas e 11, 3% mais de 4 horas. Aos fins-de-semana, verifica-se que existem um aumento significativo, 

sendo que 35,9% faz uma utilização inferior a uma hora, 41,7% de duas a quatro horas e 14,1% mais de 

4 horas.  

Quanto aos jogos online e de acordo com a mesma fonte, verifica-se que uma percentagem elevada de 

jovens durante a semana não acede aos jogos (58,9%); sendo que 26,9% acede cerca de uma hora, 

10,1% duas a quatro horas e 4,2% mais de quatro horas. Aos fins-de-semana verifica-se uma utilização 

de 21, 6 menos de uma hora; 15,3% duas a quatro horas e 6,1% mais de quatro horas. 

Relativamente às apostas online destacam-se os jovens que não têm essa prática quer durante a 

semana (92,1%) quer ao fim-de-semana (90,9). 
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5 - Respostas do SICAD e DICAD 

 

Relativamente às respostas existentes no território, da responsabilidade do SICAD e da DICAD/ARS 

Norte, somos a apresentar as mesmas de seguida: 

 

DICAD/CRI do Porto Ocidental 

 

Prevenção – As intervenções ao nível da prevenção preconizam a Consulta de Prevenção Indicada: 

Consulta de Jovens, destinada a jovens com comportamentos de risco correlacionados com o consumo 

de SPA e a jovens com consumos de SPAs. A intervenção nesta área contempla igualmente uma 

Consulta de Apoio a Famílias. Ao nível da intervenção comunitária, a equipa de prevenção do CRI Porto 

Ocidental tem intervenção ao nível da formação de professores e de técnicos das áreas sociais, da 

educação e da saúde, formação de pais e promoção de competências parentais, assim como 

implementação/apoio técnico nas ações e programas de prevenção universal e seletiva em contextos 

diversos. 

Tratamento - As intervenções na área do tratamento visam garantir a prestação de cuidados de saúde 

aos doentes e suas famílias na área dos comportamentos aditivos e dependências e reduzir as 

patologias, a eles associados, baseadas em abordagens terapêuticas multidisciplinares, articuladas e 

complementares. 

Reinserção - intervenção em processos de socialização e/ou ressocialização, construção de um projeto 

de vida sustentado, orientado para a realização pessoal, através do envolvimento da família e da 

comunidade, através da mediação social e comunitária, da construção de planos individuais de inserção, 

da prevenção da desinserção social, familiar e laboral, da revitalização das redes de suporte do utente, 

da socioterapia, de grupos de suporte e de intervenção sistémica. 

Redução de Riscos e Minimização de Danos – Intervenção que tem como princípios fundamentais uma 

abordagem pragmática, humanista e de proximidade aos consumidores de rua. Numa perspectiva de 

saúde pública, independentemente do uso de drogas em si mesmo, o objetivo é focalizar a intervenção 

nas consequências, de saúde e sociais, subsequentes ao consumo recorrendo a estratégias cuidativas e 

medidas específicas como a implementação de programas de substituição opiácea de baixo limiar de 

exigência, programa de troca de seringas, apoio psicossocial e Equipa de Rua. Neste território está em 

funcionamento um dispositivo de carácter sócio sanitário cujas intervenções são decisivas para a 

qualidade de vida desta população. 

 

SICAD/CDT: 

 

- Referenciação e acompanhamento de utentes. 
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6. Projetos Co-financiados pelo SICAD  

 

Projeto de Redução de Riscos e Minimização de Danos: 
 
Equipa de Rua Com Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE): 
ARRIMO: Projeto Âncora, co financiado pelo SICAD no âmbito do PRI da Póvoa de Varzim/vila do Conde 
– N/PO/PV/VC/11C/01 
 
O Projeto “Âncora” desenvolve a sua intervenção no Concelho de Vila do Conde (VC) e Póvoa de Varzim 

(PV), desde Janeiro de 2010, no eixo de atuação de Redução de Riscos e Minimização de Danos, 

integrando o Plano de Respostas Integradas (PRI). Procura responder aos problemas identificados nos 

territórios definidos como prioritários no âmbito deste território concelhio. Intervém 

fundamentalmente nas freguesias de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e de A-Ver-O-Mar (PV). 

Tem como objetivo nuclear dar resposta a Indivíduos Utilizadores (UD´s) de substâncias psicoativas 

ilícitas e lícitas, propondo-se diminuir os comportamentos de risco nesta população, melhorar as suas 

condições de saúde, bem como as suas condições psicossociais e económicas. Acresce a estes objetivos 

a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre o fenómeno da toxicodependência nestes concelhos.  

O Projeto engloba as seguintes valências: Equipa de Rua; Programa de Substituição Opiácea de Baixo 

Limiar de Exigência (PSOBLE) e Ponto de Contacto e Informação. Desenvolve grande parte do seu 

trabalho em contexto de rua, nomeadamente em zonas problemáticas de consumo de substâncias 

psicoativas e/ou tráfico, e em locais não utilizados para consumo de drogas, mas de presença regular 

de angariação de rendimentos através da prática de “arrumar carros” e da mendicidade.  

A Equipa de Rua, base de trabalho que sustenta a intervenção, permite a aproximação e primeiro 

contacto com indivíduos socialmente excluídos da rede formal de cuidados de saúde, de apoio social e 

de cidadania, assim como uma atuação contínua e próxima daqueles já integrados e acompanhados no 

projeto. A operacionalização desta valência configura-se nas seguintes ações: Aproximação, abordagem 

inicial e contacto regular com a população alvo; Disponibilização de material para consumo 

endovenoso, no âmbito do Programa de Troca de Seringas, assim como material para consumo por via 

fumada; Apoio Psicossocial: na educação para um consumo mais seguro de substâncias psicoativas; na 

construção e aprofundamento de diagnósticos psicossociais; na criação e manutenção de relações de 

confiança e no encaminhamento para as estruturas existentes, assim como na mediação com os 

técnicos afetas às mesmas; Acompanhamento da população alvo a serviços da rede formal; Cuidados 

de enfermagem; Apoio Alimentar e Realização de teste rápido VIH/SIDA.  

O Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE), providencia uma resposta 

a uma população específica, que opta pela manutenção do (s) consumo (s) ou que não reconhecem em 

si capacidade de o cessar, proporcionando condições para uma melhoria do seu estado biopsicossocial. 

Apresenta como objetivos a redução do consumo de substâncias psicoativas, quer a nível quantitativo, 

quer na exposição temporal, na redução da taxa de mortalidade e morbilidade associados ao consumo, 
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no aumento de número de contactos e acompanhamentos com a população alvo e consequentemente 

na criação e manutenção de relações de confiança e na procura de estabilidade necessária para 

processos de tomada de decisão congruentes, que promovam uma melhoria de todas as esferas do 

indivíduo. São concretizadas as seguintes ações no âmbito deste programa: Administração de 

Cloridrato de Metadona; Administração de terapêutica combinada; Apoio Psicossocial: 

aconselhamento e encaminhamento para estruturas adequadas a necessidades identificadas; apoio 

jurídico; avaliação de necessidades e definição de objetivos; educação para o consumo; Avaliações de 

Saúde; Realização de rastreio do teste rápido VIH/SIDA; Cuidados de Enfermagem em geral. 

Nos últimos 2 anos (01/08/2016 a 30/04/2018), o projeto a partir destas valências acompanhou de 

forma sistemática 268 UD´s, tendo sido abrangidos no total 377 UD´s (tendo havido portanto 109 UD´s 

que foram, apenas, contactos). 

Atendendo à totalidade da população alvo de intervenção por este projeto, destacamos que 93% são 

utilizadores de drogas ilícitas e os restantes 9% (19) têm consumos exclusivos de álcool. Não se 

denotam alterações nas substâncias utilizadas mantendo-se assim as formas de consumo tradicionais, 

prevalecendo a tipologia de policonsumidor, onde o consumo de heroína e de cocaína em forma de 

crack assumem protagonismo no seio desta população. Apesar da predominância do consumo de 

cocaína/crack, visível durante o trabalho de rua em locais de consumo e pelo discurso de utilizadores, é 

reduzido o relato de dedicação exclusiva a esta substância sem o recurso à heroína. Quanto às vias de 

consumo utilizadas, destaca-se como norma a via fumada, com exceções mensais registadas onde se 

verifica uma inversão desta tendência (nos meses de Verão). No que concerne à principal via de 

consumo utilizada -fumada, verifica-se o consumo de heroína na tira de estanho e de cocaína/crack no 

cachimbo, sendo também observável, apesar de mais raro, o consumo em tira de prata. A equipa de 

rua acompanhou 144 utentes em Programa de Troca de Seringas -PTS e disponibilizou outro material 

de consumo. Assim, o Projeto Âncora trocou 10054 Kits a 118 UD´s, disponibilizando 2194 tiras de 

estanho a 150 UD´s, 4093 toalhetes a 56 UD´s, 761 carteiras de ácido cítrico a 10 UD´s e 1388 

preservativos a 35 UD´s.  

Quanto ao PSOBLE, beneficiaram desta resposta neste período de análise, 66 indivíduos tendo havido 

11 pedidos de colaboração de outros CRI´s. O PSOBLE abrangeu assim 78 indivíduos. Foram 

assegurados cuidados de enfermagem à totalidade da população integrada em PSOBLE (N=66), 

designadamente na administração deste substituto opiáceo, assim como de outra terapêutica 

medicamentosa, tratamento de feridas, entre outras ações. Foi possível garantir vacinação contra a 

gripe sazonal, através de parceria com a Saúde Pública, que disponibilizou vacinas para administração 

pela equipa. Registou-se ainda a vacinação para VHB e vacinação contra o sarampo a dois utentes 

respetivamente. Foram assim realizadas ações de rastreio e/ou vacinação a 70% dos utentes em 

PSOBLE (N=46). Foi realizado o processo de ADR a 24% dos utentes em PSOBLE. (N=16). Beneficiaram 

de terapêutica combinada 16 utentes em PSOBLE. Foram encaminhados para a rede formal de apoio 

de 89% dos utentes em PSOBLE (N=59). 

Ao nível dos cuidados de saúde, foram realizadas 115 consultas médicas pelo CRI a 56 utentes, na sua 
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maioria em PSOBLE (N=47). Quanto aos cuidados de enfermagem foram realizadas 19056 atividades a 

84 utentes (66 em PSOBLE). Foram realizados 47 atividades de rastreio a 35 utentes (33 em PSOBLE).  

Dos 268 indivíduos acompanhados pelo Projeto Âncora, 29% foram encaminhados para estruturas da 

rede formal de apoio (N=77). As principais estruturas de apoio são as Unidades de Tratamento (N= 69, 

sendo que 54 integraram ou estão integrados em PSOBLE); os Hospitais e Centros de Saúde (N=16, 

sendo que 13 estão em PSOBLE) e Centro de Diagnóstico Pneumológico – CDP ( N= 14 , estando 13 em 

PSOBLE). De destacar que 25 utentes transitaram para um projeto mais estruturado de reabilitação. 

O atendimento psicossocial é realizado num gabinete fixo da entidade promotora, localizado em A Ver 

O Mar, o que constituiu uma mais-valia complementar a todo o trabalho realizado em contexto de rua, 

disponibilizando atendimento personalizado.  

A totalidade da população acompanhada foi alvo de atendimento psicossocial (apoio social e avaliação 

psicossocial) (N=268), com um total de 2104 ações. Foram realizados 490 encaminhamentos a 78 UD´s, 

sendo que 61 estão em PSOBLE. Beneficiaram de apoio alimentar 76 indivíduos estando 49 em PSOBLE.  

 

Face aos resultados esperados, salientamos as seguintes mudanças qualitativas nos grupos-alvo: 

diminuição de práticas de consumo de risco; adoção de práticas de consumo de menor risco; rotinas 

diárias menos centradas nos consumos de SPA; maior acessibilidade a cuidados básicos de saúde; 

encaminhamento para consultas de especialidade (infeciologia, p. ex); cumprimento de prescrições 

farmacológicas; realização de rastreios (HIV, hepatites, tuberculose, …); maior consciência do seu 

estado de saúde; maior consciencialização dos seus direitos e deveres de cidadão; acesso a apoios 

sociais; uma melhoria das relações familiares; diminuição da prática de delitos; resolução de problemas 

judiciais simples e acesso a apoio alimentar. Assim, de uma forma global a equipa tem contribuído para 

a diminuição de comportamentos de risco, uma maior acessibilidade aos serviços da rede, melhoria das 

condições de saúde dos utentes e para uma maior estruturação psicossocial, num território que carece 

de respostas específicas no âmbito dos CAD, para além do Projecto Âncora que se tem revelado uma 

mais valia neste território.  
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7 - Propostas de Intervenção 

 

De forma a garantir as respostas aos grupos e contextos identificados, sugerem-se as seguintes 

propostas de intervenção para as áreas lacunares da Prevenção, do Tratamento da Reinserção e da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos. Espera-se que estas respostas assumam um caráter 

comunitário, envolvendo as diferentes instituições locais e prevendo a complementaridade da atuação 

nos diferentes subsistemas. 

 

 
Área da Prevenção 

 
Consideramos importante para este território o desenvolvimento das seguintes ações, em articulação 

com outras estruturas da comunidade:  

- Manter a Consulta de Prevenção Indicada e Comportamentos Aditivos do CRI do Porto Ocidental para 

os concelhos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim; 

- Promover intervenção ao nível da prevenção universal e seletiva através da sensibilização e formação 

de técnicos a trabalhar em instituições ligadas à educação, à saúde e noutros contextos de intervenção 

com grupos vulneráveis, visando a sua capacitação para o desenvolvimento de Programas de 

Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais na área da Prevenção do consumo de substâncias 

psicoativas (esta formação de técnicos enquanto alvos estratégicos permite rentabilizar recursos e 

alargar as intervenções a um maior número de indivíduos ao mesmo tempo que possibilita uma ação 

de proximidade que é mais eficaz em termos preventivos); 

- Promover a sensibilização para o desenvolvimento de Programas de treino de competências 

parentais, junto dos pais dos jovens em risco e dos jovens consumidores; estes programas deverão 

visar as famílias, com destaque para as famílias mais vulneráveis; considera-se fundamental o 

acompanhamento psicossocial e orientação sociocomunitária no sentido de minimizar a 

vulnerabilidade socioeconómica destas famílias.  

 

Consideramos importante para este território o desenvolvimento das seguintes ações, em articulação 

com outras estruturas da comunidade: 

- Manter a Consulta de Prevenção Indicada e Comportamentos Aditivos do CRI do Porto Ocidental para 

os concelhos de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim – dar resposta a 100% dos 

pedidos/encaminhamentos; 

- Promover intervenção ao nível da prevenção universal e seletiva através da sensibilização e formação 

de técnicos a trabalhar em instituições ligadas à educação, à saúde e noutros contextos de intervenção 

com grupos vulneráveis, visando a sua capacitação para o desenvolvimento de Programas de 

Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais na área da Prevenção do consumo de substâncias 

psicoativas (esta formação de técnicos enquanto alvo estratégico permite rentabilizar recursos e 

alargar as intervenções a um maior número de indivíduos ao mesmo tempo que possibilita uma ação 
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de proximidade que é mais eficaz em termos preventivos) – disponibilizar formação nos Programas de 

Treino de Competências Pessoais e Sociais aos agrupamentos escolares do 5 Concelhos da Póvoa de 

Varzim e 4  Concelhos de Vila do conde ; 

- Promover a sensibilização para o desenvolvimento de Programas de treino de competências 

parentais, junto dos pais dos jovens em risco e dos jovens consumidores; estes programas deverão 

visar as famílias, com destaque para as famílias mais vulneráveis; considera-se fundamental assegurar 

o acompanhamento psicossocial e orientação sociocomunitária no sentido de minimizar a 

vulnerabilidade socioeconómica das famílias dos jovens em risco/ jovens consumidores – dar resposta 

a 100% dos pedidos de consulta de apoio às famílias dos jovens em acompanhamento psicológico. 

Área do Tratamento 

Consideramos de suma importância a implementação de uma Consulta Descentralizada do CRI do 

Porto Ocidental (que poderá adquirir uma importância estratégica maior se tornar possível uma co-

organização e gestão intermunicipal Póvoa de Varzim-Vila do Conde, considerando que uma parte 

significativa da população alvo flutua erraticamente por ambos os concelhos, transportando consigo 

problemas e necessidades comuns). 

Por outro lado, consideramos fundamental manter as respostas clínicas e assistenciais existentes no 

CRI do Porto Ocidental. 

Área da Reinserção 

Esta área de missão pretende centrar as suas intervenções nas populações que previamente possam 

ser triadas e encaminhadas pelo eixo do tratamento na perspetiva de tornar mais consistentes as 

medidas de (re) inserção. Deste modo, revela-se de todo pertinente a intervenção nos domínios da 

cidadania, educação, emprego, família, formação, habitação, ocupação de tempos livres, proteção 

social e saúde. Esta área da Reinserção deverá igualmente incluir respostas que permitam, sempre que 

necessário, colmatar as lacunas ao nível da satisfação das necessidades básicas, com enfase no que diz 

respeito à alimentação, habitação e cuidados de higiene. 

Considera-se ainda fundamental a articulação estreita com a rede de parceiros, por forma a promover 

e monitorizar ações que permitam o (re) ingresso destes indivíduos no sistema de ensino regular (dada 

a elevada prevalência de baixa escolaridade). 

Por outro lado, é de extrema importância a divulgação da bolsa de empregadores (o papel das 

entidades empregadoras é decisivo no percurso destes indivíduos, pois cada vez mais, as pessoas em 

situação de vulnerabilidade social tem dificuldades em se afirmarem no mercado de trabalho) e de 

mecanismos que facilitem a articulação local com o IEFP.  

Consideramos pertinente que estas intervenções sejam articuladas com os Parceiros da Rede Social. 

A área lacunar da reinserção não é objeto de co financiamento, pelo que se propõe acompanhar dos 

158 utentes ativos e em tratamento no CRI, 80% ao nível da realização dos Planos Individuais de 
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Inserção contratualizados, dando resposta às necessidades de inserção/reinserção profissional; 

equivalências escolares e atividades lúdico/ocupacionais e educativas. 

Área da RRMD 

Consideramos importante garantir a continuidade de uma Equipa de Rua com Unidade Móvel 

Adaptada, constituída com equipa técnica multidisciplinar para cerca de 300 indivíduos. A equipa de 

rua deve prestar os seguintes cuidados: programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência; 

Programa de Terapêutica Combinada; Cuidados de Saúde; Programa de Troca de Seringas 

(PS)/Disponibilização de estanho; Apoio Psicossocial; Acompanhamento e Encaminhamento; 

Informação e Formação à Comunidade (ao abrigo do decreto-lei nº 183/2001 de 21 de junho). Com 

esta resposta pretende-se prosseguir os seguintes objetivos: 

- Garantir acessibilidade, através de encaminhamentos e acompanhamentos, dos utilizadores de SPA 

aos serviços da rede sócio sanitárias, a todos os utentes que necessitam e/ou solicitem esta resposta; 

- Promover a integração de utentes em PSOBLE e garantir a continuidade de pelo menos 50% destes 

utentes; 

- Encaminhar e acompanhar 30% dos utentes integrados em PSOBLE para estruturas da rede formal de 

apoio;  

 Minimizar os riscos e danos associados aos consumos de SPA: 

- Promover a adesão ao PTS a 50% dos Utilizadores de SPA acompanhados, que utilizem a via 

endovenosa;  

- Promover o programa de disponibilização de folhas de alumínio a 50% dos Utilizadores de SPA 

acompanhados, que utilizem a via fumada;  

- Monitorizar a alteração das práticas de consumo de pelo menos 30% dos utentes em PSOBLE; 

- Avaliar a necessidade e prestar cuidados de enfermagem a todos os utentes que o solicitem e/ou 

necessitem;  

- Realizar ações de Educação para a Saúde a 30% da população contactada; 

- Garantir o encaminhamento de para os serviços de infeciologia de todos os utentes que reúnam 

critérios para tal; 

- Proceder ao Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (ADR) a 20% da população alvo 

acompanhada que carece desta necessidade;  

-Garantir a adesão a exames de rastreio da tuberculose pulmonar a pelo menos 60% dos utentes em 

PSOBLE;  

- Garantir informação e aconselhamento sobre as estruturas da rede a 100% dos UD´s acompanhados 

que revelem esta necessidade;  

- Realizar atendimentos psicossociais a pelo menos 60% da população alvo acompanhada;  

- Garantir a gestão de processo a todos os utentes que necessitarem;  

- Promover o acesso a alimentação a todos os utentes que necessitem, abrangidos durante o trabalho 

de rua;  
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- Diminuir a incidência e prevalência de co morbilidade física e/ou mental associada ao consumo de 

SPA e outras consequências nocivas para o próprio ou para a comunidade; 

- Diminuir o número de mortes relacionadas com o consumo de SPA; 

- Melhorar a qualidade de vida dos utilizadores de SPA; 

- Promover os direitos e os deveres dos consumidores de SPA. 
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8 – Conclusões e Recomendações 

 

Finalizadas as etapas inerentes à construção deste relatório cumpre-nos concluir que se verificam no 

Concelho problemas relevantes ligados aos Comportamentos Aditivos e Dependências que deverão ser 

alvo de uma intervenção integrada. 

 

A área lacunar prioritária e por isso susceptível de co-financiamento complementar, será a área da 

Redução de Riscos Minimização de Danos, uma estrutura organizacional semelhante àquela que até 

agora tem vindo a funcionar no território. 

 

Desde há muito prevista e reiteradamente priorizada, a Consulta Descentralizada poderia ser uma 

resposta essencial e de primeira linha para a população consumidora; todavia os esforços de 

implementação não têm encontrado “eco” local, não obstante o diagnóstico territorial evidenciar esta 

necessidade em saúde. 

 


	Centro de respostas Integradas do
	Porto Ocidental da DICAD ARS Norte
	De forma a garantir as respostas aos grupos e contextos identificados, sugerem-se as seguintes propostas de intervenção para as áreas lacunares da Prevenção, do Tratamento da Reinserção e da Redução de Riscos e Minimização de Danos. Espera-se que esta...

