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Introdução 

O presente documento resume o Diagnóstico do Concelho de Matosinhos relativo aos Comportamentos 

Aditivos e Dependências (CAD), trabalho elaborado pelo CRI do Porto Ocidental, da DICAD da ARS Norte. 

Este trabalho traduz um esforço de atualização diagnóstica suportada em dados de cariz estatístico, 

recolhidos a partir do conhecimento 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 intervém neste fenómeno.  

Tendo por base o fenómeno dos comportamentos aditivos e dependências pretende-se, com este 

trabalho, 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). Os princípios de orientação estratégica que sustentam o plano de 

intervenção baseiam-se na territorialidade, na integração, na parceria e na participação. 

Para a concretização do diagnóstico do concelho de Matosinhos, a metodologia utilizada baseou-se numa 

recolha de dados preferencialmente quantitativos, tendo sido selecionados vários indicadores 

relacionados com prevalência, incidência, morbilidade, mortalidade, disponibilidade de substâncias 

psicoativas, privação económica e social extrema, entre outros. Os dados quantitativos foram obtidos a 

partir do SIM do SICAD, do Censos, do Instituto Nacional de Estatística, do Inquérito em Meio Escolar 

(IME), Polícia Judiciária (Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes - Secção Central de 

Informação Criminal), Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais, Direção Geral de Estatísticas da 

Educação e Ciência, Autarquias, Portal da Saúde, bem como de outras estruturas e entidades que 

trabalham direta ou indiretamente na área dos comportamentos aditivos e dependências. 

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), a saber: magnitude, transcendência social, transcendência económica e 

vulnerabilidade.  

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

como princípio a alteração da tendência da sua evolução e a consideração do resultado desejável 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 da necessidade ou não de financiamento complementar para 

a execução das respostas necessárias face ao diagnóstico realizado. 

 

 

1 - Breve Caracterização Sócio Demográfica do Território 
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O Concelho de Matosinhos localiza-se na Região do Litoral Norte de Portugal, integra a região do Grande 

Porto (NUTIII) e pertence ao Distrito do Porto. Situa-se na orla costeira a norte do rio Douro e é limitado 

a norte pelo município de Vila do Conde, a nordeste pela Maia, a sul pelo Porto e a oeste tem costa no 

oceano Atlântico. 

O Concelho de Matosinhos apresenta uma área de 62.2 Km² e divide-se administrativamente em dez 

freguesias, designadamente Matosinhos, Senhora da Hora, S. Mamede de Infesta, Leça da Palmeira, 

Guifões, Custóias, Leça do Balio, Perafita, Santa Cruz do Bispo e Lavra. 

Em termos populacionais, o Concelho assistiu nas últimas décadas a um crescimento populacional 

acentuado, sendo o oitavo, a nível nacional, com o maior número de residentes. Este aumento 

populacional tem-se vindo a verificar desde 2001 até 2011. A partir deste último ano até 2013, inicia-se 

uma diminuição da população residente. Este decréscimo, pode ser o início de uma tendência já verificada 

no Grande Porto, desde 2010. 

No Concelho de Matosinhos ainda se encontram alguns problemas relacionados com a educação. Os 

problemas identificados no concelho relacionam-se com os baixos níveis de escolaridade da população, 

insucesso escolar e abandono escolar precoce. A particular incidência destes, em determinados grupos 

sociais, surge como fator de risco face ao conjunto de problemáticas associadas à pobreza e exclusão 

social. O seu impacto reflete-se, a montante, ao nível das trajetórias de vida dos indivíduos. 

O crescimento urbano do Concelho e os processos de desenvolvimento socioeconómico daí decorrentes 

tiveram, numa fase inicial, impacto na emergência de processos de segregação sócio espacial, cuja 

manifestação mais expressiva foi a construção de vários núcleos de habitação social. Aí se criaram 

obstáculos que dificultam a emancipação social da população residente. 

Matosinhos foi dos primeiros concelhos a implementar medidas de habitação social. Informações de 30 

de junho de 2016 referem a existência de um total de 4 322 fogos de habitação social dos quais 98% (4 

235) estavam arrendados. Doze fogos estavam a ser alvo de obras de reabilitação.  

Este número de fogos distribui-se por 51 núcleos de habitação social. São, na maior parte dos casos, 

pequenos núcleos bem integrados na malha urbana. 

Tendo em conta o próprio objetivo da habitação social, nestas zonas residenciais concentra-se, 

tendencialmente, uma população com múltiplos problemas sociais dos quais se destacam os seus fracos 

recursos económicos pelas dificuldades apresentadas ao nível da inserção laboral, precariedade de 

emprego e baixos níveis de instrução. 

 

Verifica-se que a percentagem de homens e de mulheres inscritas no centro de emprego tem-se alterado 

de 2010 para 2015. Se de 2010 a 2014 se verifica uma tendência crescente do número de inscritos, essa 

tendência é contrário do ano de 2014 para 2015, verificando-se um decréscimo. 



4 
 

O número de pessoas e famílias beneficiárias vai diminuindo de acordo com os anos considerados. Ou 

seja, entre 2010 e 2014 existem menos 5 272 pessoas a serem apoiadas através do RSI.  

Por outro lado, considerando algumas características das pessoas beneficiárias: As mulheres mantêm uma 

percentagem de cerca de 54% no total das pessoas beneficiárias, ao longo dos anos. O peso das crianças 

diminui de 30,7% em 2012 para 28,2%, em 2014. 

 

2 - Identificação dos Problemas relacionados com os Comportamentos Aditivos e Dependências  

 

A apresentação dos problemas em modo definitivo foi um processo que resultou da organização de várias 

mesas de trabalho com diferentes entidades do Concelho de Matosinhos. Através da realização destas 

mesas de trabalho em diferentes momentos, foi possível recolher nova informação quantitativa e 

sistematizar a informação existente de forma a identificar os problemas. 

Apresentamos de seguida, por ordem de prioridade, os quatro problemas identificados neste território e 

as respetivas necessidades: 

Problema 1: Consumos nocivos de álcool pelos adultos 
Diminuir o consumo de substâncias psicoativas lícitas 
Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumo de substâncias psicoativas lícitas 
Promover a adesão ao tratamento dos adultos com consumos 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: Comportamentos de risco/fatores de risco associados ao uso de substâncias 
psicoativas 

Garantir o acesso à consulta de prevenção indicada dos jovens com comportamentos de risco 
associados ao uso de substâncias psicoativas 
Promover a adesão à consulta de prevenção indicada dos jovens com comportamentos de risco 
associados ao 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: 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 4: Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem 
substâncias 

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 comportamentos de risco associados 
ao uso de substâncias psicoativas 
Promover a implementação de programas estruturados de prevenção universal e seletiva 

Problema 5: Consumos problemáticos de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos 
Diminuir o consumo de substâncias psicoativas ilícitas 
Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumos de substâncias ilícitas 
Promover a adesão ao tratamento dos adultos com consumos de substâncias ilícitas 
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Reduzir os comportamentos de risco dos adultos com consumos de substâncias ilícitas 
Promover a inserção social e prevenir a desinserção social nos adultos com consumos de substância 
ilícitas 

 

3 – Identificação dos Recursos Existentes no Território 

 
Problema 1 - Consumos nocivos de álcool pelos adultos  

 
 

Recursos Existentes 
 

Entidade que Disponibiliza 
Consulta externa; ARS Norte (Cri do Porto Ocidental; Unidade de 

Alcoologia; Hospital Pedro Hispano; Equipa de 
Rua – Novas metas (Adeima) 

Consulta da especialidade ARS Norte (Cri do Porto Ocidental; Unidade de 
Alcoologia; Hospital Pedro Hispano) 

Internamento em Comunidade terapêutica Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra 
Internamento para desabituação Unidade de Desabituação 

 
Problema 2 - Comportamentos de risco/fatores de risco associados ao uso de substâncias 

psicoativas 
 

Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 
Agrupamentos Escolares; Ministério da Educação 
Centros de Formação e Formação Profissional; Instituto Português da Juventude 
Avaliação e Atendimento CPCJ 
Consulta de Crianças e Jovens; ARS Norte (Cri do Porto Ocidental, PIAC, Hospital 

Pedro Hispano) 
Programas de Prevenção Universal ARS Norte (Cri do Porto Ocidental; Adeima) 

 
Problema 3 - Uso de substâncias psicoativas pelos jovens 

 
 

Recursos Existentes 
 

Entidade que Disponibiliza 
Programas de Prevenção em Contexto Escolar Ministério da Educação; Agrupamentos Escolares 

e Escolas Profissionais 
Centros de Formação e Formação Profissional Instituto Português da Juventude 
Programas de Prevenção Universal e Seletiva ARS Norte - Cri do Porto Ocidental 
Programas promovidos pelas Equipas de Saúde 
Escolar 

Centros de Saúde (ACES) 

Consulta de Crianças e Jovens ARS Norte - Cri do Porto Ocidental, PIAC 
Serviço de Pedopsiquiatria ARS Norte - Cri do Porto Ocidental; Hospital 

Magalhães Lemos 
Avaliação de casos CPCJ 
Programas de Acompanhamento a crianças e 
jovens em risco 

CPCJ; EMAT 

Consulta para jovens com comportamentos de 
risco 

ARS Norte - Cri do Porto Ocidental, PIAC 
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Problema 4 - Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem 
substâncias 

 
 

Recursos Existentes 
 

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

Escolas Profissionais; ADEIMA; ARS Norte - Cri do 
Porto Ocidental, 

Programas de Prevenção Universal e Seletiva ARS Norte - Cri do 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 

Consulta de Crianças e Jovens PIAC 

 

Problema 5 - Consumos problemáticos de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos 

 
Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 

Consulta externa ARS Norte (Cri do Porto Ocidental;  
Ação Social Instituto de Solidariedade e Segurança Social 
Apoio Domiciliário Integrado Protocolos RSI – Adeima e Segurança Social 

Conferências S. Vicente de Paulo 
Cruz Vermelha Portuguesa 
Lar de Santana 
Associação Batista Ágape 
CM Matosinhos (Loja Emprego) 

Cuidados de Saúde Primários Centros de Saúde (ACES) 
Consultas de especialidade ARS Norte Cri do Porto Ocidental; Hospital Pedro 

Hispano; Unidade de Desabituação 
Internamento em Comunidade terapêutica Unidade de Dia da Comunidade Terapêutica da 

Ponte da Pedra, ARS Norte (Cri do Porto 
Ocidental; 

Equipas de Rua Adeima (Novas Metas; ARS Norte (Cri do Porto 
Ocidental; 

Internamento de desabituação física para doentes 
com patologia psiquiátrica associada 

Centro Hospitalar Conde Ferreira 

Projeto Go – Desenvolvimento de projetos 
individuais de inserção, através da 
aquisição/reforço de competências e promoção 
de estilos de vida saudáveis. Projeto financiado 
pelo SICAD no âmbito do PRI de Matosinhos com 
término a 30/04/2018. 

Adeima - Associação para o Desenvolvimento 
Integrado de Matosinhos. 

 

 

Comunidades Terapêuticas ARS Norte; IPSS; ONG 
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4 - Caracterização dos Grupos Alvo e Contextos 

 

Problema 1: Consumos nocivos de álcool pelos adultos  

 

Grupo 1 – Consumidores nocivos de álcool: Apresentam um percurso vital, que apesar de socialmente 

tolerado, manifesta lacunas significativas ao nível das competências escolares e profissionais e 

dificuldades na área da empregabilidade, bem como ao nível das competências pessoais e sociais; 

Predominam os problemas ligados ao consumo abusivo de álcool e perturbações associadas aos anos de 

consumo, nomeadamente ao nível físico e mental (e.g. doenças hepáticas, perturbações psiquiátricas, 

debilidade, deterioração cognitiva). 

O consumo de álcool é o 3º fator de risco responsável pela maior quantidade de anos de vida saudável 

perdidos (DAYL) na região Norte e no Concelho de Matosinhos segundo nos homens e quinto nas 

mulheres. 

O abuso crónico de álcool constitui o 6º problema de saúde mais registado nos cuidados de saúde 

primários na Região Norte, sendo seis vezes superior nos homens. Das consequências físicas e mentais da 

dependência severa do álcool salientam-se, na Região Norte, as perturbações neuropsiquiátricas (com 

41% do total de anos de vida saudável perdidos), a cirrose do fígado (com 18,9%), e os acidentes de viação 

(com 11,7%). 

Tem-se verificado uma tendência de aumento na prevalência e incidência de utentes com problemas 

ligados ao álcool, se no ano de 2012 se encontravam 279 indivíduos integrados em programas de 

Tratamento, no ano de 2013 passam para 443, nos anos de 2015 para 489 e 2016 para 494. No ano de 

2017 encontram-se 486 pessoas residentes no Concelho Matosinhos e acompanhados na Unidade de 

alcoologia. 

O projeto Novas Metas (eixo RRMD) realiza intervenção sistemática também neste problema (conforme 

previsto em sede de candidatura). Assim, o projeto Novas Metas tem-se constituído como recurso nos 

consumos nocivos de álcool pelos adultos. Dos dados relativos ao álcool, podemos referir que uma fatia 

se insere em RRMD. O projeto Novas Metas acompanhou 49 consumidores de álcool no eixo da RRMD 

(no período em análise no diagnóstico); de momento acompanham 30 consumidores em continuidade, 

que têm o álcool como substância principal. Considera-se, no entanto, que o número de indivíduos 

consumidores de álcool que poderiam beneficiar de acompanhamento no âmbito da RRMD é superior. 

Destes utentes, alguns são oriundos do CRI, da UA ou sem tratamento. 
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Problema 2: Comportamentos de Risco/fatores de risco associados ao consumo de substâncias 

psicoativas  

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

Verifica-se que no Concelho de Matosinhos no ano letivo de 2017/2018 se encontravam 19.232 crianças 

e jovens inscritos no sistema de Ensino público, segundo fonte do Ministério da Educação. Destes, 12,819 

estavam inscritos no ensino básico-geral; 2.671 no ensino secundário – RegularCH; 1.972 no pré-escolar; 

847 no ensino secundário Profissional; 356 no ensino básico EFA, 265 no ensino secundário EFA; 130 no 

ensino secundário recorrente; 92 no ensino básico CEF; 31 no ensino básico doméstico; 29 no ensino 

básico PIEF e 20 no ensino secundário DL 357. 

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. 

Os dados quantitativos relativos a este grupo/problema continuam a ser muito incipientes. No entanto a 

perceção dos técnicos é que se assiste a um aumento de situações problemáticas, e que esta tendência 

se agravará nos últimos tempos.  

Em termos de dados fornecidos pela CPCJ de Matosinhos, verifica-se de 2013 a 2016 se assiste a um 

aumento significativo de novos casos referenciados a esta Comissão. 

Relativamente ao ano de 2016 verifica-se um total de 704 processos ativos. Quando distribuídos por faixas 

etárias, verifica-se que a faixa etária com maior nível de risco se situa entre os 15-17 anos (153 casos), 

seguida da faixa etária dos 0-5 anos (151), dos 6-10 (141), 11-14 com 136 casos e dos 18-21 com 21 casos. 

Relativamente às problemáticas sinalizadas destaca-se a exposição a situações de violência doméstica 

(254 casos), crianças e jovens que assumem comportamentos que afetam o seu bem-estar sem que os 

pais se oponham de forma adequada (120 casos), Negligência (109 casos) e abandono escolar (46 casos). 

A União de Freguesias onde mais se evidencia este problema é Custóias, Guifões e Leça do balio (191 

casos referenciados); Matosinhos e Leça da Palmeira com 189 casos referenciados, S. Mamede de Infesta 

e Senhora da Hora com 155 casos referenciados e por último Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo com 

69 casos referenciados. 

 

 

Problema 3: Uso de Substâncias Psicoativas pelos Jovens 
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Grupo 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; Pertença a contextos familiares com valores sociais pouco normativos, e 

presença de várias situações onde predomina a disfunção familiar; Dependência do grupo de pares; 

Deficit de competências pessoais e sociais; Comportamentos de risco, nomeadamente atividade 

delinquente (furto e tráfico) para além do consumo de drogas; Jovens pré adolescentes e adolescentes 

com escassa supervisão parental e com algum deficit ao nível das suas competências pessoais e sociais. 

À semelhança do que tem vindo a acontecer no resto da Europa, existem consumos de substâncias 

psicoativas crescentes entre os jovens e as mulheres (Plano Regional de Saúde do Norte 2014-16). Por 

outro lado, os estudos efetuados em meio escolar revelam que aumentaram os consumos recentes (nos 

últimos 12 meses) e mais intensivos (embriaguez), quer em termos de frequência, quer em termos de 

teor alcoólico das bebidas consumidas, com um aumento mais significativo nas raparigas após os 15 anos. 

Os diferentes estudos efetuados em meio escolar com adolescentes (3ºciclo e secundário) revelam que 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), na Região Norte foi, respetivamente, de 29% e de 49%, estando ao mesmo nível da média 

nacional. Se for analisada a evolução de 2006/7 para 2011, destaca-se o aumento da prevalência do 

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. Ao longo do período de 

tempo em análise, verifica-se que o número de crianças e jovens em seguimento no Concelho de 

Matosinhos tem vindo a aumentar. No PIAC no ano de 2015 eram acompanhados 247 crianças e jovens 

em risco residentes no Concelho de Matosinhos, em 2016, 241, sofrendo um ligeiro decréscimo em 2017, 

passando para 226. Por outro lado estes dados devem ser analisados em articulação com o número de 

crianças e jovens em risco acompanhados pela ET de Matosinhos (consulta de prevenção) que em 2015 

eram 19, passando para 23 em 2016 e para 28 em 2017. 

São, ainda acompanhados no PIAM no ano de 2015, 21 crianças e jovens em situação de risco e residentes 

no Concelho de Matosinhos, 18 em 2016 e 17 em 2017. 

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

Norte de Portugal (2014), verificou-se no concelho de Matosinhos, os seguintes resultados: consumo de 

tabaco ao Longo da Vida – 62,4%; 12 Meses – 51,5%; 30 Dias – 43,7%; consumo de álcool ao Longo da 

Vida – 88,8%; 12 Meses – 82,7%; 30 Dias 67,8%; consumo de haxixe ao Longo da Vida – 38,4%; 12 Meses 

– 29,5%; 30 Dias 20,1% e consumo de outras ilícitas ao Longo da Vida – 8,4%; 12 Meses – 4,3% e 30 Dias 

1,9%. 
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Para dar resposta aos problemas diagnosticados no território de Matosinhos, nomeadamente, no que 

concerne aos jovens novos consumidores de substâncias psicoativas, o projeto Novas Metas constituiu 

uma plataforma informática MC – Metas Comunica. Esta plataforma disponibiliza informação clara e 

objetiva acerca das substâncias, efeitos e riscos associados ao seu consumo, mas é também um ponto de 

contacto e discussão com os utilizadores. Desde de dezembro de 2016, a plataforma contou com 8 mil 

utilizadores, doa quais 800 utilizadores registados e realizaram-se 11400 sessões. 

 

Grupo alvo 3.1 - Jovens Adultos: Indivíduos integrados ao nível familiar e sócio profissional apresentam 

fraco controlo de impulsos, dificuldades ao nível relacional e dificuldades na gestão das emoções. 

 

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

 

Grupo 4 - Jovens com Comportamentos Aditivos ou Dependência Sem Substância: 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 de Matosinhos, os seguintes resultados: relativamente 

à utilização diária das redes sociais durante a semana (de segunda a sexta-feira) verifica-se que 41,7 dos 

jovens utilizam as redes sociais num período inferior a uma hora, 38,0% de duas a 4 horas e 13,9% mais 

de 4 horas. Aos fins-de-semana, verifica-se que o tempo despendido decresce ligeiramente quando 

falamos de período inferior a uma hora, 28,2%, mas que aumenta significativamente no período de duas 

a quatro horas e mais de quatro horas, pra 41,6% e 21,9%, respetivamente.  

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 (52,3%); sendo que 28,3% acede cerca de uma hora, 13,4% 

duas a quatro horas e 5,9% mais de quatro horas. Aos fins-de-semana verifica-se uma utilização de 22, 8% 

menos de uma hora; 16,5% duas a quatro horas e 10,8% mais de quatro horas. 

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

(86,7%) quer ao fim-de-semana (86,2%). 

 

Grupo 4.1 - Adultos com Comportamentos Aditivos ou Dependência Sem Substância: indivíduos 

integrados ao nível sociofamiliar e profissional; apresentam em geral fraco controlo de impulsos, 

dificuldades ao nível relacional e emocional. 
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Os contextos associados são o domicílio, café, espaços públicos com internet livre, espaços públicos e 

privados específicos para jogar (legais ou ilegais) e festas. 

 

Problema 5: Consumos Problemáticos de Substâncias Psicoativas pelos Adultos 

 

Grupo 5.1 Adultos Consumidores de substâncias psicoativas ilícitas – 5.1 Utentes ativos acompanhados 

pelo CRI: Indivíduos maioritariamente do sexo masculino; São consumidores de substâncias ilícitas, 

nomeadamente heroína e cocaína; Provenientes de famílias desestruturadas e em situação de rutura 

familiar; A maioria dos indivíduos está socialmente estigmatizado, tem poucas expetativas pessoais e 

profissionais face ao futuro e recursos económicos precários; Saúde deficitária decorrente do estilo de 

vida associado à dependência de substâncias e negligência em relação aos cuidados de saúde, 

destacando-se as doenças infeciosas e perturbações mentais em co morbilidade com os consumos; Difícil 

adesão aos serviços de saúde; Grande parte destes sujeitos está dependente de subsídios sociais, 

nomeadamente do RSI; Elevada taxa de desemprego, algum de longa duração. Os eventuais empregos, 

são pautados por precariedade e /ou situações de trabalho temporário ligados à economia paralela; 

Alguns dos indivíduos pertencentes a este grupo apresentam isolamento social e ausência de retaguarda 

familiar; Negligência em termos dos cuidados de higiene.  

De acordo com os dados do Sistema de Informação (2016) o número de pessoas residentes no Concelho 

de Matosinhos e acompanhados na ET de Matosinhos tem vindo a aumentar do ano de 2016 para 2017, 

respetivamente de 503 para 527. 

Ao nível do número de pessoas acompanhadas, dependentes de substâncias e residentes no Concelho de 

Matosinhos, pelo PIAM, tem-se mantido do ano de 2016 para 2017, respetivamente 39. 

 

5.2 Utentes ativos acompanhados nas estruturas de RDMD: A Equipa de Rua do Projecto “Novas Metas” 

acompanhou de Fevereiro de 2015 a Fevereiro de 2017, um total de 122 utentes e destes 47 em Programa 

de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE).  

 Este grupo caracteriza-se do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos, na sua 

maioria natural do concelho de Matosinhos; São consumidores de longa data, predominando consumos 

de heroína, cocaína e álcool. Apresentam, muitas vezes, comportamentos de risco ao nível dos consumos 

assim como ao nível das práticas sexuais. Têm um percurso de consumos marcado por várias tentativas 

de tratamento e tentativas de paragem, abandono dos consumos, sem sucesso. Apresentam baixas 

qualificações académicas e profissionais, o que se traduz em trabalho precário e práticas ilícitas. Têm 

precariedade económica, com grande dependência dos serviços e apoios sociais. São maioritariamente 

indivíduos desempregados há mais de três anos. Ao nível familiar alguns destes indivíduos são 

provenientes de famílias desestruturadas, muitas delas com um passado associado aos consumos. 

Nalguns casos, verifica-se um afastamento total da família. Ao nível da saúde, alguns destes indivíduos 

apresentam doenças associadas aos consumos e/ou comportamentos sexuais de risco (Hepatite B, C e 

VIH/sida. Muitos deles apresentam situações de duplo diagnóstico e co morbilidade psiquiátrica. 
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De acordo com a Equipa do projeto Novas Metas foram abrangidos 1704 indivíduos, na sua grande 

maioria em contextos recreativos/festivos, e acompanhados 122. Destes 122 indivíduos, 47 estiveram 

integrados em PSOBLE, dos quais 33 foram acompanhados de forma sistemática. Foram contactadas 

apenas 15 pessoas e apenas 5 foram acompanhadas no âmbito do PTS.  

De forma mais específica, relativamente à população alvo final e ao Grupo Especifico dos 

“Consumidores” foram alcançados 61 consumidores de heroína; 32 de cocaína; 43 de cannabis; 49 de 

álcool.  

Foram abrangidos 13 sem abrigo, enquadrados no grupo de ”População de Risco / Não 

Consumidores”.  

Quanto ao Grupo Especifico de “Pessoas com outros Comportamentos Aditivos”, alcançaram 52 

com consumo de álcool; 43 com consumos de cannabis e 3 com anfetaminas, numa faixa etária 

compreendida dos 15 aos 34 anos.  

Quanto aos cuidados de saúde, foram prestados cuidados de enfermagem a apenas, 17 utentes 

(15 em PSOBLE) e realizadas 304 consultas médicas a 23 utentes, quer pelos médicos da ET (157) quer 

pelo médico afeto ao projeto. Foram, ainda, efetuados 70 atividades de rastreios a 46 utentes, 37 UD´s 

foram vacinados e 27 receberam apoio a nível da terapêutica medicamentosa. O programa de rastreio 

VIH, Klotho, revela uma baixa execução, tendo sido apenas realizados 5 testes a 5 utentes.  

A Plataforma MC pode ser o primeiro ponto de contacto entre o projeto e os frequentadores da 

plataforma, que de acordo com as necessidades apresentadas pelo público-alvo irá disponibilizar um 

espaço de atendimento presencial, com técnico especializado, visando a redução de riscos e minimização 

de danos associados aos consumos, para apoio, orientação e encaminhamento para estruturas da rede. 

O MC é a figura de interface entre os utilizadores e os técnicos, sendo responsável pela triagem das 

problemáticas apresentadas, identificação de perfis de consumo, motivação para a mudança e 

encaminhamento para a estrutura de apoio mais adequada. 

A plataforma poderá servir de instrumento de mediação entre os utilizadores e os mecanismos 

tradicionais de apoio.  

 

5.3 Adultos em situação de privação económica e social extrema: Indivíduos maioritariamente do sexo 

masculino; São consumidores de substâncias ilícitas, nomeadamente heroína e cocaína; Provenientes de 

famílias desestruturadas e em situação de rutura familiar; A maioria dos indivíduos está socialmente 

estigmatizado, tem poucas expetativas pessoais e profissionais face ao futuro e recursos económicos 

precários; Saúde deficitária decorrente do estilo de vida associado à dependência de substâncias e 

negligência em relação aos cuidados de saúde, destacando-se as doenças infeciosas e perturbações 

mentais em co morbilidade com os consumos; Difícil adesão aos serviços de saúde; Grande parte destes 

sujeitos está dependente de subsídios sociais, nomeadamente do RSI; Elevada taxa de desemprego, algum 

de longa duração. Os eventuais empregos, são pautados por precariedade e /ou situações de trabalho 

temporário ligados à economia paralela; Alguns dos indivíduos pertencentes a este grupo apresentam 

isolamento social e ausência de retaguarda familiar; Negligência em termos dos cuidados de higiene. 
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5.4 Adultos com co morbilidades: Indivíduos maioritariamente do sexo masculino; São consumidores de 

substâncias ilícitas, nomeadamente heroína e cocaína; Provenientes de famílias desestruturadas e em 

situação de rutura familiar; A maioria dos indivíduos está socialmente estigmatizado, tem poucas 

expetativas pessoais e profissionais face ao futuro e recursos económicos precários; Saúde deficitária 

decorrente do estilo de vida associado à dependência de substâncias e negligência em relação aos 

cuidados de saúde, destacando-se as doenças infeciosas e perturbações mentais em co morbilidade com 

os consumos; Difícil adesão aos serviços de saúde; Grande parte destes sujeitos está dependente de 

subsídios sociais, nomeadamente do RSI; Elevada taxa de desemprego, algum de longa duração. Os 

eventuais empregos, são pautados por precariedade e /ou situações de trabalho temporário ligados à 

economia paralela; Alguns dos indivíduos pertencentes a este grupo apresentam isolamento social e 

ausência de retaguarda familiar; Negligência em termos dos cuidados de higiene. 

 

O projeto Novas Metas identifica cerca de 40 indivíduos consumidores (substâncias lícitas e/ou ilícitas), 

em situação de sem-abrigo (a maioria dos quais, sem teto). Estamos perante situações 

multiproblemáticas, que se traduzem numa dificuldade acrescida em encontrar uma resposta adequada 

a esta população, sobretudo de alojamento. A dependência de substâncias psicoativas, a comorbilidade, 

o estilo de vida marcadamente de exclusão social e a ausência de retaguarda familiar dificultam a 

integração destas pessoas nas respostas “tradicionais”. 
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5 - Respostas do SICAD e DICAD 

 

 Atividades 

CRI Porto Ocidental 

Equipa de Prevenção - Formação, acompanhamento, supervisão, monitorização e 

avaliação de programas e projetos no âmbito da prevenção universal, seletiva e 

indicada, na área do CAD. 

Equipa de Tratamento - Consultas especializadas de tratamento em regime 

ambulatório a utentes, familiares e envolventes com problemas na área do CAD; 

articulação interinstitucional.  

Equipa de Reinserção - Consultas de acompanhamento social/reinserção a utentes, 

familiares e envolventes na área do CAD; mediação social; articulação 

interinstitucional; formação, acompanhamento, supervisão, monitorização e 

avaliação de programas e projetos no âmbito da reinserção; atualização de 

diagnósticos territoriais na área dos CAD. 

Equipa de RRMD - Formação, acompanhamento, supervisão, monitorização e 

avaliação de programas e projetos no âmbito da RRMD; intervenção de RRMD em 

contextos recreativos/académicos; articulação interinstitucional; atualização de 

diagnósticos territoriais na área dos CAD. 

Consulta de Jovens 
na Casa da 
Juventude de 
Matosinhos  

Consulta dirigida a crianças, jovens e famílias em situação de risco no âmbito da 

prevenção seletiva e indicada na área dos CAD. 

 

Projeto Integrado 
de Atendimento à 
Comunidade (PIAC) 

Serviço de apoio à comunidade no âmbito da prevenção seletiva e indicada, com 

consulta para jovens, famílias e envolventes em situação de risco; consultadoria e 

apoio técnico às instituições que intervêm junto de jovens em risco. 

Projeto Integrado 
de Atendimento 
Materno (PIAM) 

Serviço de apoio a mulheres grávidas e puérperas toxicodependentes e seus filhos, 

que presta cuidados integrados e globais, em regime de ambulatório, com vista ao 

tratamento e reinserção. 

Unidade de 
desabituação (UD) 

Unidade de Internamento de curta duração para tratamento da síndrome de 

privação para dependentes de álcool e de substâncias psicoativas. 

Unidade de 
Alcoologia (UA) 

Unidade prestadora de cuidados integrados e globais, em regime ambulatório, a 

doentes com síndrome de abuso ou dependência de álcool. 

Comunidade 
Terapêutica (CT) 

Unidade de internamento prolongado para tratamento de dependentes de 

substâncias psicoativas ilícitas e lícitas, com apoio psicoterapêutico e sócio 

terapêutico. 
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Unidade de dia da 
Comunidade 
Terapêutica (CD) 

Unidade de cariz sócio terapêutico com ateliês pedagógicos e de formação 

académica e profissional para dependentes de álcool e de substâncias psicoativas 

em processo de tratamento 

Comissão de 
Dissuasão da 
Toxicodependência 
(CDT) 

Avaliação, atendimento, acompanhamento e encaminhamento de indivíduos 

referenciados por consumo de SPAI.  

 

 

5.1 Projetos Cofinanciados 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): 
ADEIMA: Projeto Novas Metas, co financiado pelo SICAD no âmbito do PRI de Matosinhos até 
09/02/2019 – N/PO/132/12C/01 
O Projeto Novas Metas procura responder aos problemas identificados no território de Matosinhos, 

definidos como prioritários no âmbito do diagnóstico concelhio. Apresenta como objetivos 

estruturantes, a diminuição de comportamentos de risco na população consumidora de substâncias 

psicoativas, a melhoria das suas condições de saúde, bem como as suas condições psicossociais e 

económicas.  

O projeto engloba uma Equipa de Rua, PSOBLE, Programa Troca de Seringas, administração de 

terapêuticas medicamentosas e prestação de cuidados de saúde, distribuição de preservativos, 

informação e aconselhamento, apoio psicossocial e orientação para serviços da rede pública. Com estas 

estruturas e programas, contribui para dar resposta aos indivíduos que mantêm consumos e se 

encontram em condições mais desestruturadas, através da sua integração em PSOBLE e restantes 

valências do projeto, Tem tido um papel importante junto dos UD´s com critério para respostas mais 

estruturadas, ao proceder ao seu encaminhamento e acompanhamento para a Equipa de Tratamento 

(ET) de Matosinhos. 

A equipa de rua com PSOBLE garante o trabalho de proximidade, junto dos UD´s através do 

funcionamento diário da Unidade Móvel. O acompanhamento sistemático da equipa permite intervir, 

assim, ao nível da diminuição dos comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias 

psicoativas, bem como ao nível das práticas sexuais de risco, mantendo os ganhos alcançados 

anteriormente. Efetua, também, giros de rua reforçando a identificação, sinalização e orientação de 

consumidores de substâncias psicoativas ilícitas e/ou com problemas ligados ao álcool que se 

encontrem em situação de sem abrigo ou marginalidade social, procedendo à realização dos 

encaminhamentos para a resolução da situação. Verifica-se neste território que um dos principais 

problemas identificados está relacionado com a vulnerabilidade dos jovens face à adoção de 

comportamentos de risco e consumo de substâncias psicoativas. Frequentam habitualmente contextos 

sazonais e zonas recreativas noturnas, encontrando-se, de uma forma geral, integrados no sistema 
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escolar. Dado que cada vez mais as redes sociais e plataformas informáticas online são o meio de 

socialização e contacto por grande parte dos jovens/adultos, o Projeto Novas Metas iniciou em 2015 a 

construção de uma plataforma interativa e informativa MC – Metas Comunica, com ligação às redes 

sociais. Esta plataforma está já a ser implementada. Disponibiliza informação clara e objetiva acerca 

das substâncias psicoativas, efeitos e riscos associados ao seu consumo, e pretende ser também um 

ponto de contacto e discussão com os usuários da plataforma, organizando e promovendo fóruns de 

debate/chats e disponibilizando técnicos para responder às diferentes questões da população. Este 

pretende ser o primeiro ponto de contacto entre o projeto e os frequentadores da plataforma, que, de 

acordo com as necessidades apresentadas pelo público-alvo, pretende estabelecer a ligação com um 

espaço de atendimento presencial, com um técnico especializado, visando a Redução de Riscos e 

Minimização de Danos associados aos consumos, com apoio, orientação e encaminhamento para 

estruturas de rede. 

A consolidação da marca MC potenciará a plataforma e a intervenção em contexto web, permitirá 

chegar a mais utilizadores, atraindo mais registos e exponenciando as potencialidades da marca; o 

diagnóstico e a intervenção com recurso ao MC podem exponenciar o número de pessoas abrangidas, 

o número de instituições e territórios, optimizando os recursos. 

A plataforma é uma Equipa de Rua digital, uma “CyberRua”, que poderá trabalhar com os jovens pela 

via com a qual mais se identificam, a internet, e ser o primeiro passo para o estabelecimento de uma 

relação entre o utilizador e o técnico especializado, através da qual poderá receber orientação e 

informação clara e objetiva. 

A plataforma MC poderá potenciar o trabalho em rede e a articulação entre os profissionais da área, a 

nível nacional, através da definição e implementação de um circuito de referenciação de utilizadores 

às estruturas de apoio na respetiva área geográfica. Uma das suas potencialidades passa por permitir 

que todos os profissionais da área, independentemente da sua localização geográfica, possam usá-la 

como meio de aproximação ao seu público-alvo; a plataforma permite chegar a todo o território 

geográfico, identificar, caracterizar, diagnosticar e intervir junto de jovens que permanecem a 

descoberto e afastados dos serviços, em todo o território de intervenção. 

Continua a ser uma prioridade da equipa a atualização diagnóstica do território, com recurso à contínua 

auscultação dos utentes e às saídas regulares para constatação de novos territórios e problemáticas, o 

que permite à equipa um maior investimento na qualidade do acompanhamento psicossocial dos UD´s 

integrados em PSOBLE, na gestão social de casos, no acompanhamento e mediação com as estruturas 

da rede, bem como no trabalho com a comunidade. No âmbito das reuniões e giros de 

acompanhamento e monitorização do projeto, tem sobressaído a preocupação com o aprofundamento 

do diagnóstico de problemas ligados ao álcool, pela expressão crescente que parece ter em diferentes 

territórios. 

Face aos resultados esperados, identificados em sede de aviso de abertura no início deste processo, 

salientamos as seguintes mudanças qualitativas nos grupos-alvo: a diminuição de práticas de consumo 

de risco; a adoção de práticas de consumo de menor risco; as rotinas diárias menos centradas nos 
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consumos de SPA; o acesso a cuidados de enfermagem; o acesso a cuidados básicos de saúde; as idas 

a consultas de especialidade (infeciologia, por exemplo); o cumprimento de prescrições farmacológicas 

(por exemplo, VIH); a realização de rastreios (VIH, hepatites, tuberculose, entre outros) e uma maior 

consciência do seu estado de saúde; uma maior preocupação com a esfera social e maior 

consciencialização dos seus direitos e deveres de cidadão; o acesso a apoios sociais; uma melhoria das 

relações familiares; a diminuição da prática de pequenos delitos; a resolução de processos judiciais 

simples; e o acesso a apoio alimentar junto de estruturas de apoio. Em resumo, verificou-se uma 

melhoria da qualidade de vida na população-alvo (pessoal, de saúde e social).  

Os 2 primeiros anos, do quadriénio 2015-2019, de execução do projeto permitem-nos apresentar os 

seguintes dados quantitativos:  

Foram abrangidos 1704 indivíduos, na sua grande maioria em contextos recreativos/festivos, e 

acompanhados 122. Destes 122 indivíduos, 47 estiveram integrados em PSOBLE (não atingiu o objetivo 

previsto em candidatura), dos quais 33 foram acompanhados de forma sistemática. Foram contactadas 

apenas 15 pessoas e apenas 5 foram acompanhadas no âmbito do PTS. Observou-se assim, um 

inexpressivo número de consumidores por via endovenosa, sendo que na fase final do projeto existiam 

apenas 2 consumidores por esta via. Consequentemente revela um baixo número de troca de material 

neste biénio (318 kits de material asséptico). O PTS reincidiu exclusivamente sobre utentes em PSOBLE. 

Desta realidade, depreende-se a eventual inexistência ou baixa incidência de consumidores por via 

endovenosa nos territórios afetos ao projeto, não se constituindo esta ação como “ferramenta” 

prioritária, porque eventualmente não necessária.  

De forma mais específica, relativamente à população alvo final e ao Grupo Especifico dos 

“Consumidores” foram alcançados 61 consumidores de heroína; 32 de cocaína; 43 de cannabis; 49 de 

álcool.  

Foram abrangidos 13 sem abrigo, enquadrados no grupo de ”População de Risco / Não Consumidores”. 

Este grupo no nosso entender não nos parece um grupo alvo prioritário na medida em que não 

configura o fenómeno do consumo de substâncias psicoativas.  

Quanto ao Grupo Especifico de “Pessoas com outros Comportamentos Aditivos”, alcançaram 52 com 

consumo de álcool; 43 com consumos de cannabis e 3 com anfetaminas, numa faixa etária 

compreendida dos 15 aos 34 anos.  

Quanto aos cuidados de saúde, foram prestados cuidados de enfermagem a apenas, 17 utentes (15 em 

PSOBLE) e realizadas 304 consultas médicas a 23 utentes, quer pelos médicos da ET (157) quer pelo 

médico afeto ao projeto. Foram, ainda, efetuados 70 atividades de rastreios a 46 utentes, 37 UD´s 

foram vacinados e 27 receberam apoio a nível da terapêutica medicamentosa. O programa de rastreio 

VIH, Klotho, revela uma baixa execução, tendo sido apenas realizados 5 testes a 5 utentes. Porque a 

intervenção da equipa incide num grupo alvo específico, indivíduos em programa de substituição de 

BLE, que desde há longos meses/anos têm usufruído destes cuidados, verificamos que a maioria dos 

utentes se encontra rastreado quanto à TP e ISTs, tendo também análises clínicas atualizadas. Este 

projeto realizou um trabalho essencial ao nível dos cuidados de saúde junto da população que 
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acompanha, contribuindo para a tomada de consciência, por parte dos utentes, do seu estado de 

saúde, promovendo quer a aproximação dos utentes aos serviços de saúde quer a aproximação destes 

serviços aos utentes, contribuindo, desta forma, para a proteção e promoção da saúde pública.  

No que diz respeito ao apoio psicossocial, foi provavelmente uma das ações com maior impacto no 

projeto, apresentando-se como pilar no desenvolvimento da intervenção, potenciando assim a 

qualidade dos serviços prestados. Este apoio é diário, quer em contextos de rua, quer em contextos 

mais protegidos, seja no gabinete da Unidade Móvel, nas instalações do gabinete de atendimento da 

entidade promotora do projeto seja em contexto domiciliário. Assim, a equipa realizou 1307 

atendimentos psicossociais junto de 106 utentes; efetuou 111 visitas domiciliárias, 247 

acompanhamentos aso locais/mediação; assegurou a gestão social de 47 utentes e sinalizou, 

identificou e caracterizou 73 indivíduos não integrados em PSOBLE, tendo elaborado um diagnóstico 

psicossocial individual. 

A equipa registou nos dois anos de funcionamento 249 encaminhamentos, para 68 indivíduos, 32 em 

PSOBLE, para os vários serviços da rede formal. Na área da saúde, 42 utentes foram encaminhados 

para o CDP (27 em PSOBLE), 12 utentes para a consulta de infeciologia (11 em PSOBLE), 28 utentes 

para centros de saúde (14 em PSOBLE), e 10 para Equipas de Tratamento do CRI (1 em PSOBLE). A 

forma como estão operacionalizados os encaminhamentos por parte da equipa, parecem-nos ser 

muito adequados, sendo de realçar que este trabalho reflete a boa inserção da equipa junto dos 

serviços da rede local e as parcerias/protocolos implementados. Reflete também o trabalho de 

autonomização dos utentes que a equipa tenta implementar, trabalhando com eles a gestão das suas 

expectativas e as suas competências de relacionamento com a estrutura que os vai atender. 

Salientamos no entanto, que os encaminhamentos relativos a novos utentes/consumidores, para 

estruturas de tratamento (ET´s), continuam a verificar-se uma baixa ou nula incidência, porventura 

explicado pela progressiva alteração do perfil dos consumidores e pela eventual inexistência de 

contextos/territórios de consumo no concelho de Matosinhos.  

No que diz respeito às ações de sensibilização/informação, foram abrangidos 106 utentes com 106 

atividades, 33 dos quais em PSOBLE: “Divulgação de Informação” e “Divulgação de serviços”. No âmbito 

da intervenção em contextos festivos, que abrangeu 840 indivíduos nas 12 noites de intervenção, 

foram distribuídos folhetos informativos sobre as práticas de consumo de risco assim como práticas 

sexuais de risco, à totalidade de frequentadores. A Plataforma Digital MC Comunica, 12/12/2016 a 

09/02/2017, abrangeu 462 indivíduos tendo desenvolvido 798 atividades. Teve 9219 visualizações da 

página, com um tempo médio gasto em cada página de 10 minutos. Numa breve consideração à 

Plataforma Digital “MC Comunica”, parece tratar-se de uma importante e inovadora ferramenta de 

informação, cujo objetivo central é reforçar o nível de literacia da população adolescente e jovem 

adulta no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. Esta plataforma sendo 

essencialmente de carácter preventivo, põe à disposição dos utilizadores um amplo leque de 

conteúdos, suscetíveis de esclarecer dúvidas e inquietações, bem como identificar estratégias de vida 

mais saudáveis e gratificantes, sem o recurso a substâncias psicoativas de qualquer natureza. É pois 
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um instrumento atual, para a difusão entre a população jovem decorrendo daqui, uma constante 

atualização e discernimento técnico por parte da equipa de “retaguarda”, razão pela qual a ênfase na 

qualidade da equipa pode ser a determinante evolutiva deste percurso. Não obstante os méritos 

reconhecidos e o êxito a que se propõe, esta plataforma digital assenta numa filosofia, objetivos e 

fundamentos inerentes sobretudo à área preventiva (comportamentos aditivos) e só após tocará ao de 

leve no domínio dos danos e malefícios consequentes aos consumos (dependências). Compreende-se 

que estando orientada para um público-alvo relativamente inespecífico, no que concerne às 

quantidades, tipos e modos de consumo, não exigirá uma resposta compaginável com as estratégias, 

princípios e fundamentos da RRMD. 

Com base nos Relatórios Mensais de Indicadores remetidos pelo projeto, constata-se que durante os 

33 meses de intervenção, as intervenções, de um modo geral, estão maioritariamente centradas em 

utentes integrados em programa de substituição, provavelmente pela não existência de nova 

população problemática. Os resultados apresentados, traduzem elevado grau de adesão dos grupos-

alvo, elevada taxa de efetividade, bem como um considerável índice de retenção e por conseguinte um 

baixo “turn –over” e ainda expressivos ganhos Sócio-sanitários. Em termos gerais, as ações e atividades 

prestadas de forma personalizada e humanizado, contribuíram para que uma fatia importante de 

consumidores tenha ficado mais protegido e potencialmente menos doente.  

Sublinhamos a preocupação estratégica de valorizar e integrar a opinião dos consumidores no desenho 

das atividades e respetivo horário, bem como o envolvimento de alguns consumidores em iniciativas 

de educação de pares no que concerne à sensibilização e informação. Parece-nos igualmente 

importante e pertinente a prioridade da equipa em conhecer e caracterizar o fenómeno do tráfico e 

consumo nos diferentes contextos de intervenção, realizando percursos itinerantes pedonais, em 

diferentes horários e locais, promovendo a melhoria dos serviços prestados à comunidade. A equipa 

manteve e reforçou as respostas a um dos principais problemas identificados que está relacionado com 

a vulnerabilidade dos jovens face à adoção de comportamentos de risco e consumo de substâncias 

psicoativas – Novos Consumidores/Jovens, quer ao nível dos contextos recreativos e de lazer noturnos 

quer na implementação da plataforma digital “MC Comunica”. 

 
Projeto de Reinserção: 
 
ADEIMA: Projeto GO, co financiado pelo SICAD no âmbito do PRI de Matosinhos até 30/04/2018 – 
N/PO/132/9C/01 
Projecto GO Matosinhos - financiado no âmbito do PRI de Matosinhos, com término a 30/04/2018. 

Este projeto corporiza um conjunto de respostas diferenciadas na área da reinserção, que se traduzem 

na reparametrização dos projetos de vida dos seus utilizadores, através do desenvolvimento de 

competências sociais, da promoção de estilos de vida saudáveis, da participação na vida da 

comunidade, no reforço dos sentimentos de pertença, na intervenção nos sistemas sociais mediando 

as redes de suporte potenciadoras de uma integração eficaz. Os 3 primeiros anos do quadriénio 2014-

2018, de execução do projeto permitem-nos apresentar os seguintes dados quantitativos: Passaram 
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pelo projeto 134 utentes (86 com consumos de substâncias ilícitas, 48 com problemas ligados ao álcool) 

que realizaram um balanço inicial de competências com a equipa do projeto, contudo, alguns não 

demonstraram interesse em frequentar as ações do projeto por falta de motivação, por não 

enquadrarem o perfil indicado para o projeto ou porque a informação fornecida pelos técnicos gestores 

não correspondia aos objetivos efetivos do projeto. Deste modo, foram 91 (58 com consumos de 

substâncias ilícitas, 33 com problemas ligados ao álcool) os participantes que após a realização do 

balanço inicial, participaram nas diferentes ações do projeto e, destes, 63 participaram de forma 

assídua no mesmo. Atualmente (dados do mês de Novembro de 2017) estão a participar nas ações do 

projeto 15 utentes (6 SI e 9 PLA). 
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6 - Propostas de Intervenção 

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

de intervenção para as áreas da Prevenção, do Tratamento da Reinserção e da Redução de Riscos e 

Minimização de Danos. Espera-se que estas respostas possuam um carácter comunitário, envolvendo as 

diferentes instituições locais e prevendo a complementaridade da atuação nos diferentes subsistemas. 

 

 
Área da Prevenção 

 
A área lacunar da prevenção deverá ser assegurada pelo CRI Porto Ocidental, mas também ser alvo de 

financiamento suplementar. 

A intervenção deverá ser assegurada através de (1) Programas de Promoção de Competências Pessoais 

e Sociais (programas de prevenção seletiva) junto de crianças e jovens em situação de risco, com vista 

à prevenção dos comportamentos de risco, designadamente o consumo de substâncias lícitas e ilícitas, 

materializados em programas de prevenção universal dirigidas à população escolar dos diferentes 

agrupamentos escolares do território de Matosinhos; (2) Formação de técnicos das instituições ligadas 

à educação e à saúde, bem como de técnicos que acompanham grupos vulneráveis, visando a sua 

capacitação para o desenvolvimento de ações na área da prevenção do consumo de substâncias 

psicoativas, o que 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; (3) Ações de prevenção seletiva e indicada destinada aos jovens em risco com consumos 

de substâncias psicoativas e aos jovens/adultos dependentes sem substância; (4) Desenvolvimento de 

Programas de treino de competências parentais, 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. 

De igual forma, seria importante garantir a continuidade da Plataforma METAS COMUNICA, ao nível da 

população a abranger, na medida em que pode trabalhar ao nível da prevenção universal, seletiva e 

também estratégica; pode abranger jovens, pais, professores, técnicos, entre outros. Funciona como 

plataforma interativa, ou seja, os utilizadores podem registar-se, comentar, participar em jogos, 

realizar questionários, participar em fóruns de discussão de diversos temas; além disso, a plataforma 

disponibiliza sala de chat (com possibilidade de comunicar com um técnico em sala aberta ou privada) 

e endereço de e-mail (disponibiliza técnico para responder às diferentes questões desta população). 

Pretende-se que seja um instrumento de proximidade onde os utilizadores poderão, de forma anónima 

e confidencial, usar de um espaço de intervenção não presencial. A plataforma poderá constituir-se 

uma poderosa ferramenta na área da prevenção, na medida em que é gerida/supervisionada por 

técnicos com experiência na área dos comportamentos aditivos e dependências. 
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Área do Tratamento 

As necessidades de intervenção nesta área terão que ser analisadas ao nível do CRI do Porto Ocidental. 

Salientamos, contudo a necessidade de criar um Gabinete de Mediação Jurídico/Comunitário de forma 

a responder às necessidades judiciais apresentadas por alguns dos consumidores problemáticos de 

substâncias psicoativas (informação, esclarecimento, orientação e procedimentos). 

 

Área da Reinserção 

Tendo por base o numero efetivo de utentes que beneficiou e que está a beneficiar das ações do 

projeto financiado na área da reinserção no território de Matosinhos, entendemos que as intervenções 

em reinserção podem ser asseguradas pela Equipa de reinserção o CRI do Porto Ocidental, E.T. 

Matosinhos juntamente com a participação das instituições da rede social e outras com respostas 

socias neste concelho.  

Assim, em complementaridade com o trabalho de reinserção desenvolvido no CRI do Porto Ocidental, 

E.T. Matosinhos com a rede social do concelho de Matosinhos, as intervenções na área da reinserção 

deverão dirigir-se aos consumidores de substâncias psicoativas (álcool e substâncias psicoativas ilícitas) 

e suas famílias, desenvolvendo competências pessoais, sociais e de cidadania que fomentem a 

autonomia, promovam melhoria da qualidade de vida, previnam a exclusão social e a desinserção 

laboral.  

 

Área da RRMD 

Garantir a continuidade de uma Equipa de Rua com Unidade Móvel Adaptada com equipa técnica 

multidisciplinar para cerca de 150 indivíduos prestando os seguintes cuidados: Programa de 

Substituição de Baixo Limar de exigência, Programa de Terapêutica Combinada; Cuidados de Saúde; 

Programa de Troca de Seringas/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 prioritários:  

• Garantir acessibilidade dos Utilizados de SPA aos serviços da rede sócio sanitária; 

• Minimizar os riscos e danos associados ao consumo de SPA; 

• Diminuir o número de infeções relacionadas com o consumo de SPA; 

• 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; 
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• Promover os direitos e deveres dos consumidores de substâncias SPA.  

 

Atualização periódica do diagnóstico do consumo de substâncias psicoativas ilícitas no território de 

Matosinhos. 

 

8 – Conclusões e Recomendações 

 

Na sequência do diagnóstico aqui plasmado, e tendo em consideração a identificação das necessidades, 

os recursos existentes, os grupos alvo e contextos identificados, assim como as propostas de intervenção 

para o território de Matosinhos, somos a concluir que se verificam no concelho problemas relevantes 

ligados aos comportamentos aditivos e dependências que deverão ser alvo de uma intervenção integrada.  

Destacam-se sobretudo os problemas existentes ao nível da iniciação precoce do consumo de substâncias 

psicoativas e do uso de substâncias psicoativas pelos jovens e, de acordo com informação fornecida pelos 

diferentes parceiros da rede social do concelho, também é premente conhecer a dimensão das 

dependências sem substância. Por outro lado, ainda persistem necessidades relativamente aos adultos 

com consumos de substâncias psicoativas ilícitas fora da rede formal de tratamento e que continuam a 

necessitar de intervenção. 

Neste sentido, tendo em conta as necessidades de intervenção na área da prevenção e na área da redução 

de riscos e minimização de danos, necessidades estas que não poderão ser totalmente cobertas pelo CRI 

Porto Ocidental, salienta-se a importância de garantir financiamento suplementar para garantir estas 

respostas no território de Matosinhos. 
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