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INTRODUÇÃO 

 

O presente Diagnóstico do Território surge na sequência do Processo de 

Identificação e Selecção dos Territórios, no âmbito do Plano Operacional de Respostas 

Integradas (PORI). 

O documento aqui explanado resume o Diagnóstico das Freguesias Urbanas da 

cidade de Évora no que aos comportamentos aditivos e dependências diz respeito, tendo 

sido elaborado pelo Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central (CRI-AC), da 

ARS Alentejo, contando para o efeito com a colaboração das entidades parceiras. 

É um documento suportado por dados recolhidos pela equipa técnica 

especializada nas diferentes áreas de intervenção do CRI, contando também com o 

apoio de um conjunto de entidades e atores sociais, que intervêm direta ou 

indirectamente nas problemáticas associadas aos comportamentos aditivos.  

O diagnóstico compreendeu uma consulta inicial que permitiu elaborar as 

primeiras reflexões relativamente às prioridades do documento, selecionar os atores 

chave, e dinamizar as diligências de auscultação e envolvimento dos mesmos.  

Tendo como base o levantamento de fontes de informação e a abordagem dos 

vários parceiros locais, procedeu-se à compilação e sistematização da informação, 

identificação de problemas e posterior hierarquização. 

A metodologia que esteve por base deste trabalho foi a RAR (rapid assessment 

and response), sugerida pelo SICAD no quadro do Plano Operacional de Respostas 

Integradas (PORI). 

É pretendido, a partir desta estratégia, compreender a dimensão e natureza dos 

problemas, identificar os recursos e oportunidades existentes no território, e propor, a 

partir da área de intervenção lacunar da prevenção e redução de riscos em contexto de 

diversão noturna, ações para o desenvolvimento de um Programa de Respostas 

Integradas assente nos princípios da territorialidade, integração e participação. 
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CARACTERIZAÇAO SOCIO DEMOGRÁFICA 

 

Évora é um município urbano, localizado no Alentejo Central, que integra um 

conjunto de 19 freguesias, das quais 8 são urbanas e 11 rurais. É um dos maiores 

concelhos e com mais população do Alentejo, ocupando uma área de 1309 km2, que 

corresponde a 18% da área total do Alentejo Central. 

Esta área é ocupada, segundo os Censos de 2011, por 56 519 habitantes, sendo 

que 44 806 (79,3%) se encontram a residir na zona urbana e 11 713 (20,7%) na zona 

rural, o que se traduz numa densidade populacional de 43,2 hab/km2 (CLASE, 2012). 

Fazem parte do concelho de Évora duas realidades bastante distintas: o conjunto 

das freguesias integradas na cidade, ou seja urbanas (Santo Antão, São Mamede, 

Bacelo, Horta das Figueiras, Malagueira, Senhora da Saúde, Sé e São Pedro) e as 

freguesias rurais (Nossa Senhora da Boa Fé, Nossa Senhora da Graça do Divor, Nossa 

Senhora de Machede, Nossa Senhora da Tourega, São Bento do Mato, São Mancos, São 

Miguel de Machede, São Vicente do Pigeiro, Torre de Coelheiros, São Sebastião da 

Giesteira, Canaviais e Nossa Senhora de Guadalupe). 

O território seleccionado é constituído pelas seguintes uniões de freguesias 

urbanas: Malagueira e Horta das Figueiras, Bacelo e Senhora da Saúde, Santo 

Antão, São Mamede, Sé e São Pedro (Centro Histórico).  

 

A União das freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras foi constituída em 

2013, no âmbito de uma reforma administrativa. Esta Freguesia tem uma área de 64,43 

Km2 e cerca de 22379 habitantes (dados de 2011). É uma localidade urbana com 

algumas áreas rurais, e é constituída por zonas habitacionais, predominantemente 

composta por prédios (maioria), moradias, urbanizações, pisos térreos e inclui ainda o 

Parque Industrial e Tecnológico de Évora. Tem boas acessibilidades e boa cobertura da 

rede de transportes públicos. As condições habitacionais são de um modo geral 

aceitáveis, com excepção para os Bairros do Escurinho, Cruz da Picada, Sta. Maria, N. 

Sra. da Glória e 3 Bicos. Estes são constituídos por habitações sociais, antigas e a 

carecer de obras de manutenção. Os espaços públicos de lazer ainda são escassos e a 

necessitar de ações de valorização, sendo caracterizados por zonas exíguas (becos, caves 

e largos) identificadas com consumos de substâncias ilícitas. Ex: Caves da zona Oeste 
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da Cruz da Picada, zona envolvente à Escola Primária, ringue de futebol, largo da 

farmácia (Cruz da Picada), Rua do Rochedo, e 3 Árvores (Malagueira), ruas paralelas à 

rua principal do Bairro, zona junto à escola primária e junto à “Carruagem” (Horta das 

Figueiras). Esta união de freguesias, apesar da evolução nalguns indicadores, continua 

sinalizada como sendo de consumos de substâncias psicoativas e é associada a pequeno 

tráfico.  

O território que corresponde ao Centro Histórico é composto por 3 freguesias 

(Sé e São Pedro, São Mamede, Stº. Antão) e é caracterizado por moradias e habitações 

com elevado interesse arquitectónico, pracetas, largos e ruas estreitas. Existem zonas 

sinalizadas como sendo de consumos problemáticos, caracterizadas por pracetas, largos 

e ruas estreitas, como é o caso do largo de Camões, Praça 1.º de Maio, zona da 

“mouraria” e ruas transversais à zona das Portas de Moura. Verificam-se situações de 

consumo e pequeno tráfico de haxixe e cocaína, registando-se um aumento na altura das 

festividades académicas e festividades noturnas. A representação social associada ao 

centro histórico é marcada por alguma desertificação humana e população envelhecida. 

É um espaço sobretudo de serviços durante o dia e de animação noturna (bares e 

discotecas) e restauração à noite. A população total das 3 freguesias correspondentes ao 

centro histórico ronda os 8376 habitantes.  

De destacar a capacitação do território na área da saúde, no que toca 

nomeadamente à presença de um Hospital público e um Hospital privado, Centros de 

Saúde, farmácias e Unidades privadas. A disponibilidade de substâncias psicoativas é 

elemento de risco, frequentemente associada a locais de consumo e/ou de tráfico. De 

acordo com as informações apuradas junto da PSP (Núcleo de Investigação Criminal), 

corroboradas pela CDT de Évora, existem sinais consistentes que apontam para uma 

transformação ao nível dos padrões de consumos na cidade. Foram apreendidas mais 

quantidades de crack e identificado um ligeiro agravamento do tráfico de haxixe, 

relacionados com indivíduos da etnia cigana. Todas estas situações estão associadas às 

dinâmicas de animação nocturna que ocorrem sobretudo no centro histórico. 

Destaque ainda para relatos, provindos das forças de segurança e profissionais 

das entidades que dinamizam acções associadas à temática da sexualidade, sobre a 

realização de festas que ocorrem em espaços privados (casas alugadas), ocupados por 

estudantes universitários, onde consumos e comportamentos sexuais ocorrem. 

Considerando ainda estas fontes de informação, foram referenciados, 4 transsexuais e 

30 mulheres com atividade sexual remunerada, maioritariamente de nacionalidade 
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brasileira que atuam em casas alugadas nas freguesias de S. Mamede, Sé e S. Pedro 

(centro histórico). Foram ainda sinalizados alguns bares da cidade como associados a 

estas práticas, mas que, por razões de confidencialidade e falta de informação 

consistente, não foram identificados.  

Relativamente aos dados apurados pelo CRI (SIM, 2017) registamos a existência 

de 291 utentes ativos, dos quais 134 com residência predominante na freguesia da 

Malagueira e Horta das Figueiras, seguido do Bacelo e Nossa Senhora da Saúde com 

101. Da população atendida na consulta do adolescente (“AdolesSendo”), assinalamos 

em 2017, 38 indivíduos provenientes das freguesias urbanas da cidade, com consumos 

dominantes de cannabis (substância principal), com policonsumos de tabaco e álcool. 

Relativamente a dependências sem substância, não existe uma relevância estatística que 

mereça preocupação. Contudo, temos registos frequentes de situações de dependência e 

uso problemático de videojogos.   

Em relação aos dados disponibilizados pela Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência de Évora (CDT, 2017), foram indiciados 74 indivíduos provindos 

das freguesias urbanas da cidade. Segundo esta entidade, cerca de 80% dos casos 

indiciados são jovens adultos consumidores de cannabis. Na sua distribuição por faixas 

etárias podemos identificar que, 33% dos indiciados se situam entre 16 e os 19 anos, 

16,21% entre os 20 e os 24 anos e por fim 20.27% dizem respeito à faixa entre os 25 e 

29 anos. 

No grupo dos jovens adultos, os dados reunidos sublinham a relevância atribuída 

aos indivíduos consumidores de spa. 

A União de freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde tem uma área de 46,50 km² 

e 18 233 habitantes.  É caracterizada por prédios, moradias e urbanizações. Destaque 

para a degradação habitacional nos bairros da Comenda, Caeira, Garcia de Resende e 

Santo António. Nas zonas limítrofes existem referências a habitações e estruturas 

tipicamente rurais. É uma freguesia muito dispersa do ponto de vista geográfico, com 

bairros periféricos que distam cerca de 7/8 km do Centro da cidade. Os Bairros Senhora 

da Saúde e Comenda estão sinalizados como zonas de consumo problemáticos, 

principalmente ao nível do haxixe e álcool, existindo referência a consumos associados à 

zona escolar (Escola André de Resende). Existem ainda outras zonas sinalizadas, tais 

como a zona envolvente ao Centro Social dos Álamos, junto à escola primária da 

Comenda e ao ringue de futebol do Bairro da Câmara, zona contígua ao Pingo Doce e 

troços da ecopista. 
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Relevo para a zona contígua ao terminal Rodoviário, onde os adolescentes e 

jovens, que aguardam transporte para as freguesias rurais e/ou sedes de concelho, 

passam parte do seu tempo. No período pós aulas, não existem alternativas de ocupação 

de tempos livres que assegurem uma melhor gestão desse período. Consumos e 

pequenos atos de vandalismo ocorrem nesse local. 

No questionário (ano letivo 2017 / 2018), dinamizado pelo CRI em parceria com 

a Universidade de Évora, (Conhecer global, atuar local, 2017) que monitoriza os 

comportamentos de saúde dos adolescentes relativamente aos consumos nocivos, 

aplicado anualmente aos alunos do 7º e 9º anos, das escolas do Alentejo e considerando 

a informação especifica das escolas do concelho, foi possível, num universo de 481 

alunos, aferir consumos de álcool e cannabis, que apesar de pouco expressivos do ponto 

de vista estatístico, rondam percentagens que merecem a nossa preocupação, sobretudo 

pelo ciclo de vida dos adolescentes em causa. Do ponto de vista estatístico é importante 

ressalvar a expressão dos alunos inscritos no ensino profissional. No ano lectivo de 

2016/2017 (Carta Educativa, 2016), estavam inscritos no ensino público 308 alunos (20 

turmas), 460 alunos na Escola Profissional Região Alentejo (EPRAL, 2018) e 300 no 

Centro de Formação Profissionais do IEFP (IEFP, 2018).  

No processo de criação do plano municipal de juventude para o concelho, foi 

dinamizado um diagnóstico, (tendo como publico alvo a faixa etária dos 15 aos 29 anos) 

que nos permitiu aferir que, 3 em cada 4 jovens frequentam 5 ou mais redes/espaços 

virtuais. Metade passa mais de 2 horas por dia nas redes/espaços virtuais e 3 em cada 4 

passa mais de uma hora. Metade dos jovens admite passar mais de 4 horas sem 

telemóvel ou computador, embora 1 em cada 4 dos jovens admita que não consegue 

passar mais de 60 minutos sem estes aparelhos eletrónicos. Quase 1 em cada 10 

referiram consumir haxixe e/ou canabinoides e derivados, existindo também jovens que 

referiram consumir outras drogas. Nota positiva para a existência de um sentimento de 

pertença ao território, mais de metade afirma níveis de satisfação elevados com a 

comunidade e as perspetivas de futuro (Diagnóstico Juvenil, 2018) 

 

1. METODOLOGIA 

 

A equipa técnica responsável pelo presente documento foi constituída por 

profissionais do CRI-AC. 
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A metodologia de recolha de informação baseou-se, num primeiro momento, 

numa abordagem junto dos parceiros institucionais e da sociedade civil, associados 

directa ou indirectamente ao território. As entidades seleccionadas reuniram os critérios 

de, boa implantação e inserção no terreno, experiência na área das dependências, 

educação, saúde, segurança, juventude, intervenção social, disponibilidade de recursos 

humanos e documentos de suporte à construção do diagnóstico. Foram ainda tidos em 

conta os contributos dos profissionais afectos às áreas de missão da reinserção e 

tratamento. Posteriormente, foi desenvolvida uma triagem e tratada a informação 

considerada pertinente para constar das grelhas de suporte ao diagnóstico. 

 

A recolha de informação pretendeu ainda avaliar os seguintes aspectos: 

⋅ Identificação das populações em fragilidade e algumas das suas 

características; 

⋅ Principais problemas associados ao consumo de SPA; 

⋅ Projectos a decorrerem no território no âmbito do combate às 

problemáticas identificadas; 

⋅ Aspectos e dinâmicas de articulação entre a comunidade e as populações 

identificadas (representações); 

⋅ Propostas / necessidades de intervenção relacionadas com as áreas de 

intervenção prioritárias do SICAD. 

 

No sentido da concretização deste pressuposto, foram tidas em conta as 

informações produzidas pelas seguintes Instituições/Entidades: 

⋅ Câmara Municipal de Évora; 

⋅ Direcção Regional de Educação do Alentejo; 

⋅ Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

⋅ Juntas de Freguesia dos territórios identificados; 

⋅ Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa. 

⋅ Delegação do Alentejo da Associação de Planeamento Familiar; 

⋅ Centros Sociais e Paroquiais das Freguesias envolvidas; 

⋅ Escolas de 1.º, 2.º e 3.º ciclo da cidade; 

⋅ Caritas Arquidiocese de Évora; 

⋅ Polícia de Segurança Pública;  

⋅ Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Cruz da Picada; 
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⋅ Fundação Eugénio de Almeida; 

⋅ HABEVORA - Empresa municipal de gestão do parque habitacional 

social do concelho; 

⋅ Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental/Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G. 

⋅ Serviços Sociais da Universidade de Évora; 

⋅ Centro de Deteção Precoce do VIH – Departamento de Saúde Publica da 

ARS Alentejo; 

⋅ Centro Distrital de Évora do Instituto de Segurança Social, IP; 

⋅ Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Évora. 

 

Foram ainda exploradas e consultadas as seguintes fontes e documentos: 

⋅ Carta Social do concelho de Évora (2017); 

⋅ Diagnóstico Social do Concelho de Évora (2015); 

⋅ CENSOS (2011); 

⋅ Corpo teórico dos Projetos de Intervenção associados aos territórios 

(2018) 

⋅ Diagnósticos Sociais das Freguesias envolvidas (2013 / 2015) 

⋅ Estudo: “Conhecer Global Atuar Local” – Caracterização das escolas do 

Alentejo nos níveis – 7º e 9ºano (ano letivo 2017/2018) 

⋅ Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Évora (2013 / 2015) 

⋅ Referencial estratégico para o Alentejo - Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Central (2017) 

⋅ Sítios na Internet do INE, PORDATA, Saúde, Educação, etc. (2018); 

⋅ Observação direta e participante (2018) 

⋅ Plano de ação para a redução dos comportamentos aditivos e das 

dependências (2013 / 2020) 

⋅ Carta Educativa, 2016 

⋅ Diagnóstico juvenil - Plano Municipal de juventude de Évora (2018) 

 

 

 

 

2.  IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 



Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central – Administração Regional de Saúde do Alentejo 
 

Centro Resposta Integradas do Alentejo Central 
Bairro das Corunheiras - Rua Gil do Monte, nº2 | 7000-503 Évora 

 Tel.: 266 009 800 | Fax: 266 751 029 
10 

 
- FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIO EMOCIONAL; 

- INÍCIO PRECOCE DE CONSUMOS DE ÁLCOOL; 

- PEQUENO TRÁFICO DE HAXIXE; 

- CONSUMOS ABUSIVOS DE ÁLCOOL; 

- BAIXA PERCEÇÃO DE RISCOS NOS CONSUMOS DE CANNABIS, 

ALCOOL E TABACO E DESCONHECIMENTO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS 

DOS CONSUMOS; 

- NOVOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS SEM SUBSTÂNCIA; 

- CONSUMOS ABUSIVOS DE ALCOOL E CANNABIS EM CONTEXTOS DE 

DIVERSÃO NOTURNA, INDUTORES DE COMPORTAMENTOS SEXUAIS DE 

RISCO, SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA ENTRE PARES E PEQUENO TRÁFICO; 

- COMPORTAMENTOS DE RISCO EM CONTEXTO UNIVERSITÁRIO, COM 

ENFOQUE NAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS, CASAS PARTICULARES 

E AMBIENTES ACADÉMICOS FESTIVOS; 

- CONSUMOS DE SPA’S EM CONTEXTO ESCOLAR E ENSINO 

PROFISSIONAL. 

 

 

 
 

- USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS, 

COM SINAIS DE DEPENDÊNCIA SEM SUBSTÂNCIA (VIDEOJOGOS);  

- INÍCIO PRECOCE DE CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

LÍCITAS, NOMEADAMENTE ÁLCOOL, COM DESCONHECIMENTO DOS 

LIMITES LEGAIS ASSOCIADOS; 

- AMBIENTE SOCIAL E CULTURAL PERMISSIVO E FACILITADOR NO 

ACESSO E CONSUMOS (DESTAQUE PARA O ÁLCOOL); 

- LOCAIS DE CONSUMO E PEQUENO TRÁFICO; 

- DESCONHECIMENTO E DESVALORIZAÇÃO DOS RISCOS DOS 

CONSUMOS DE SPA; 

- COMPORTAMENTOS SEXUAIS DE RISCO ASSOCIADOS AO CONSUMO 

DE SPA’S. 

 

 

 

2.1. Consumo de substâncias psicoativas e adições sem substância 

 

Relativamente às problemáticas associadas ao consumo de substâncias 

psicoactivas, foram identificados os seguintes problemas:  
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3. RECURSOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO  

 

ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

 

CENTRO DE RESPOSTAS 

INTEGRADAS DE ÉVORA 

 

- Equipa Multidisciplinar na área dos 

cuidados de saúde especializados ao 

nível das dependências. 

- Prevenção, Redução de Riscos, 

Tratamento e Reinserção dos 

comportamentos aditivos e das 

dependências. 

- População em geral; 

- Toxicodependentes 

- Dependentes 

- Comunidade 

- Famílias 

 

 

COMISSÃO DISSUASÃO 

DA 

TOXICODEPENDÊNCIA 

DE ÉVORA 

 

 

- Aplicação de medidas e sanções de 

carácter dissuasor no que toca aos 

consumos de substâncias psicoativas 

previstas na Lei. 

- Jovens e população em geral 

consumidora não dependente de 

substâncias psicoativas. 

 

 

 

 

 

CÁRITAS 

ARQUIDIOCESANA DE 

ÉVORA 

- Atendimento e Acompanhamento 

Social 

-Apoio a pessoas e famílias na 

prevenção e/ou reparação de problemas 

geradores de situações de exclusão 

social, e em certos, casos atuar em 

situações de emergência 

- ATL; 

- Comunidade Terapêutica; 

- Apartamentos de Reinserção; 

- Equipa de apoio social de 

intervenção; 

- Atendimento/acolhimento. 

- Crianças e adolescentes dos 

10 aos 16 anos; 

- Jovens/adultos a partir dos 18 

anos; 

- Famílias em situação de 

carência socioeconómica; 

- Pessoas/Individuo/Famílias. 

 

DELEGAÇÃO DO 

 

- Intervenção para o desenvolvimento 

- Jovens e população em geral; 

- Comunidade. 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

ALENTEJO DA APF – 

ASSOCIAÇÃO DE 

PLANEAMENTO 

FAMILIAR 

 

de atividades e projetos educativos 

associados à temática da sexualidade e 

planeamento familiar. 

 

 

 

CENTRO DISTRITAL DE 

SOLIDARIEDADE E 

SEGURANÇA SOCIAL 

 

 

 

- Respostas Sociais para o sector de 

Infância e Juventude; 

- RSI (rendimento social de inserção). 

- Crianças e Jovens dos 0 aos 

18 anos e suas famílias; 

- Crianças e jovens com 

problemas familiares, entre os 6 

e os 18 anos (embora o 

acolhimento seja só até aos 12 

anos); 

- Agregados familiares em 

situação de carência económica. 

 

 

COMISSÃO DE 

PROTECÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS 

(CPCJ) 

 

 

- Acompanhamento e encaminhamento 

de menores, no sentido de promover os 

seus direitos; 

- Prevenir e pôr termo a situações que 

afetem a sua segurança, saúde, 

formação, educação ou 

desenvolvimento integral; 

- Prevenção de situações de risco 

Social 

- Crianças e jovens de ambos os 

sexos, dos 0 aos 18 anos em 

situação de riscos; 

-Crianças, jovens e suas 

famílias. 

 

HOSPITAL DO ESPÍRITO 

SANTO (HESE) 

 

- Consulta de pediatria para o 

acompanhamento de crianças em risco; 

- Núcleo de apoio à Díade Mãe/filho 

Toxicodependente (em colaboração 

com o CRI de Évora). 

 

- Crianças e jovens de ambos os 

sexos, dos 0 aos 15 anos; 

 

- Grávidas/ puérperas 

toxicodependentes e crianças. 

  - Crianças, jovens e agregados 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO E 

BEM-ESTAR SOCIAL DA 

CRUZ DA PICADA (ADBES) 

Respostas ao nível: 

- ATL; 

- Creche; 

- Centro de jovens; 

- Centro Comunitário. 

familiares, a maioria em 

situação de precariedade sócio 

económico. 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO “CHÃO DOS 

MENINOS” 

 

 

 

 

 

 

 

- Centro de Acolhimento Temporário; 

 

- Centro de Apoio Familiar e 

Aconselhamento Parental; 

 

- Projecto ADOS. 

- Crianças de ambos os sexos 

dos 0 aos 12 anos em situação 

de risco; 

 

- Crianças e jovens de ambos os 

sexos, entre os 0 e os 18 anos, e 

suas famílias; 

 

- Adolescentes em contexto de 

risco (maus tratos, abandono, 

negligência, abuso sexual e 

emocional); 

 

 

CNE AGRUPAMENTO 890 

E 

320 

 

 

- Atividades Lúdico-Pedagógicas; 

- Promoção de competências pessoais e 

sociais. 

- Crianças e Jovens entre os 5 e 

os 22 anos. 

 

EMPRESA GESTÃO 

HABITACIONAL, 

UNIPESSOAL, LIMITADA 

E.M 

HABÉVORA 

 

 

- Promoção da Habitação Social; 

- Gestão social, patrimonial e 

financeira dos prédios da Empresa; 

- Gestão do Parque Habitacional 

camarário afetos aos bairros sociais da 

cidade. 

- Indivíduos/ famílias em 

situação de fragilidade 

socioeconómica. 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

 

 

 

CENTRO HUMANITÁRIO 

DE ÉVORA 

CRUZ VERMELHA 

 

 

 

- Serviços de apoio Domiciliário; 

- Serviços de Apoio Social; 

- Cantinas sociais; 

- Promoção do apoio à família; 

- Centros comunitários. 

 

- Crianças e jovens; 

-Individuo; 

-Famílias; 

- Grupos vulneráveis. 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DO 

INSTITUTO DE EMPREGO 

E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 

- Promover a informação, orientação de 

formação e reabilitação profissional 

com especial incidência nos jovens 

saídos do sistema de ensino e outros 

grupos sociais mais desfavorecidos. 

 

 

 

- Jovens e população em geral. 

 

 

 

 

COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA 

(Apartamentos de reinserção) 

 

 

- Internamento de longa duração com o 

objetivo de reabilitação e reinserção; 

-  Equipamento de acolhimento 

temporário para dependentes após 

saída de unidades de tratamento, 

estabelecimentos prisionais e outros 

estabelecimentos de Justiça. 

-Pessoas com comportamentos 

aditivos e dependências; 

-Famílias; 

-Comunidade. 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ÉVORA 

 

- Encaminhamento e 

acompanhamento/reinserção de 

utentes; 

- Programa de apoio à habitação 

(melhoria habitacionais, ampliação, 

legalização e construção de raiz); 

- Jovens em situação de risco e 

precariedade sócio económica; 

- Falta de respostas de 

ocupação de tempos livres. 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

- Programa “Okupa-te”. 

 

 

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE 

ALMEIDA 

- Captação/Encaminhamento de jovens 

para formação de mediadores em 

contexto de diversão; 

- Voluntários mediadores nas escolas 

em sessões de sensibilização; 

- Formação; 

- Voluntariado Organizado; 

- Ações de interesse social e 

comunitário através da participação em 

projetos e programas de cariz social. 

 

- Jovens voluntários. 

- Famílias; 

- Comunidade. 

 

 

SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE 

ÉVORA 

 

- Programas de reinserção; 

- Saúde (Hospital da Misericórdia); 

- Cantina Social; 

- Serviços de apoio ao domicílio; 

- Apoio Social. 

- Crianças, jovens e população 

em geral. 

 

LAR DE INFÂNCIA E 

JUVENTUDE- PINHEIROS 

PORTA MÁGICA 

 

- Lar de infância e juventude; 

- Respostas psicossociais para o  

- Setor da juventude; 

- Residência/ lar (feminino e 

masculino). 

- Jovens em situação de risco; 

- Crianças e jovens em situação 

de perigo de duração superior a 

6 meses, com base na aplicação 

da Medida de Proteção. 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

 

 

INSTITUTO PORTUGUÊS 

DO DESPORTO E DA 

JUVENTUDE 

 

- Atendimento de saúde por equipa 

multidisciplinar; 

- Programa “Cuida-te”. 

- Dinamização de programas de apoio 

para a dinamização de ATL’s e 

Campos de Férias  

- Jovens até aos 25 anos, 

população escolar e 

universitária. 

 

EQUIPA DE 

INTERVENÇÃO PRECOCE 

 

- Assegurar e responsabilizar as 

famílias e os técnicos envolvidos para a 

definição de planos individuais da 

criança. 

- Crianças até aos 6 anos em 

situação de risco. 

 

FORÇAS DE SEGURANÇA 

(PSP E GNR) 

 

- Manutenção da ordem pública; 

- “Escola Segura”. 

- População em geral; 

- População escolar. 

 

ESCOLA PROFISSIONAL 

REGIÃO ALENTEJO 

 

- Oferta formativa de cariz profissional 

(formação profissional). 
- Jovens e população em geral. 

 

 

ASSOCIAÇÃO PÃO E PAZ 

 

- Parcerias e protocolos; 

- Resposta ao combate à pobreza e 

exclusão social; 

- Apoio aos sujeitos sem abrigo. 

- População em situação 

temporária de exclusão social. 

 

CENTRO SOCIAL E 

PAROQUIAL Nª SENHORA 

DE FÁTIMA 

 

- Centro de dia; 

- Apoio domiciliário; 

- Cantina social; 

- População em geral; 

-Utentes com CAD em situação 

de carência. 
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ENTIDADES TIPO DE INTERVENÇÃO DESTINATÁRIOS 

 

 

CENTRO DE 

ALOJAMENTO 

TEMPORÁRIO 

 

- Acolhimento temporário/transitório; 

- Potenciar a autonomia e integração 

social. 

- População em geral; 

- Utentes com CAD em 

situação de carência sócio 

económica. 

 

ÁLCOOLICOS ANÓNIMOS 

DE ÉVORA 

 

- Acompanhamento, motivação e 

encaminhamento para tratamento. - Doentes alcoólicos. 

 

UCC – EQUIPA DE SAÚDE 

ESCOLAR/NÚCLEO DE 

APOIO A CRIANÇAS E 

JOVENS EM RISCO 

- Sessões de formação e sensibilização 

no âmbito da saúde escolar; 

-Redes sociais; 

- Parcerias com intervenientes na 

comunidade; 

- Atendimento de saúde por equipas 

multidisciplinares. 

 

- Jovens e população em geral. 
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CONSUMIDORES PROBLEMÁTICOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL 

 

Maioritariamente população masculina, entre os 20 e 35 anos, com baixa 

escolaridade, desemprego, fragilidade psíquica e emocional, que se encontram em 

situação de exclusão social, precariedade socioeconómica, ou vínculos precários, 

provenientes de ambientes sociofamiliares de grande fragilidade.  

Sem contexto de origem definidos, caracterizam-se pela adoção de policonsumos, 

com destaque para o álcool, tabaco e cannabis, e associados a ambientes festivos. 

Envolvimento em comportamentos de riscos e desviantes, como pequeno tráfico, 

furtos e violência de género. Dificuldades em pensar e implementar um projeto de 

vida estruturado. 

 

 

FREQUENTADORES DE ESPAÇOS DE DIVERSÃO NOTURNA 

 

Indivíduos entre os 13 e os 40 anos, associados a comportamentos de risco, 

consumos recreativos e dependentes, pequeno tráfico e marginalidade, 

frequentadores dos espaços de diversão noturna. 

O padrão habitual é o de policonsumo, caracterizado pelo início precoce de 

consumos, com fenómenos de bindge drinking, que se relacionam com pares que 

consomem álcool e se envolvem em comportamentos problemáticos. Existe 

desconhecimento em relação aos riscos dos consumos, com facilidade de acesso às 

substâncias - com particular enfoque no álcool (no caso dos menores). Existe 

permissividade no consumo de substâncias nesses locais (acesso fácil e baixo preço, 

nomeadamente de cerveja). 

Práticas sexuais não seguras, associadas ao consumo de substâncias psicoativas.  

Comportamentos de risco no que toca à segurança rodoviária, incumprimento da 

sinalização e excesso de velocidade, associados ao consumo de álcool e outras 

substâncias. 

4. GRUPOS ALVO IDENTIFICADOS 
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POPULAÇÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Jovens universitários, entre os 18 e os 30 anos, frequentadores da noite eborense, 

caracterizados pela adoção de comportamentos de risco, associados a consumos de 

álcool e cannabis, e de outras SPA’s ilícitas. 

Residentes em espaços de acolhimento universitários (residências), provenientes de 

países africanos, Magrebe, Ásia, Brasil, num total de 1707 alunos, com práticas 

sociais e culturais associadas a consumos de SPA’s. e comportamentos sexuais de 

risco. 

Ambientes festivos privados com consumos de álcool e outras SPA’s relacionadas 

com práticas sexuais de risco. 

Cultura universitária facilitadora de comportamentos de risco. 

JOVENS EM CONTEXTO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Jovens entre os 13 e os 17 anos, que frequentam cursos vocacionais (CEF – Cursos 

de Educação e Formação) e jovens entre os 15 e os 21 anos, que frequentam cursos 

de Aprendizagem do IEFP. 

Jovens adultos e adultos, entre os 18 e os 60 anos, que frequentam cursos EFA’s 

(Curso de Educação e Formação para Adultos). Num universo de 400 formandos e 

92 em residência. 

Jovens frequentadores dos cursos de formação profissional das escolas profissionais 

do concelho – Escola Profissional da Região Alentejo e Escola Profissional 

INETESE – Instituto para o Ensino e Formação, 
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ADOLESCENTES INTEGRADOS EM CONTEXTOS ESCOLARES 

 

Adolescentes entre os 12 e os 18 anos, em situação de algum subaproveitamento 

escolar, disfuncionalidade familiar e precariedade socioeconómica, e que apresentam 

comportamentos aditivos, com e sem substância, consumos recreativos e pequeno 

tráfico. Possuidores de crenças pessoais que favorecem e/legitimam o uso e abuso de 

substâncias. Sentimento de identificação com grupos de pares com comportamentos 

marginais. Jovens com consumos precoces problemáticos associados também ao não 

cumprimento da lei do álcool e da idade exigida para acesso aos espaços comerciais. 

 

FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PSICOSSOCIAL 

 

Famílias de baixa condição socioeconómica, com incidência de desemprego de longa 

duração, com vínculos laborais precários ou com processo de acompanhamento com 

problemática ao nível das dependências. Os comportamentos mais problemáticos 

identificados dizem respeito aos consumos excessivos de álcool ou outras substâncias, 

negligência parental, violência doméstica, e ambientes sócio familiares indutores de 

comportamentos desviantes das crianças e jovens.  

Existe ausência de controlo parental no que diz respeito aos comportamentos de risco 

dos jovens provenientes desses agregados; com baixas expetativas em relação ao 

futuro, com narrativas de desvalor em relação aos consumos, resistência a planos de 

mudança e com intervenção de vários profissionais/serviços, sem que isso signifique 

adesão à mudança e se traduza em efectivas e eficazes alterações nas dinâmicas 

familiares nos contextos dos CAD. 

⋅ Adolescentes e jovens adultos provenientes destes agregados, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 30 anos, em situações de fragilidade psíquica 

e emocional, com consumos recreativos ou dependentes, associados a situações 

de pequeno tráfico. 
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5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

De forma a garantir as respostas às problemáticas, especificidades dos grupos e 

contextos identificados, sugerem-se propostas de intervenção para as áreas lacunares da 

Prevenção e Redução de Riscos em Contextos de diversão noturna. Espera-se que estas 

respostas assumam uma dimensão comunitária que assegure o envolvimento e 

participação das diferentes instituições locais, prevendo a integração da intervenção nos 

diferentes fóruns do território. 

Considerando as respostas e recursos da comunidade, julgamos importante o reforço 

da política do trabalho em parceria, que promova uma cultura de diagnóstico, 

intervenção integrada e avaliação. Só uma boa articulação com as entidades parceiras, 

capacitadas tecnicamente, bem como a existência de uma rede “comunicante” de 

referenciação, sinalização e encaminhamento, poderão acomodar e garantir os resultados 

esperados.  

A potencialização dos recursos daqui decorrente, poderá perspetivar, a médio e 

longo prazo, a maximização de resultados e a consequente autonomização da 

comunidade. 

Neste quadro, o trabalho integrado deverá constituir uma prioridade, uma vez que só 

uma coordenação entre as várias instituições com uma intervenção sistémica local 

poderá promover sinergias que evitem as sobreposições e dispersão de recursos.  

De destacar que, as abordagens previstas e dirigidas à área de redução de riscos, 

contemplam exclusivamente os contextos de diversão noturna da cidade. As 

problemáticas identificadas e os fatores de risco assinalados, justificam um olhar técnico 

mais atento para esta área lacunar. Enfoque particular para a população universitária 

que, pela sua expressão social, económica e cultural nas dinâmicas da cidade, foram 

consensualmente referenciadas como sendo alvo prioritário de intervenção. O Universo 

de 8305 alunos dos vários ciclos, em que dos quais, 1707 são estrangeiros (Serviços 

Sociais da UE, 2018), representam per si um contexto que urge destacar. As dinâmicas 

socio culturais que os caracterizam e a forma como se apropriam dos espaços físicos da 

cidade, exigem um olhar particular neste diagnóstico. 

Considerando as problemáticas identificadas, que apesar de não possuírem 

expressão estatística relevante, assumem contornos preocupantes, deverão ser 

constituídas prioridades de intervenção que passem genericamente, pela já citada 

integração de respostas e recursos já existentes, monitorização de intervenções 
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complementares, estratégias de prevenção universal e seletiva com o objetivo de 

retardar e/ou evitar o início dos consumos, reforçar os fatores de protecção e diminuir os 

fatores de risco. Estas abordagens deverão consubstanciar-se através da capacitação da 

comunidade, formação a grupos-alvo estratégicos, designadamente técnicos da área da 

saúde, segurança, educação e sector social, dinamização de programas de promoção de 

competências socio emocionais dirigidas a crianças e jovens, agilização dos 

mecanismos de referenciação de adolescentes e jovens, campanhas de sensibilização e 

informação dirigidas à comunidade, com enfoque nos contextos escolares e de diversão 

noturna, em estreita articulação com outras estruturas presentes no território, formação 

de pares e mediadores para intervenção em contextos de diversão nocturna, trabalho 

educativo de rua, desenvolvimento de programas de treino de competências parentais, 

junto de famílias vulneráveis entre outros. 

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO: PREVENÇÃO 
 

1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 

 

− Famílias em situação de vulnerabilidade psicossocial/emocional.  
 

2. GRUPOS IDENTIFICADOS 

 

− Cerca de 50 famílias de baixa condição socioeconómica, com 

incidência de desemprego de longa duração, com vínculos laborais 

precários ou beneficiárias de medidas de protecção social, 

nomeadamente a prestação do Rendimento Social de Inserção. Os 

comportamentos mais problemáticos identificados dizem respeito aos 

consumos excessivos de álcool ou outras substâncias, negligência 

parental, violência de género/interpessoal (sobretudo doméstica), e 

ambientes sócio familiares indutores de comportamentos desviantes 

das crianças e jovens; 

 

− Cerca de 30 adolescentes e jovens adultos provenientes destes 

agregados, com idades compreendidas entre os 12 e os 30 anos, 
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em situações de fragilidade psíquica e emocional, com consumos 

recreativos ou dependentes, associados a situações de pequeno 

tráfico. 

 

3. CONTEXTO IDENTIFICADO 

− Contexto Familiar. 

 

4. RESPOSTAS DO CRI-AC 

 

− CRI de Évora – Equipa de Prevenção, Tratamento e Reinserção; 

− Consulta “AdolesSendo”. 

 
5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

− Intervenção junto de adolescentes consumidores de SPA, no sentido 

da redução de riscos associados aos consumos; 

− Acompanhamento psicológico/psicoterapêutico para os jovens e suas 

famílias em situação de maior risco: 

− Intervenção em meio escolar, através da implementação de 

programas de desenvolvimento de competências pessoais e sociais; 

− Promoção da arte como instrumento de intervenção e integração 

social; 

− Sessões de informação/sensibilização em meio escolar em torno dos 

CAD; 

− Qualificação dos grupos-alvos estratégicos no que toca à aquisição de 

competências profissionais em CAD; 

− Intervenções nas famílias através de sessões de sensibilização sobre 

as áreas relacionadas com o desenvolvimento na adolescência, 

comportamentos de risco e práticas parentais; 

− Acompanhamento psicossocial e prestação de apoio socio 

comunitário no sentido da minimização das suas vulnerabilidades 

socio económicas;  

− Reforço da sinalização e referenciação para a consulta do adolescente 

(“AdolesSendo”); 
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− Dinamização de articulações com a Universidade de Évora para a 

criação de projetos de investigação, no âmbito das práticas de 

consumo em contexto familiar, novas substâncias psicoativas e 

dependências sem substância, visando a produção de conhecimento e 

ferramentas de intervenção preventiva; 

− Desenvolvimento de atividades ocupacionais, promotoras de saúde 

(educativas-culturais e lúdico-pedagógicas) que envolvam e 

protagonizem os adolescentes e jovens, assegurem a apropriação dos 

espaços públicos da cidade e desenvolvam um sentido de 

comunidade; 

− Criação de um programa de capacitação dos técnicos das entidades 

envolvidas na sinalização e encaminhamento para os serviços da 

especialidade das várias situações problemáticas e de risco que 

envolvem os públicos assinalados; 

− Criação de grupos de intervenção psicoterapêutica para os jovens e 

suas famílias em situação de maior risco, com a assessoria dos 

serviços de Saúde Mental;  

− Criação de ferramentas tecnológicas e de espaços virtuais (aplicações 

móveis para acesso à informação, blog’s, redes sociais, etc.), para 

construção de dinâmicas promotoras de competências socio 

emocionais entre os jovens; 

− Desenvolvimento de programas ocupacionais, promotores de 

competências pessoais e sociais, através do envolvimento dos 

adolescentes em atividades de promoção da saúde, culturais, 

artísticas, desportivas e outras, em articulação com as respostas da 

comunidade (associações locais, juntas de freguesia, autarquia, etc.); 

− Dinamizar medidas preventivas, organizadoras e promotoras de 

desenvolvimento de competências parentais, que abordem temáticas 

relacionadas com o desenvolvimento da criança e práticas parentais; 

− Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do 

reforço da sinalização e encaminhamento de situações de consumo de 

SPA’s. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

− Reforço das competências pessoais, socio-emocionais das crianças e 
adolescentes; 

− Promover a saúde mental das crianças e jovens bem como das suas 
famílias; 

− Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos adolescentes 
consumidores;  

− Retardar os primeiros consumos e/ou reduzir a sua frequência; 

− Aquisição e treino das capacidades e competências parentais; 

− Promover a literacia em saúde. 

 

1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

− Consumos de substâncias psicoativas em contexto escolar e 

profissional; 

− Novos comportamentos aditivos sem substância. 

 

2. GRUPOS ALVO IDENTIFICADOS  

 

− Cerca de 150 adolescentes entre os 12 e os 18 anos, em situação de 

subaproveitamento escolar, disfuncionalidade familiar e precariedade 

socioeconómica, e que apresentam comportamentos aditivos, com e 

sem substância, consumos recreativos e pequeno tráfico; 

 

− Cerca de 100 jovens entre os 13 e os 17 anos, que frequentam 

cursos vocacionais (CEF – Cursos de Educação e Formação) e jovens 

entre os 15 e os 21 anos, que frequentam cursos de Aprendizagem do 

IEFP; 

 

− Cerca de 100 jovens adultos e adultos, entre os 18 e os 40 anos, que 

frequentam cursos EFA’s (Curso de Educação e Formação para 

Adultos). 
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3. CONTEXTO IDENTIFICADO 

− Contexto Escolar. 

− Contextos de formação profissional. 

 

4. RESPOSTAS DO CRI-AC 

 

− Apoio, acompanhamento e supervisão de projectos de intervenção em 

meio formação profissional; 

− Consulta “AdolesSendo”; 

− Programa “Eu e os Outros” 

− Dinamização de sessões de sensibilização 

− Capacitação de profissionais, docentes e não docentes 

 

5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

− Realização de ações de prevenção selectiva, indicada e de redução de 

risco entre adolescentes consumidores de SPA;  

− Intervenção junto das famílias e encarregados de educação através de 

sessões de informação e sensibilização sobre as diferentes temáticas 

relacionadas com a adolescência, comportamentos de risco, práticas 

parentais, e apoio psicossocial às famílias mais problemáticas; 

− Criação de um Guião de Procedimentos Orientador para práticas de 

prevenção ambiental e universal para lidar com CAD em contexto 

escolar/institucional; 

− Sessões de informação/sensibilização em meio escolar em torno dos 

CAD com e sem substância; 

− Realização de programas de prevenção dos comportamentos de risco 

de nível seletivo e indicado, dirigido a turmas alvo de medidas 

alternativas de educação/formação, ou sinalizadas com 

comportamentos de risco ou em fragilidade psicossocial; 

− Qualificação dos grupos-alvos estratégicos no que toca à aquisição de 

competências profissionais em CAD com e sem substância; 

− Reforço da sinalização e referenciação para a consulta do adolescente 

(“AdolesSendo”); 
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− Dinamização de programas de promoção de competências socio 

emocionais, assentes numa lógica de educação pelos pares. 

− Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do 

reforço da sinalização e encaminhamento de situações de consumo de 

SPA’s; 

− Criação de um programa de capacitação dos técnicos das entidades 

envolvidas na sinalização e encaminhamento para os serviços da 

especialidade das várias situações problemáticas e de risco que 

envolvem os públicos assinalados; 

− Realização de dinâmicas de educação não formal de âmbito 

comunitário (música, atividades de ar livre, street art, teatro, dança 

etc.) promotoras de participação juvenil e em articulação com as 

respostas da comunidade, respondendo a períodos a descoberto pelas 

respostas formais: Ex: Fins-de-semana, horários pós letivos. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

− Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos adolescentes 

consumidores; 

− Promoção de uma cultura de educação para a saúde; 

− Aumento do nível de competências pessoais e sociais dos 

adolescentes e jovens; 

 

1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

− Consumos precoces e abusivos de álcool; 

− Pequeno tráfico de haxixe; 

− Baixa perceção de riscos nos consumos de cannabis, álcool e tabaco e 

desconhecimento sobre as consequências dos consumos. 
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2. GRUPOS IDENTIFICADOS: 

 

− Cerca de 50 jovens/adultos entre os 20 e os 35 anos, que 

apresentam consumos problemáticos e dependentes de álcool e 

cannabis, em situação de fragilidade psíquica e emocional, e que se 

encontram em situação de exclusão social, precariedade 

socioeconómica. 

 

3. CONTEXTO IDENTIFICADO 

 

− Contexto Comunitário. 

 

4. RESPOSTAS DO CRI-AC 

 

− CRI de Évora – Equipa de prevenção, tratamento, reinserção 

 

5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

− Realização de dinâmicas de educação não formal de âmbito 

comunitário (música, atividades de ar livre, street art, teatro, dança 

etc.) promotoras de participação juvenil;  

− Formação e dinamização de uma Bolsa de Mediadores Sociais e 

Comunitários que assegurem a participação, capacitação de outros, 

bem como a dinamização de práticas de cidadania, participação 

comunitária ativa, fóruns juvenis, etc.; 

− Criação de um modelo de laboratório comunitário de reflexão-ação, 

denominado; #Mais@Comunidade que acomode todas as entidades 

do território que assegurem respostas de apoio psicossocial bem 

como cidadãos/famílias que se encontram em situação de maior 

fragilidade dando voz as suas necessidades e ao exercício pleno da 

sua cidadania; 
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− Qualificação dos grupos-alvos estratégicos no que toca à aquisição de 

competências profissionais em CAD; 

− Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do 

reforço da sinalização e encaminhamento de situações de consumo de 

SPA’s. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

− Aumento do nível de competências pessoais e sociais; 

− Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos consumidores; 

− Melhoria de circuito de sinalização e encaminhamento, 

nomeadamente para as respostas da especialidade. 

− Redução das situações associadas ao consumo de drogas (lícitas e 

ilícitas);  

− Aumento da literacia em torno dos conhecimentos sobre os riscos de 

consumos de spa’s e adoção de outros comportamentos de risco; 

− Diminuição dos riscos e danos associados ao consumo de 

substâncias;  

− Melhoria da articulação entre as entidades parceiras cm intervenção 

no setor; 

− Melhoria da rede de sinalização e referenciação de adolescentes e 

jovens em risco. 

 

 

 

 

EIXO DE INTERVENÇÃO: REDUÇÃO DE RISCOS 
 

1. PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
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− Consumos abusivos de álcool, e cannabis em contextos de diversão 

noturna indutores de comportamentos sexuais de risco, situações de 

violência entre pares e pequeno tráfico; 

 

− Comportamentos de risco em contexto universitário, com enfoque nas 

residências universitárias, casas particulares e ambientes festivos 

académicos. 

 
2. GRUPOS IDENTIFICADOS: 

 

− Cerca de 500 indivíduos entre os 15 e os 40 anos, associados a 

comportamentos de risco, consumos recreativos e dependentes, 

pequeno tráfico e marginalidade, frequentadores dos espaços de 

diversão noturna; 

 

− Cerca de 3000 jovens universitários, entre os 18 e os 30 anos 

frequentadores da noite eborense, caracterizados pela adoção de 

comportamentos sexuais de risco, associados a consumos de álcool e 

cannabis, com consumos de outras SPA’s ilícitas e CAD. 

 
 

3. CONTEXTO IDENTIFICADO 

 

− Contexto Académico; 

− Diversão Noturna. 

 

4. RESPOSTAS DO CRI-AC 

 

− Apoio, acompanhamento e supervisão; 

− Grupo de mediadores para intervenção em contexto de diversão 

noturna; 

− Projeto “Risca o Risco”; 

− Projeto GIRA – Grupo de Intervenção Regional no Álcool; 

− Articulação com Associação Comercial de Évora; 
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− Articulação protocolada com a Associação Académica da 

Universidade de Évora 

 

5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

− Capacitação de jovens mediadores numa perspetiva de educação 

pelos pares, para intervenção em espaços de diversão noturna. 

Visando a sensibilização dos frequentadores e gerentes dos espaços 

de diversão para a importância do seu papel na promoção da saúde e 

redução de riscos no que aos consumos de SPA’s diz respeito;  

− Dinamizar um programa de formação dos profissionais dos serviços 

sociais e de saúde da universidade no sentido da sua capacitação para 

intervirem neste domínio. 

− Agilizar a referenciação e acompanhamento de jovens com CAD e 

outros comportamentos de risco, sinalizados pelos Serviços Sociais 

da Universidade em estreita articulação com as Consulta de 

Prevenção Indicada e serviços da especialidade; 

− Estabelecer, em articulação com a associação académica, um 

programa de formação e ações de sensibilização para as questões dos 

CAD, dirigido aos dirigentes associativos académicos, jovens do 

projeto de Mentorado dos serviços sociais e responsáveis de Núcleos 

de Estudantes, visando o seu envolvimento na promoção de ações na 

área da prevenção/redução de riscos junto dos seus pares; 

− Dinamizar sessões de reflexão e discussão sobre CAD e 

comportamentos de risco nas residências universitárias da 

responsabilidade dos Serviços Sociais da Universidade de Évora; 

−  Criar uma equipa de trabalho educativo de rua que assegure 

respostas com abordagens de cariz informativo, com itinerários junto 

de pubs e bares, disponibilização de preservativos masculinos/ 

femininos e lubrificantes; folhetos informativos sobre consumo de 

SPA e sexualidade, prevenção rodoviária, atuação em situação de 

crise, sinalização e encaminhamento para serviços de especialidade 

no caso de situações de risco 
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− Dinamização de fóruns de reflexão e discussão sobre os riscos de 

consumos de SPA’s em contextos de diversão noturna; 

− Dinamização de sessões de sensibilização e capacitação de 

trabalhadores de bares/discotecas sobre temas de saúde e segurança, 

redução de riscos e intervenção em situações de crise; 

− Criação de um espaço virtual com informações e ferramentas que 

possam auxiliar as tomadas de decisão em termos de consumos 

esclarecidos e responsáveis; 

− Realização de intervenções de reduções de risco na Receção ao 

Caloiro e Queima das Fitas com base em programas de educação 

pelos pares; 

− Dinamizar um estudo de caracterização das vulnerabilidades dos 

frequentadores e dos contextos de diversão noturna da cidade de 

Évora no que aos consumos de spa’s e comportamentos de risco 

dizem respeito; 

− Melhoria da articulação com as forças de segurança no sentido do 

reforço da sinalização e encaminhamento de situações de consumo de 

SPA’s, na perspectiva do cumprimento da lei da dissuasão e da lei do 

álcool (art.7º da Lei do Álcool); 

− Lançamento de uma dinâmica de criação de novos recursos 

informativos de intervenção em redução de riscos, dirigidos aos 

contextos de diversão noturna, envolvendo para o efeito grupos de 

artistas locais, cursos de multimédia e artes da Universidade e escola 

profissional (EPRAL) entre outros. 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

− Reduzir/atenuar os riscos dos consumos de SPA´s nos adolescentes e 

jovens consumidores; 

− Diminuir comportamentos sexuais de risco e desacatos em contextos 

e ambientes festivos; 

− Diminuir o sentimento de insegurança dentro da cidade; 
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− Promover uma cultura de responsabilidade social. cidadania ativa e 

cumprimento da lei entre os gerentes dos estabelecimentos de 

diversão noturna da cidade; 

− Aumento da literacia em torno dos conhecimentos sobre os riscos de 

consumos de spa’s e adoção de outros comportamentos de risco; 

− Diminuir os riscos para a saúde pública; 

− Criação de uma dinâmica de estudo e monitorização das realidades 

sociais que envolvem os ambientes festivos da cidade. 
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CONCLUSÕES 

 

O presente diagnóstico sistematiza e organiza os contornos da problemática dos 

comportamentos de risco e dependências, identificando os recursos existentes, 

potencialidades e recursos a afetar nas freguesias urbanas do concelho de Évora. Assim, 

considerando o trabalho desenvolvido, e a análise global dos dados recolhidos, 

resultaram recomendações para a área da prevenção e redução de riscos associados aos 

contextos de diversão noturna.  

Neste quadro, tendo em conta as problemáticas identificadas e as propostas de 

ação elencadas, é fundamental reafirmar, como pilar desta ação, a necessidade da 

articulação e coordenação da intervenção. É determinante assegurar a máxima 

participação e envolvimento de todos os parceiros da comunidade 

O Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central, decorrente das suas 

responsabilidades, têm vindo a dinamizar ao longo dos últimos anos, um esforço assente 

numa estratégia de proximidade, com a intervenção comunitária como prioridade. Neste 

âmbito, do ponto de vista da prevenção ambiental, capacitação da comunidade e 

priorização do tema dos CAD nas agendas das instituições, foram criadas condições 

muito favoráveis para o desenvolvimento desta estratégia de respostas integradas. 

Considerando toda a estrutura do documento, os grupos-alvo, contextos e 

problemáticas identificadas, reiteramos a necessidade da existência de uma articulação 

assertiva entre os vários parceiros, facilitadora do alcance dos resultados expectados. 

Afirmamos ainda a mais-valia da elaboração de um diagnóstico participado e a 

disponibilidade e sensibilidade revelada pelas entidades e informantes-chave envolvidos 

no processo.  

É ainda fundamental que seja preconizado um protocolo de avaliação ágil e 

eficaz que assegure a monitorização da intervenção e possibilite a introdução das 

correções consideradas pertinentes. 

 Nota final para os desafios sentidos no processo de construção deste documento 

pelo facto de não existirem fontes estruturadas e consistentes de informação 

relacionadas com os CAD ou áreas congéneres. Esta situação implicou um esforço 

adicional no que toca ao envolvimento de agentes chave locais, com atuação ou 

proximidade dos contextos e grupos alvo identificados.  
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GLOSSÁRIO  

 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde  

ARSA – Administração Regional de Saúde do Alentejo 

ADBES – Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Cruz da Picada 

ATL – Atividades de Tempos Livres 

CDT – Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência  

CAD – Comportamentos aditivos e Dependências 

CNE – Corpo Nacional de Escutas 

CLASE – Concelho Local de Ação Social de Évora  

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  

CRI AC – Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central 

CEF – Cursos de Educação e Formação 

DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

EFA - Curso de Educação e Formação para Adultos 

GIRA – Grupo de Intervenção no Álcool  

GNR – Guarda Nacional Republicana  

HESE – Hospital Espírito Santo de Évora 

IEFP – Instituto de Emprego de Formação Profissional 

INE – Instituto Nacional de Estatística  

ISSS – Instituto de Solidariedade e Segurança social  
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NUTs - Unidades Territoriais para Fins Estatísticos  

PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas  

PSP – Polícia de Segurança Pública 

RAR - Rapid Assessment and Response; 

RSI - Rendimento Social de Inserção 

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar  

SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

SPA – Substâncias Psicoativas  

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade  

VIH – Vírus de Imunodeficiência Adquirida  
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ETAPA 2 – ANÁLISE CONTEXTUAL 

Grelha 1 – Perfil do território 

1. CONDIÇÕES GEOGRÁFICAS E AMBIENTAIS 

Fontes: Câmara Municipal, Tipificação das Situações de Exclusão em 

Portugal Continental (ISS, IP), Junta de Freguesia, INE Censos 

 

Descrição 

1.1. Dimensão do território (área: km2; ha) 1 309,0 Km2 

1.2. Enquadramento do território (É uma freguesia? Enquadra-se numa 

freguesia? É um bairro? Enquadra-se em algum bairro? Identificação de 

zonas limítrofes ruas, etc.) 

Localiza-se na Região Alentejo, Sub-Região Alentejo Central, integrando a Unidade Territorial NUT 

III. Faz fronteira a Norte com o concelho de Arraiolos, a Nordeste com Estremoz, a Leste com 

Redondo, a Sueste com Reguengos de Monsaraz, pelo concelho de Portel a Sul e pelos concelhos de 

Viana do Alentejo e Sudoeste e Montemor-o-Novo a Oeste. 

Encontra-se numa posição geográfica privilegiada na medida em que é atravessado por dois grandes 

eixos viários principais: Lisboa/Madrid e Norte/Sul, na perspetiva interior. 

Situa-se no centro da grande planície alentejana, caracterizada, em termos de relevo, por uma 

ondulação suave e uma altitude de cerca de 240m, a Sul do Rio Tejo e de Lisboa e a Norte do Algarve.  

1.3. Caracterização das acessibilidades (rede viária, transportes públicos, 

situações de isolamento) 

O conjunto de elementos integrados na Rede Viária Nacional que pertencem ao concelho de Évora 

apresenta uma estrutura radial, assente num feixe de vias que convergem para a cidade. 

No concelho de Évora o IP 7, que liga Lisboa a Caia (Autoestrada Lisboa-Madrid (A6)), servindo a 

cidade, reveste-se de capital importância para o concelho, uma vez que assegura a ligação entre a Área 

Metropolitana de Lisboa, Espanha e o Sudoeste Europeu. Neste eixo, Évora ocupa uma posição central, 

encontrando-se em termos de distância-tempo a uma hora quer de Espanha quer da grande Lisboa e a 

cerca de quatro horas de Madrid. 

A estrutura radial da rede viária e a existência de vias, perfeitamente transitáveis para veículos ligeiros, 
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Portugal Continental (ISS, IP), Junta de Freguesia, INE Censos 

 

Descrição 

que ligam a cidade de Évora aos aglomerados rurais, permitem níveis de acessibilidade muito razoáveis 

através da utilização de transporte individual. Admite-se que, com recurso a transporte individual, o 

tempo de deslocação até à cidade de Évora não ultrapasse meia hora, para qualquer ponto do interior do 

concelho, situando-se em metade desse tempo relativamente aos aglomerados mais populosos.  

1.4. Condições habitacionais (tipo de habitações – prédio, moradias, 

barracas, etc.; cobertura de saneamento básico, de eletricidade, de água, etc.) 

Relativamente ao centro histórico e ao tecido edificado, é tipologicamente muito diversificado, com 

predomínio do uso habitacional, com uma percentagem significativa em regime de arrendamento, 90% 

com mais de 40 anos e 7,3% em muito mau estado de conservação, alguns em ruína. Este núcleo tem 

vindo a perder residentes e, sem inverter este processo, irá perder funções.  

De acordo com o portal da habitação (Censos de 2011) e no que respeita ao índice de famílias por 

alojar, Évora regista mais de 100 por realojar no seu território.  

Dos dados recolhidos do portal da Habevora (acedido em 30 de Outubro de 2018), entidade camarária 

que faz a gestão 884 frações habitacionais e 61 frações não habitacionais essencialmente destinadas ao 

comércio e serviços, situada nas freguesias urbanas da cidade, são referenciadas algumas fragilidades: 

Degradação natural dos Bairros mais antigos, devido aos anos de idade do edificado (mais de 60 anos 

em alguns bairros) e deficiências na construção inicial.  Infiltrações por problemas nas coberturas e nas 

canalizações internas. Fissuras nas paredes interiores e instalação elétrica pelo exterior das paredes, 

pintura exterior dos edifícios.  Degradação por utilização incorreta, falta de manutenção ou atos de 

vandalismo. De realçar a dinâmica do turismo que trouxe consigo um processo de aquisição e 

reabilitação urbana, nomeadamente ao nível das Unidades de Alojamento local. 

Relativamente à cobertura de saneamento básico, água e eletricidade, ela encontra-se bem 

dimensionada, havendo pontualmente situações de rotura e manutenção previsíveis e naturais face à 
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Descrição 

antiguidade da rede. 

1.5. Espaços públicos de lazer (Existem? Quais as suas características?) 

Évora carateriza-se por vários espaços de lazer, nomeadamente, roteiros, espaços verdes e jardins, o 

Teatro Garcia de Resende, a zona comercial do Centro Comercial Plaza, o complexo desportivo de 

Évora, as Piscinas Municipais, a Ecopista, o Aeródromo e ainda atividades da Agenda Cultural. Como 

nota ilustrativa da dinâmica da cidade do ponto de vista cultural, de referir que a cidade, através da 

autarquia, assumiu a candidatura a Capital Europeia da Cultura no ano de 2027. 

1.6. Características urbanísticas (existência de iluminação pública, espaços 

amplos ou exíguos, ghettos, etc.) 

Existe iluminação pública. Évora é dotada de jardins, parques e espaços verdes, nomeadamente o 

Jardim Público, o Jardim de Diana, Jardim do Paraíso, Jardim do Bacelo, Parque das Coronheiras, Zona 

Verde da Malagueira e Zona Verde da Vila Lusitano. Os largos mais conhecidos são o Largo Luís de 

Camões, Largo de Avis, Largo das Alterações e Largo do Chão das Covas. São conhecidos também 

alguns ghettos, associados principalmente a consumos, tais como as zonas em volta do Pingo Doce dos 

Álamos, do Pingo Doce da Horta das Figueiras, Caves da zona oeste da Cruz da Picada, Rua do 

Rochedo, Praça 1º de Maio, etc.   

1.7. Representações existentes sobre o território 

Évora é considerada Património Mundial, pelo que está bastante ligada ao turismo, valorizada pelas 

suas atrações culturais. A região em torno da cidade é conhecida pela sua paisagem arqueológica 

megalítica, uma das mais antigas e monumentais da Europa, integrada numa paisagem rural envolvente 

bem preservada.  

A cidade assume, informalmente, a função de “cartão-de-visita” de toda a região do Alentejo central. 

Pela projeção cultural e histórica, reforçada com as recentes classificações a património mundial do 

Cante Alentejano e Chocalho das Alcáçovas e facilitada pelas excelentes acessibilidades, assume uma 
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Descrição 

importância significativa na captação de novos públicos e fidelização de outros. Esta dimensão constitui 

elemento agregador para novos investimentos de cariz económico. Ex: Cluster aeronáutico.  

Comentários 
A cidade tem alavancado toda a projeção turística e cultural que a região tem assumido nos últimos 4 

anos. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO 

Fontes: Câmara Municipal, Junta de Freguesia, INE Censos1, O País em 

Números 

Número 

2.1. População total  56 596 Habitantes 

2.2. Grupos etários 

(poderão ser apresentadas mais faixas etárias) 

0 – 4 2646 

5 – 9 2669 

10 – 14 2653 

15 – 19 2654 

20 – 24 2819 

…  

                                                 
1 Dados disponíveis para desagregação até ao nível da freguesia em www.ine.pt/prodserv/censos/index_censos.htm  

http://www.ine.pt/prodserv/censos/index_censos.htm
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Números 

Número 

2.3. Existem grupos de várias origens ou etnias? Se 

sim, quais? 

 Em 2011 (ao momento censitário), residiam no concelho de Évora 2979 indivíduos (5,6%2 do total 

da população) que tinham naturalidade num país estrangeiro. Desses, 31,9% eram oriundos da 

Europa (18,5% da U.E.); 36,4% de Africa; 26,3% da América; 5.1% da Ásia e 02% da Oceânia.  

 

Cabo-Verdiana Sem dados 

Brasileira Sem dados 

Ucraniana Sem dados 

Chinesa Sem dados 

... O português do Brasil acaba por ser a tónica dominante na forma de comunicação destas 

comunidades. 2.5. Existem grupos onde se destaca o uso de outras 

línguas/dialetos? Se sim, quais são? 

… 

… 

 

2.6. Existência de mobilidade da população (migrações, turismo) 

O turismo é uma realidade na cidade de Évora, ilustrada pela presença de 1707 alunos estrangeiros 

em Erasmus ou em autoproposta. 

 

Comentários (sobre quais os aspetos mais relevantes) 

Não dispomos de dados que nos permitam aferir a realidade desta comunidade estrangeira 

residente no concelho. Além dos já citados, 1707 alunos estrangeiros a estudar na universidade no 

atual ano letivo (2018/2019), só merece destaque a comunidade chinesa, que maioritariamente se 

                                                 
2 No Alentejo (sem Lezíria do Tejo) é 5,2%, uma percentagem ligeiramente inferior 
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Números 

Número 

ocupa de atividades relacionadas com o pequeno comércio ou restauração.  

Com base nos dados do Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo do SEF relativo ao ano de 2017 

estão a residir atualmente no distrito de Évora, 4.037 cidadãos estrangeiros. Na sub-região do Alto 

Alentejo, por outro lado, o número de residentes estrangeiros desceu 0,6% para um total de 2,457. 
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3. EDUCAÇÃO 

FONTES: Escolas locais, Agrupamentos escolares, INE Censos 

DESCRIÇÃO 

3.1. Níveis de 

Escolaridade 

(completos) 

Sem saber ler nem escrever 5,5% 

1.º ciclo 2.221 alunos 

2.º ciclo 1.198 alunos 

3.º ciclo 1.722 alunos 

Secundário 2.363 alunos 

Formação profissional (níveis 1 a 3) 460 alunos da Escola Profissional da Região Alentejo 

300 do centro de formação Instituto de Emprego e Formação Profissional 

308 ano letivo de 2016 / 2017 

Superior 8.305 alunos inscritos. 

3.2. O abandono escolar é um problema relevante no território? Se sim, 

quais os grupos populacionais mais afetados? Qual a faixa etária? Existem 

números disponíveis? Quais as principais causas? 

A taxa de abandono escolar tem sofrido uma redução no concelho de Évora, atingindo a percentagem 

de 1,39% em 2011, o que poderá ter um impacto na redução da taxa de analfabetismo. Também neste 

caso, a taxa apresentada no concelho de Évora é inferior à do Alentejo (1,79%) e à de Portugal 

(1,70%)3. 

3.3. Absentismo – a utilizar as questões acima referidas  Sem dados. 

3.4. Insucesso Escolar – a utilizar as questões acima referidas  A taxa de sucesso escolar no ensino básico tem sido, nos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016, sempre 

superior a 90%, atingindo o valor mais elevado em 2015/2016 (93,29%). No que respeita ao ensino 

secundário, a taxa de sucesso escolar mantem-se inferior à do ensino básico, notando-se um aumento 

                                                 
3 Censos 2011 



Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central – Administração Regional de Saúde do Alentejo 
GUIÃO PARA O DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO – FASE 4 PORI 

  _________________________________ 
 

Centro Resposta Integradas do Alentejo Central 
Bairro das Corunheiras - Rua Gil do Monte, nº2 | 7000-503 Évora – Tel.: 266 009 800 | Fax: 266 751 029 47 

3. EDUCAÇÃO 

FONTES: Escolas locais, Agrupamentos escolares, INE Censos 

DESCRIÇÃO 

no ano letivo de 2015/2016 (83.5%) relativamente à taxa apresentada em 2014/2015 (82,73%). 

3.5. Analfabetismo – a utilizar as questões acima referidas  A informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) nos Censos de 2011 

relativamente à realidade do nível de ensino atingido pela população do concelho de Évora evidencia 

uma taxa de 5,53% de população residente sem qualquer grau de escolarização, um valor inferior 

quando comparado com o da Região Alentejo (9,55%) e do Alentejo Central (9,24%), mas ainda 

superior à taxa de analfabetismo em Portugal, correspondente a 5,22%. Esta é uma problemática que 

afeta sobretudo a população mais idosa. 

Comentários A realidade escolar, pela sua dimensão social traduz per si a necessidade de um olhar mais atento. 

Dos dados apurados junto dos informadores chave, emerge a necessidade da criação de condições que 

promovam o sucesso escolar, valorização de percursos educativos e formativos. É também importante 

a dinamização de ações que incentivem o maior envolvimento da família na vida escolar e 

capacitação dos agentes educativos.  

O aumento do número de alunos com necessidades educativas especiais faz emergir a necessidade de 

equipas multidisciplinares para apoio à inclusão e sucesso educativo. 
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4. INFRAESTRUTURAS, SEGURANÇA SOCIAL E ECONOMIA 

FONTES: Câmara Municipal, Junta de Freguesia, IEFP, Associações locais, INE Censos, 

Forças de Segurança 

 

DESCRIÇÃO 

 

4.1. 

Existência 

de 

infraestrutu

ras e tipo 

de serviços 

prestados 

Serviços ao nível de apoio social (Segurança Social, Câmara Municipal, 

beneficiários do RSI, de pensão social, etc.) 

Sim: 

Ex.: Santa casa da Misericórdia; Cáritas Diocesana; Lares de Acolhimento; Lar S. José 

Operário; Serviços Sociais da Universidade de Évora; APF-Delegação Regional do 

Alentejo; CPCJ - Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Évora. 

Associações locais (desportivas, culturais, ATL, Comissão de Moradores, 

Religiosas, etc.) 

Sim: 

Ex.: Associação de Creches e jardins de Infância; 

Centro de ocupação de tempos Livres; 

Sociedade Operária; 

Agrupamento de Escuteiros 890 – 320; 

Legado do Caixeiro Alentejano. 

Instituições Privadas de Solidariedade Social Sim: 

Ex.: Centro Humanitário da Cruz Vermelha Delegação de Évora; Associação de Surdos; 

Associação Chão dos Meninos; Associação de Dadores Benévolos de Sangue; ADBES; 

Banco Alimentar contra a Fome; APPACDM. 

Forças de Segurança (PSP, GNR) Sim: 

Ex.: PSP; GNR. 

Equipamentos culturais (biblioteca, teatro, salas de exposição, etc.) Sim: 

Ex.: Universidade de Évora; Biblioteca Pública de Évora; Museu de Évora; Fundação 

Eugénio de Almeida; Palácio D. Manuel; Teatro Garcia de Resende; Celeiros da EPAC; 
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DESCRIÇÃO 

Salas de Cinema; EBORAE MÚSICA (Escola de música); Parque industrial e 

tecnológico. 

Comércio local Sim: 

Ex.: Materiais Tecnológicos; Confeções; Pecuária; Comércio Tradicional; Agências 

Bancárias; Seguradoras; Supermercados; Comercio; Restauração/Hotelaria; Aeronáutica. 

Desempregados (procura 1.º emprego, desempregado de longa duração, de 

muito longa duração) 

Segundo a PORDATA, em 2015 o concelho de Évora tinha 2.727 desempregados. Destes, 

11% procuravam o 1º emprego. 

A maioria dos desempregados do concelho inscritos no Centro de Emprego de Évora 

pertence ao género feminino, têm idades compreendidas entre os 35 e os 54 anos. Os 

indivíduos em situação de desemprego que procuram um novo emprego, prevalecem face 

aos que procuram 1º emprego, provêm sobretudo do CAE-Serviços, detêm como 

habilitações escolares, de maior prevalência, o Ensino Secundário e encontram-se 

inscritos no IEFP, há menos de 1 ano. As principais profissões procuradas são, pessoal 

dos serviços diretos e particulares de proteção e segurança, trabalho não qualificado dos 

serviços e comércio e empregados de escritório. 

4.2. 

Situação 

face ao 

Emprego  

Empregados (Principais sectores de atividade) Segundo o diagnóstico social da CIMAC, Évora é o território com mais população 

empregada no setor terciário (78,2%), comparativamente com os restantes concelhos do 

Alentejo Central. Já no sector secundário, a percentagem de população empregada é de 

17,6%, enquanto que no sector primário, 4,2%.  
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5. SAÚDE  

FONTES: Centro de Saúde, Hospital, Clínicas, Farmácias, Bombeiros, INEM 

DESCRIÇÃO 

5.1. Existência de infraestruturas e tipo de serviços prestados Sim: 

Ex.: Hospitais; Centros de Saúde; Unidades de Saúde Familiar; Farmácias; Serviços de análises 

clínicas; Consultórios médicos; Bombeiros; INEM. 

5.2. Principais 

problemas de saúde 

associados ao consumo 

de substâncias 

psicoativas  

 

Dependência de 

substâncias 

Lícitas Álcool Em 2017, provenientes das freguesias urbanas da cidade, existiam  291 utentes ativos no Centro de 

Respostas Integradas do Alentejo Central. 

Os números dizem respeito a 55 utentes, no que toca a substâncias lícitas, 154 utentes a 

substâncias ilícitas, 9 utentes sem substância e 40 utentes sem informação concreta. 

Os problemas de saúde mais evidenciados são os de foro psiquiátrico, hepáticos, doenças 

infectocontagiosas, cardíacas, estomatologias e respiratórias.  

O envelhecimento, os problemas daí decorrentes, a ausência de um projeto de vida e 

enquadramento familiar, constituem determinantes para o agravamento do estado físico e psíquico 

desta comunidade.   

A grande problemática em termos de consumos no território em análise, prende-se com os 

consumos abusivos de álcool e haxixe. Segundo os dados da CDT, prevê-se que cerca de 80% dos 

casos indiciados sejam devidos a consumos de haxixe por jovens adultos. Julgamos que este 

número  representa uma amostra da realidade empírica identificada pelos técnicos. Consideramos 

que a situação é mais problemática do que a percecionada.  

Foi referenciada pela PSP, a presença de crack e LSD no mercado e um ligeiro aumento das 

situações de consumos e pequeno tráfico de haxixe. Ambas as situações associadas a indivíduos de 

etnia cigana. 

Tabaco 

Medicamentos 

(...) 

Ilícitas Heroína 

Cocaína 

Canabinoides 

Ecstasy 

LSD 

(...) 

Doenças Infectocontagiosas Os casos de infeções pelo VIH, entre a população toxicodependente atendida no CRI, é residual, 

atingindo 6 utentes. 
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DESCRIÇÃO 

Todas estas situações estão enquadradas do ponto de vista terapêutico e devidamente assinaladas. 

 

Doenças Sexualmente Transmissíveis Não temos dados consistentes no que diz respeito ás IST’s. 

Da perceção dos técnicos, deduz-se ser um problema que afeta sobretudo adolescentes. Segundo 

dados do serviço de urgências do HESE, foram realizadas em Évora, numa perspetiva 

probabilística, 109 (Pordata, 2016) interrupções voluntárias da gravidez.  

Gravidez 

Prostituição Entre os utentes acompanhados pelo CRI, estão referenciados, 2 casos de prostituição feminina, 

estando um deles recluso na EP de Tires. 

Em função dos dados partilhados pela APF – Delegação Alentejo, as atividades sexuais 

remuneradas são caracterizadas por população volátil sem grandes vínculos à comunidade local 

com atividades em casas isoladas e apartamentos por iniciativa individual, maioritariamente 

situados no Centro Histórico. Os alugueres resultam de partilhas, com pagamentos feitos em 

função da percentagem dos ganhos obtidos. 

A maioria, quase totalidade desta população, é do sexo feminino, nacionalidade brasileira, sem 

escolaridade e com baixa condição social. Estão referenciados 4 indivíduos transexuais. 

Comentários Só a APF possui informação válida sobre o fenómeno da prostituição no concelho. A perceção do 

mesmo é sentida pela comunidade como sendo mais expressiva, mas sem possibilidade de 

confirmação. 
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Grelha 2 – Análise da influência dos fatores estruturais do território 

NÍVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
GRUPOS POPULACIONAIS 

VULNERÁVEIS 

(QUAIS?) 

PROBLEMAS 

(NÍVEL INDIVIDUAL, SOCIAL, 
ECONÓMICO, DA SAÚDE, ETC.) 

NO DESENVOLVIMENTO DE 
INTERVENÇÕES 

 
Que condições geográficas e ambientais têm 

impacto*... 

Indivíduos entre os 20 e 35 anos, 

com baixa escolaridade, 

fragilidade psíquica e emocional, 

situação de exclusão social, 

precariedade socioeconómica; 

Jovens integrados no contexto 

escolar, com contacto com 

substâncias psicoativas; Famílias 

em situação de vulnerabilidade 

socio emocional. 

Condições de habitação; falta de 

contextos de socialização e de ocupação 

dos tempos livres em períodos pós letivos 

e fins-de-semana, contacto precoce com 

atividades marginais e com o pequeno 

tráfico. 

Como fatores positivos, existem 

iniciativas e projetos que promovem a 

autoestima e o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais ou a 

promoção do desenvolvimento de 

competências parentais. Contudo, 

existe ainda muita estigmatização e 

alguma exclusão social. 

 

Quais as características sociodemográficas da 

população que têm impacto...  

 

Famílias em situação de 

vulnerabilidade socio emocional; 

Famílias desestruturadas, dependência de 

apoios económicos; Deficit de 

competências pessoais e sociais; Sub-

endividamento; Negligência parental; 

Desemprego; Consumos excessivos 

de álcool ou outras substâncias; Violência 

doméstica; ambientes sócio familiares 

indutores de comportamentos 

desviantes. 

 

Como fatores negativos, temos o 

facto de existir subsídio dependência 

nestas famílias e alguma 

estigmatização. 

Quais os problemas identificados ao nível da 

Educação que têm impacto...  

Indivíduos entre os 20 e 35 anos, 

com baixa escolaridade, 

Desinteresse e pouco acompanhamento 

na escola; falta de motivação pelo 

 

Existem algumas respostas 
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NÍVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
GRUPOS POPULACIONAIS 

VULNERÁVEIS 

(QUAIS?) 

PROBLEMAS 

(NÍVEL INDIVIDUAL, SOCIAL, 
ECONÓMICO, DA SAÚDE, ETC.) 

NO DESENVOLVIMENTO DE 
INTERVENÇÕES 

 
fragilidade psíquica e emocional, 

situação de exclusão social, 

precariedade socioeconómica; 

Jovens em contexto escolar, com 

contacto com substâncias 

psicoativas; jovens em contexto 

de formação profissional. 

desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais; baixas 

expectativas quanto ao sucesso no futuro; 

Ausência de projetos de vida. 

institucionais aos problemas 

identificados, bem como de 

acompanhamento. 

 

Quais as condições e respostas das infraestruturas 

identificadas que têm impacto ...  

Indivíduos entre os 20 e 35 anos, 

com baixa escolaridade, 

fragilidade psíquica e emocional, 

situação de exclusão social, 

precariedade socioeconómica 

Dificuldade de inserção social e 
profissional; 

Ausência de respostas ao nível da saúde 
mental 

Maior utilização de serviços sociais. 
Fragilidade nas relações interpessoais, 

família e comunidade. 
Consumos abusivos e dependentes 

(álcool). 
Falta de contexto enquadrador que 

permita sinalizações e referenciações de 
situações problemáticas. 

Como aspetos positivos, a sinalização 

destes indivíduos por parte das 

estruturas de apoio da comunidade e 

disponibilidade das mesmas para um 

maior compromisso. 

Relativamente às dimensões 

negativas, registo para a resistência à 

mudança, adesão a projetos de vida e 

a existência de uma cultura de uma 

dependência de apoios sociais. 

Quais as necessidades e/ou respostas existentes ao 

nível da segurança social que têm impacto... 

Indivíduos desempregados, em 

situações de carência económica 

ou exclusão social; Famílias de 

baixa condição socioeconómica; 

Crianças e jovens em risco 

Dependência dos apoios da sociais e 

outras respostas da comunidade; 

dificuldade no acesso ao emprego; 

estigmatização social; ausência de 

projetos de vida e fraca adesão a outras 

Como fatores positivos, a existência 

apoios sociais, como respostas aos 

problemas mais prementes.  

Os negativos prendem-se com a 

subsídio dependência e com a fraca 
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NÍVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
GRUPOS POPULACIONAIS 

VULNERÁVEIS 

(QUAIS?) 

PROBLEMAS 

(NÍVEL INDIVIDUAL, SOCIAL, 
ECONÓMICO, DA SAÚDE, ETC.) 

NO DESENVOLVIMENTO DE 
INTERVENÇÕES 

 
sinalizados pela CPCJ; Jovens em 

contexto escolar, acesso a 

substâncias psicoativas. 

propostas de estruturação pessoal e 

social. 

 

adesão a proposta de inserção social. 

Quais as características da economia que afetam... Indivíduos entre os 20 e 35 anos, 

com baixa escolaridade, 

fragilidade psíquica e emocional, 

situação de exclusão social, 

precariedade socioeconómica; 

Jovens em contexto de formação 

profissional. 

Oferta de trabalho precário, sem garantia 

de estabilidade, ausência de respostas 

dimensionadas aos problemas de saúde 

mental. 

Dificuldade de inserção social e 

profissional; 

Maior utilização de serviços sociais e de 

saúde. 

 

Como fatores negativos, a 

necessidade de qualificações 

diferenciadas para o desempenho de 

determinadas profissões, 

estigmatização, social e 

envelhecimento. 

Relativamente aos aspetos positivos, 

realce para um aumento da 

disponibilidade de emprego na 

comunidade fruto de uma maior 

dinâmica económica e a sinalização 

social dos públicos mais vulneráveis. 

Disponibilidade de alguma oferta de 

formação profissional. 

Quais as necessidades e/ou respostas existentes ao 

nível da Saúde que têm impacto...  

Jovens adultos e adultos, e jovens 

universitários, entre os 13 e 40 

anos. 

 

Deficit de competências práticas 

promotoras de saúde e de estilos de vida 

saudáveis; Adoção de comportamentos de 

risco associados à sexualidade e 

consumos. 

Aspetos positivos para a presença dos 

serviços sociais que se encontram 

sensibilizados e alertados para as 

problemáticas assinaladas;  

Como fatores negativos, cultura de 
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NÍVEIS DE CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
GRUPOS POPULACIONAIS 

VULNERÁVEIS 

(QUAIS?) 

PROBLEMAS 

(NÍVEL INDIVIDUAL, SOCIAL, 
ECONÓMICO, DA SAÚDE, ETC.) 

NO DESENVOLVIMENTO DE 
INTERVENÇÕES 

 
Falta de consciência relativamente aos 

riscos e perigos associados aos 

comportamentos 

 

 

risco e falta de adesão e compromisso 

para com as ofertas que venham a ser 

disponibilizadas. 

*Impacto: conceito utilizado para medir os efeitos – positivos ou negativos – que determinada ação trará a um território. 
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ETAPA 3 – ANÁLISE DOS GRUPOS E DOS CONTEXTOS 

Grelha 3 – Caracterização dos grupos e dos contextos identificados 

Grupos 

identificados 

N.º de 

indivíduos 

Caracterização 

qualitativa 

Contextos 

associados 

Principais problemas identificados 

(vários níveis: individual, social, económico, 

saúde, etc.) 

Métodos e 

fontes 

Utilizados 

 

 

Famílias em situação 

de vulnerabilidade 

socio emocional 

 

 

50 

Famílias de baixa 

condição 

socioeconómica, com 

incidência de 

desemprego ou 

beneficiárias do RSI. 

Existência de consumos 

de álcool ou outras 

substâncias, baixas 

competências parentais, 

violência doméstica, e 

ambientes sócio 

familiares indutores de 

comportamentos 

desviantes. 

 

 

Contexto 

Familiar. 

Desemprego; vínculos laborais 

precários ou beneficiárias do RSI; 

consumos abusivos 

de álcool ou outras substâncias; negligência 

parental; violência 

doméstica; ambientes sócio familiares indutores de 

comportamentos 

desviantes entre crianças e jovens. 

Observação. 

 

Contactos 

formais, 

informais e 

reuniões com 

informantes-

chave da 

comunidade. 

 (Segurança 

Social, CPCJ, 

APF, Câmara 

Municipal de 

Évora). 

 

Adolescentes 

 

150 

Situação de 

subaproveitamento 

 

Contexto Escolar. 

Subaproveitamento escolar, disfuncionalidade 

familiar e precariedade 

Observação. 
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escolar, 

disfuncionalidade 

familiar e precariedade 

socioeconómica, e que 

apresentam 

comportamentos 

aditivos, com e sem 

substância, consumos 

recreativos e pequeno 

tráfico; 

socioeconómica, comportamentos aditivos, 

consumos recreativos e pequeno tráfico. 

Contactos 

formais, 

informais e 

reuniões com 

informantes-

chave da 

comunidade. 

 (Agrupamentos 

de escolas, 

Saúde Escolar, 

DGEST, 

Associações de 

Pais). 

 

Jovens em contexto 

de formação 

profissional 

 

100 

Jovens entre os 13 e os 

17 anos, que 

frequentam cursos 

vocacionais (CEF); 

jovens entre os 15 e os 

21 anos, que 

frequentam cursos de 

Aprendizagem do 

IEFP. 

 

Contexto de 

Formação 

Profissional. 

Inicio precoce; consumos abusivos de álcool e 

haxixe; baixa perceção dos riscos no consumo de 

spas; pequeno tráfico. 

Observação. 

 

Contactos 

formais, 

informais e 

reuniões com 

informantes-

chave da 

comunidade. 

 (IEFP, 

autarquia, 

EPRAL, UCC). 
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Jovens adultos e 

adultos 

 

400 

Jovens adultos e 

adultos, entre os 18 e os 

60 anos, que 

frequentam cursos 

EFA’s. 

 

Contexto de 

Formação 

Profissional. 

Consumos abusivos de álcool e haxixe; baixa 

perceção dos riscos no consumo de spa’s; pequeno 

tráfico. 

  Observação. 

 

Contactos 

formais, 

informais e 

reuniões com 

informantes-

chave da 

comunidade. 

 (IEFP, 

autarquia, UCC, 

Saúde Escolar, 

PSP, CME). 

 

 

Jovens adultos e 

adultos 

 

 

50 

Indivíduos entre os 20 e 

35 anos, com baixa 

escolaridade, 

fragilidade psíquica e 

emocional, situação de 

exclusão social, 

precariedade 

socioeconómica, 

provenientes de 

ambientes 

sociofamiliares de 

grande fragilidade. 

 

 

Contexto 

Comunitário. 

Consumos problemáticos e dependentes de álcool e 

cannabis, situação de fragilidade psíquica e 

emocional, 

situação de exclusão social, precariedade 

socioeconómica. 

Observação. 

 

Contactos 

formais, 

informais e 

reuniões com 

informantes-

chave da 

comunidade. 
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Sem contexto de 

origem definidos, 

caracterizam-se pela 

adoção de 

policonsumos. 

Dificuldades em 

projetar e implementar 

um projeto de vida. 

 

 

Jovens 

Universitários 

 

 

3000 

Jovens entre os 18 e os 

30 anos frequentadores 

da noite eborense, 

caracterizados pela 

adoção de 

comportamentos 

sexuais de risco, 

associados a consumos 

de álcool e cannabis, 

com consumos de 

outras spa’s ilícitas e 

CAD. 

 

 

Contexto de 

diversão noturna. 

Comportamentos sexuais de risco, associados a 

consumos de álcool e 

cannabis; consumos de outras spa’s ilícitas e CAD 

sem substância. 

Observação. 

 

Contactos 

formais, 

informais e 

reuniões com 

informantes-

chave da 

comunidade. 

 (APF, AAUE, 

Serviços Sociais 

da UE, 

autarquia, 

ASAE). 

 

 

Jovens e adultos 

 

 

500 

Indivíduos entre os 15 e 

os 40 anos, associados 

a comportamentos de 

 

Contexto de 

diversão noturna. 

 

Comportamentos de risco; consumos recreativos e 

dependentes; 

Observação. 

 

Contactos 
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risco, consumos 

recreativos e 

dependentes, pequeno 

tráfico e marginalidade, 

frequentadores dos 

espaços de diversão 

noturna. 

pequeno tráfico e marginalidade, frequentadores 

dos espaços de 

diversão noturna; comportamentos de risco 

associados à circulação rodoviária. 

formais, 

informais e 

reuniões com 

informantes-

chave da 

comunidade. 

 (APF, 

autarquia, 

AAUE, IPDJ, 

Serviços Sociais 

da UE, ASAE, 

GARE, CAD). 
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Quando o ponto de partida para a caracterização é a identificação dos contextos: 

Contextos 

identificados 

Caracterização 

qualitativa 

Grupos associados N.º de 

indivíduos 

que os 

frequentam 

Principais problemas identificados 

(vários níveis: individual, social, económico, 

saúde, etc.) 

Métodos e fontes 

utilizados 

 

 

Contexto Familiar 

Famílias de baixa 

condição 

socioeconómica, 

com incidência de 

desemprego ou 

beneficiárias do RSI. 

Existência de 

consumos excessivos 

de álcool ou outras 

substâncias, 

negligência parental, 

violência doméstica, 

e ambientes sócio 

familiares indutores 

de comportamentos 

desviantes. 

Famílias de baixa 

condição 

socioeconómica. 

 

 

50 

Famílias disfuncionais; violência doméstica; 

negligência parental; problemas de saúde 

associados à precariedade económica e social, a 

comportamentos de risco e consumo de 

substâncias lícitas e ilícitas; precariedade de 

emprego e de hábitos de trabalho; sub 

endividamento; exclusão social; deficit de 

competências pessoais, sociais, escolares e 

profissionais.  

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade 

 (autarquia, 

segurança social, 

CPCJ, APF, CAD, 

UCC/Saúde Escolar, 

Projeto EPIS). 
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Contexto Escolar. 

Situação de 

subaproveitamento 

escolar, 

disfuncionalidade 

familiar e 

precariedade 

socioeconómica, e 

que apresentam 

comportamentos 

aditivos, com e sem 

substância, 

consumos 

recreativos e 

pequeno tráfico. 

Adolescentes.  

150 

Abandono/desinvestimento escolar; 

comportamentos de risco associados a 

substâncias lícitas e ilícitas; 

dificuldades relacionais e de afirmação pessoal; 

violência interpares; jovens em risco; 

professores desgastados e resistentes às 

mudanças. 

 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade. 

 (autarquia, 

UCC/Saúde Escolar, 

DGEST, 

Associações de 

Pais, PSP, projeto 

EPIS). 
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Contexto de 

Formação 

Profissional. 

Jovens entre os 13 e 

os 17 anos, que 

frequentam cursos 

vocacionais (CEF); 

jovens entre os 15 e 

os 21 anos, que 

frequentam cursos de 

Aprendizagem do 

IEFP; jovens adultos 

e adultos, entre os 18 

e os 60 anos, que 

frequentam cursos 

EFA’s. 

Jovens e adultos em 

contexto de formação 

profissional. 

 

 

600 

Pequeno tráfico e acessibilidade fácil a 

substâncias psicoativas; problemas com a 

justiça; comportamentos de risco associados a 

substâncias lícitas e ilícitas; dificuldades 

relacionais e de afirmação pessoal; violência 

interpares. 

 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade.  

 (IEFP, EPRAL, 

UCC/Saúde Escolar, 

autarquia, PSP). 
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Contexto 

Comunitário. 

Indivíduos entre os 

20 e 35 anos, com 

baixa escolaridade, 

fragilidade psíquica e 

emocional, situação 

de exclusão social, 

precariedade 

socioeconómica, 

provenientes de 

ambientes 

sociofamiliares de 

grande fragilidade. 

Sem contexto de 

origem definidos, 

caracterizam-se pela 

adoção de 

policonsumos. 

Dificuldades em 

pensar e implementar 

um projeto de vida. 

 

 

 

Jovens adultos e 

adultos 

 

 

 

50 

Desemprego; comportamentos desviantes, 

como pequeno tráfico, furtos e alguma 

violência doméstica; consumos problemáticos e 

dependentes de álcool e 

cannabis; problemas com a Justiça; situação de 

exclusão social, precariedade; baixa perceção 

de riscos nos consumos e comportamentos 

sexuais, bem como desconhecimento sobre as 

consequências dos mesmos. 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade. 

 (IPSS’s. juntas de 

freguesia, autarquia, 

PSP, CPCJ etc.). 
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Contexto de 

diversão noturna. 

Indivíduos, entre os 

13 e 40 anos, 

frequentadores da 

noite eborense, 

caracterizados pela 

adoção de 

comportamentos de 

risco, associados a 

consumos de álcool e 

cannabis, com 

consumos de outras 

spa’s ilícitas e CAD. 

Moradores em 

residências, 

provenientes de 

países africanos, 

Magrebe, Ásia, 

Brasil, com práticas 

sociais e culturais 

associadas a 

consumos de spa’s. e 

comportamentos 

sexuais de risco. 

 

 

 

Jovens adultos e 

adultos; 

Jovens Universitários 

 

 

 

3500 

Comportamentos sexuais de risco, associados a 

consumos recreativos e dependentes de álcool e 

cannabis, muitos deles em ambientes festivos 

privados; consumos de outras spa’s ilícitas e 

outros CAD; pequeno tráfico e marginalidade, 

frequentadores dos espaços de diversão 

noturna; comportamentos de risco associados à 

prevenção rodoviária. 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade. 

 (APF, AAUE, 

Serviços Sociais da 

UE, ASAE, GARE, 

PSP, Associação 

Comercial do 

Distrito de Évora). 
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3.1. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

Grelha 4 – Análise das consequências para a saúde 

Colunas preenchidas na Grelha 3 

Grupos 

identificados 

N.º de 

indivíduos 

Caracterização 

qualitativa 

Contextos associados Problemas de 

saúde 

identificados 

Comportamentos 

de risco 

identificados 

Comportamentos 

saudáveis 

identificados 

Métodos e fontes 

Utilizados 

 

 

Famílias em 

situação de 

vulnerabilidade 

socio emocional. 

 

 

 

50 

Famílias de baixa 

condição 

socioeconómica, 

com incidência de 

desemprego ou 

beneficiárias do 

RSI. Existência de 

consumos 

excessivos de 

álcool ou outras 

substâncias, 

negligência 

parental, violência 

doméstica, e 

ambientes sócio 

 

 

 

Contexto Familiar. 

Problemas de 

saúde associados 

à precariedade 

económica e 

social e ao 

consumo 

excessivo de 

álcool; 

dependência 

física e 

psicológica.  

Consumos excessivos 

de álcool ou outras 

substâncias; 

negligência parental; 

violência 

doméstica; ambientes 

sócios familiares 

indutores de 

comportamentos 

desviantes das 

crianças e jovens. 

Sinais de adesão a 

processos de ajuda; 

Recetividade às 

propostas das 

entidades que 

integram redes de 

trabalho social e 

sistemas de suporte na 

comunidade; 

Sentido de 

comunidade; 

Sentimento de 

pertença ao território; 

Boa adesão a 

abordagens de 

Observação. 

 

Contactos formais, informais 

e reuniões com informantes-

chave da comunidade. 

(Segurança Social, CPCJ, 

APF, autarquia, PSP, Projeto 

EPIS, UCC). 
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familiares 

indutores de 

comportamentos 

desviantes. 

prevenção universal 

sobre CAD. 

 

Adolescentes; 

 

150 

Rendimento 

escolar 

inconsistente, 

baixos níveis de 

compromisso com 

a escola, 

precariedade 

socioeconómica, 

agregados 

familiares 

tolerantes com 

comportamentos 

aditivos, com e 

sem substância, 

consumos 

recreativos e 

pequeno tráfico. 

 

Contexto Escolar. 

Dependência 

física e 

psicológica; 

isolamento 

social, 

problemas do 

foro psicológico. 

Sub-rendimento 

escolar, 

comportamentos 

aditivos, 

consumos recreativos 

e pequeno tráfico. 

Presença de equipas 

de apoio 

psicopedagógico nas 

instituições de ensino;  

Adesão a 

oportunidades de 

participação cívica e 

comunitária; 

Respostas educativas 

e pedagógicas 

especializadas e 

dirigidas a alunos em 

risco. 

 

Observação. 

 

Contactos formais, informais 

e reuniões com informantes-

chave da comunidade. 

(UCC/Saúde Escolar, 

autarquia, DGEST, 

Associações de Pais, CPCJ). 

 

Jovens em 

contexto de 

formação 

 

 

100 

Jovens entre os 13 

e os 17 anos, que 

frequentam cursos 

vocacionais (CEF); 

 

 

Contexto de Formação 

Profissional. 

Dependência 

física e 

psicológica; 

isolamento 

Início precoce; 

consumos abusivos de 

álcool e haxixe; baixa 

perceção dos riscos no 

Enquadramento em 

projeto de valorização 

profissional; 

Presença de projetos e 

Observação. 

 

Contactos formais, informais 

e reuniões com informantes-
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profissional jovens entre os 15 

e os 21 anos, que 

frequentam cursos 

de Aprendizagem 

do IEFP. 

social; 

problemas de 

estigmatização 

social. 

consumo de spa’s; 

pequeno tráfico. 

equipas de apoio 

psicopedagógico nas 

instituições de ensino 

profissional; 

Disponibilidade 

oportunidades de 

participação cívica e 

comunitária. 

chave da comunidade   

 (UCC/ Saúde Escolar, IEFP, 

EPRAL, PSP). 

 

Jovens adultos e 

adultos 

 

400 

Jovens adultos e 

adultos, entre os 18 

e os 60 anos, que 

frequentam cursos 

profissionais. 

 

Contexto de Formação 

Profissional 

Dependência 

física e 

psicológica; 

baixas 

competências 

socio 

emocionais; 

problemas foro 

psicológico. 

Consumos abusivos 

de álcool e haxixe; 

baixa perceção dos 

riscos no consumo de 

spa’s; pequeno tráfico. 

Enquadramento em 

projeto de valorização 

profissional; 

Presença de equipas 

de apoio 

psicopedagógico nas 

instituições de ensino 

profissional; 

Disponibilidade de 

oportunidades de 

participação cívica e 

comunitária. 

Observação. 

 

Contactos formais, informais 

e reuniões com informantes-

chave da comunidade. 

(UCC, IEFP, autarquia, CDT, 

CPCJ). 

 

 

Jovens adultos e 

adultos 

 

 

50 

Indivíduos entre os 

20 e 35 anos, com 

baixa escolaridade, 

fragilidade 

psíquica e 

 

 

Contexto Comunitário 

Dependência 

física e 

psicológica; 

estigma social; 

fragilidade de 

Consumos 

problemáticos e 

dependentes de álcool 

e 

cannabis, situação de 

Sentido de 

comunidade e de 

pertença ao território; 

Vínculos emocionais 

interpares 

Observação. 

 

Contactos formais, informais 

e reuniões com informantes-

chave da comunidade. 
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emocional, 

situação de 

exclusão social, 

precariedade 

socioeconómica, 

provenientes de 

ambientes 

sociofamiliares de 

grande fragilidade. 

Sem contexto de 

origem definidos, 

caracterizam-se 

pela adoção de 

policonsumos. 

Dificuldades em 

pensar e 

implementar um 

projeto de vida. 

foro psicológico. fragilidade psíquica e 

emocional, 

situação de exclusão 

social, precariedade 

socioeconómica. 

potencialmente 

reparadores. 

 

 (CDT, CPCJ, UCC, 

autarquia) 

 

 

Jovens 

Universitários 

 

 

3000 

Jovens entre os 18 

e os 30 anos 

frequentadores da 

noite eborense, 

caracterizados pela 

adoção de 

comportamentos 

 

 

 

Contexto de diversão nocturna 

Dependência 

física e 

psicológica de 

spa’s (enfoque 

no álcool e 

cannabis); 

Comportamentos 

Comportamentos 

sexuais de risco, 

associados a 

consumos de álcool e 

Cannabis; consumos 

de outras spa’s ilícitas 

e CAD; 

Presença de um 

projeto de associativo 

académico 

sensibilizado e 

comprometido com 

estratégias de 

promoção da saúde e 

Observação. 

 

Contactos formais, informais 

e reuniões com informantes-

chave da comunidade. 

 (APF, AAUE, Serviços 

Sociais da UE, ASAE, 
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sexuais de risco, 

associados a 

consumos de álcool 

e cannabis, com 

consumos de outras 

spa’s ilícitas e 

CAD. 

sexuais de risco 

ISTs; 

Fragilidades 

psico-

emocionais.  

comportamentos de 

risco associados à 

prevenção rodoviária. 

de cariz investigativo; 

Presença de um 

Projeto de Mentorado 

nas residências 

universitárias; 

Projeto: 

“Universidade 

Saudável” (ainda em 

fase de 

implementação). 

GARE, PSP). 

 

 

Jovens e adultos 

 

 

500 

Indivíduos entre os 

13 e os 40 anos, 

associados a 

comportamentos de 

risco, consumos 

recreativos e 

dependentes, 

pequeno tráfico e 

marginalidade, 

frequentadores dos 

espaços de 

diversão noturna. 

 

 

Contexto de diversão noturna 

 

 

Dependência 

física e 

psicológica; 

ISTs. 

Comportamentos de 

risco; consumos 

recreativos e 

dependentes; 

pequeno tráfico e 

marginalidade, 

frequentadores dos 

espaços de 

diversão noturna; 

comportamentos de 

risco associados à 

prática rodoviária. 

Sentido de 

comunidade e de 

pertença ao território; 

Vínculos emocionais 

interpares 

potencialmente 

reparadores. 

 

Observação. 

 

Contactos formais, informais 

e reuniões com informantes-

chave da comunidade. 

(APF, AAUE, Serviços 

Sociais da UE, UCC, PSP 

ASAE, Autarquia, GARE). 
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3.2. ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO  

Grelha 6: Análise dos fatores de risco e de proteção 

Colunas preenchidas na Grelha 3 

Grupos 

identificados 

N.º de 

indivíduos 

Caracterização 

qualitativa 

Contextos associados Fatores 

de risco 

identificados 

Fatores 

de proteção 

identificados 

Métodos e fontes 

utilizados 
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Famílias em 

situação de 

vulnerabilidade 

socio 

emocional. 

 

 

50 

Famílias de baixa 

condição 

socioeconómica, 

com incidência de 

desemprego ou 

beneficiárias do RSI. 

Existência de 

consumos 

excessivos de álcool 

ou outras 

substâncias, 

negligência parental, 

violência doméstica, 

e ambientes sócio 

familiares indutores 

de comportamentos 

desviantes. 

 

 

 

Contexto Familiar. 

Relação com pares que 

consomem substâncias 

psicoativas; 

Ausência de regras e 

normas; 

 Fácil acessibilidade a 

substâncias 

psicoativas;  

Famílias com 

tolerância a consumos 

disruptivos;  

Carência económica e 

social;  

Ausência de projetos 

de vida. 

Disponibilidade de 

uma comissão de 

proteção de crianças 

e jovens e de outros 

sistemas de suporte 

social no território 

que asseguram a 

sinalização/ 

acompanhamento/ 

supervisão e apoio 

destes indivíduos.  

Observação 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da comunidade. 

 (Segurança Social, 

CPCJ, APF, Câmara 

Municipal de Évora, 

CDT, CPCJ, CVP). 
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. 

 

Adolescentes 

 

 

150 

Situação de 

subaproveitamento 

escolar, 

disfuncionalidade 

familiar e 

precariedade 

socioeconómica, e 

que apresentam 

comportamentos 

aditivos, com e 

sem substância, 

consumos 

recreativos e 

pequeno tráfico; 

 

 

Contexto Escolar. 

Início precoce do 

consumo de 

substâncias 

psicoativas;  

Desvalor atribuído ao 

projeto escolar 

enquanto forma de 

organização pessoal e 

profissional;  

Suscetibilidade à 

pressão de pares;  

Necessidade de 

aceitação pelos pares;  

Proveniência de 

contextos familiares 

vulneráveis; 

Contexto socio cultural 

permissivo aos 

consumos 

(particularmente de 

álcool); 

Professores 

desmotivados e 

resistentes às 

mudanças. 

Estabelecimento de 

relações 

significativas com 

adultos de referência;  

Boa cobertura de 

respostas ao nível da 

prevenção ambiental; 

Boa resposta 

territorial do 

policiamento de 

proximidade (Escola 

segura) e equipas de 

saúde escolar e PES; 

Diminuição do 

acesso às substâncias 

psicoativas;  

Aproximação a 

respostas que 

promovem 

intervenção 

psicossocial 

adequada.  

 

 

 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da comunidade. 

 (Agrupamentos de 

escolas, Saúde 

Escolar, DGEST, 

Associações de Pais, 

CDT. CPCJ, UCC. 

autarquia). 
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Jovens e 

adultos em 

contexto de 

formação 

profissional. 

 

 

600 

Jovens entre os 13 

e os 17 anos, que 

frequentam cursos 

vocacionais 

(CEF); jovens 

entre os 15 e os 21 

anos, que 

frequentam cursos 

de Aprendizagem 

do IEFP; jovens 

adultos e adultos, 

entre os 18 e os 60 

anos, que 

frequentam cursos 

EFA’s. 

 

 

Contexto de formação 

profissional. 

Baixas 

expectativas/aspirações 

educacionais; 

Suscetibilidade à 

pressão (negativa) de 

pares 

que consomem 

substâncias 

psicoativas; 

Acessibilidade a 

substâncias 

psicoativas; 

 Baixa perceção do 

risco; 

Proveniência de 

contextos familiares 

vulneráveis. 

Contexto socio cultural 

permissivo no que toca 

ao consumo de spa’s 

(álcool). 

Acompanhamento 

educativo/pedagógico 

especializado 

dirigido a alunos em 

risco; 

Oportunidades de 

participação 

comunitária; 

Realização de ações 

de prevenção 

universal por parte da 

equipa de prevenção 

do CRI; 

Boa relação com as 

equipas de 

policiamento de 

proximidade; 

Boa articulação com 

a comunidade de 

parceiros e 

capacidade de 

intervenção das 

equipas de saúde 

escolar da UCC. 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da comunidade. 

(autarquia, PSP, 

UCC/Saúde escolar, 

IEFP, EPRAL). 
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Jovens adultos 

e adultos. 

 

 

 

50 

Indivíduos entre 

os 20 e 35 anos, 

com baixa 

escolaridade, 

fragilidade 

psíquica e 

emocional, 

situação de 

exclusão social, 

precariedade 

socioeconómica, 

provenientes de 

ambientes 

sociofamiliares de 

grande fragilidade. 

Sem contexto de 

origem definidos, 

caracterizam-se 

pela adoção de 

policonsumos. 

Dificuldades em 

pensar e 

implementar um 

projeto de vida. 

 

 

Contexto Comunitário. 

Carência económica e 

social;  

Relação com pares que 

consomem substâncias 

psicoativas; 

Acessibilidade a 

substâncias 

psicoativas;  

Grande suscetibilidade 

à pressão de pares; 

Fragilidade nas 

respostas da 

comunidade ao nível 

da saúde mental; 

Baixas expectativas 

em relação aos 

projetos de vida e/ou 

escolares. 

 

Oportunidades de 

participação cívica; 

Acesso a respostas 

que promovem 

intervenção 

psicossocial 

adequada. 

 

 

 

 

 

 

Observação 

participante. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da comunidade.  

(IEFP, UCC, PSP, 

autarquia, junta de 

freguesias, CVP) 
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Jovens adultos 

e adultos; 

Jovens 

Universitários 

 

 

 

3500 

Indivíduos, entre 

os 13 e 40 anos, 

frequentadores da 

noite eborense, 

caracterizados 

pela adoção de 

comportamentos 

de risco, 

associados a 

consumos de 

álcool e cannabis, 

com consumos de 

outras spa’s 

ilícitas e CAD. 

Residentes em 

residências, 

provenientes de 

países africanos, 

Magrebe, Ásia, 

Brasil, com 

práticas sociais e 

culturais 

associadas a 

consumos de 

spa’s. e 

comportamentos 

sexuais de risco. 

 

 

Contexto de diversão 

noturna. 

Relação com pares que 

consomem substâncias 

psicoativas; 

Ambiente socio 

cultural indutor de 

consumos; 

Atitudes favoráveis 

quanto ao consumo de 

álcool; 

Fácil acessibilidade a 

substâncias; 

Suscetibilidade à 

pressão de pares; 

Normas da sociedade 

tolerantes ao consumo 

de bebidas alcoólicas. 

Associação 

Comercial de Évora 

subescritora de 

compromisso no 

âmbito do GIRA 

(Grupo de 

Intervenção Regional 

do Álcool); 

Excelente articulação 

com forças de 

segurança, ASAE, 

AAUE e serviços 

sociais; 

Respostas de redução 

de riscos em 

contextos de diversão 

noturna; 

Respostas de 

mediação interpares 

em contexto 

académico; 

Oportunidade de 

envolvimento pró-

social e 

reconhecimento de 

algumas atividades 

de cariz comunitário, 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da comunidade.  

(APF, AAUE, 

Serviços Sociais da 

UE, ASAE, GARE, 

PSP, UCC, CPCJ, 

NPCJ, Associação 

comercial do distrito 

de Évora). 
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3.3. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

Grelha 7: Análise das consequências sociais 

Colunas preenchidas na Grelha 3 

Grupos identificados Problemas sociais Consequências sociais 

identificadas 

Fatores que potenciam ou inibem as 

consequências sociais identificadas 

Métodos e fontes 

utilizados 

Famílias em situação 

de vulnerabilidade 

socio emocional. 

Estigmatização social; 

fragilização socio económica; 

Desemprego; Marginalização; 

Alcoolismo. 

 

Dificuldade em obter e 

manter um emprego 

estável. 

 

Fatores inibidores: 

Estigma social; 

Ausência de um projeto de vida; 

Baixas qualificações profissionais; 

Dependência de apoios sociais. 

Fatores potenciadores: 

Existência de redes de trabalho social e 

sistemas de suporte na comunidade; 

Presença de ofertas formativas de qualificação 

profissional;  

Oportunidades de participação comunitária. 

 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões com 

informantes-chave da 

comunidade. 

 (Segurança Social, CPCJ, 

APF, autarquia). 



Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central – Administração Regional de Saúde do Alentejo 
GUIÃO PARA O DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO – FASE 4 PORI 

  _________________________________ 
 

Centro Resposta Integradas do Alentejo Central 
Bairro das Corunheiras - Rua Gil do Monte, nº2 | 7000-503 Évora – Tel.: 266 009 800 | Fax: 266 751 029 78 

 

Adolescentes 

Inconsistência do percurso 

escolar; 

Ambientes socio familiares 

desestruturados e tolerantes, 

com situações de consumos e 

comportamentos de risco 

associados. 

 

Delinquência; 

Dificuldades no percurso 

escolar 

Dificuldade de inserção 

social e profissional; 

Maior utilização de 

serviços sociais e de 

saúde; 

Estigmatização; 

Alteração das relações 

interpessoais na família 

e na comunidade. 

 

Fatores inibidores: 

Famílias pouco resilientes e promotoras de 

projetos escolares consistentes; 

Estigmatização social; 

Dependência de apoios sociais; 

Descrença no projeto escolar como forma de 

afirmação social e pessoal; 

Professores desgastados e resistentes às 

mudanças. 

Fatores potenciadores: 

Bom sentido de comunidade; 

Relação interpares potencialmente promotora 

de relações significativas; 

Oportunidades de participação pró-social e 

compromisso comunitário. 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões com 

informantes-chave da 

comunidade. 

 (Agrupamentos de escolas, 

Saúde Escolar, DGEST, 

Associações de Pais). 
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Jovens e adultos em 

contexto de formação 

profissional. 

Desinvestimento e desvalor 

atribuído ao projeto escolar. 

Escassas competências socio 

profissionais; 

Ausência de oportunidades 

laborais consistentes; 

Ambientes socio familiares 

frágeis. 

 

Ausência ou inadequada 

formação ou experiência 

profissional; 

Habilitações escolares 

limitadas. 

Fatores inibidores: 

Estigmatização social; 

Fragilidade do tecido empresarial; 

Proveniência de agregados socio familiares 

fragilizados e sem cultura de valorização 

escolar; 

Professores desgastados e resistentes às 

mudanças. 

Fatores potenciadores: 

Capacitação profissional em linha com as 

necessidades do mercado; 

Reconhecimento da valorização e capacitação 

profissional; 

Acompanhamento socio/ educativo 

especializado dirigido a alunos em risco. 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões com 

informantes-chave da 

comunidade. 

 (IEFP, EPRAL UCC, DRE, 

PSP, CME). 
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Jovens adultos e 

adultos. 

Dificuldades no percurso 

escolar. 

Escassas competências socio 

profissionais; 

Baixas expectativas/aspirações 

educacionais. 

Indivíduos diminuídos, 

estigmatizados; 

Incapacidade de 

manutenção de relações 

pessoais e sociais. 

Fatores inibidores: 

Escassas habilitações profissionais; 

Escassa motivação para projetos de vida 

alternativos; 

Dificuldades no percurso escolar;  

Dificuldade de inserção social e profissional; 

Probabilidade de maior utilização de serviços 

sociais e de saúde.  

Fatores potenciadores: 

Existência de redes de trabalho social e 

sistemas de suporte na comunidade; 

Treino de competências pessoais e de 

cidadania; 

Possibilidade de construção de projetos de vida 

sustentáveis; 

Rede de referenciação e articulação 

interinstitucional. 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões com 

informantes-chave da 

comunidade. 

(Segurança Social, 

autarquia, PSP, CPCJ, CAD, 

etc.). 
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Jovens adultos e 

adultos; 

Jovens Universitários. 

 

Relação com pares que 

consomem álcool com 

comportamentos problemáticos; 

Suscetibilidade à pressão 

(negativa) de pares; 

Disponibilidade da substância. 

Comportamento de risco 

associados à sexualidade 

e consumos de spa’s; 

Desenraizamento social 

e familiar. 

Fatores inibidores: 

Cultura universitária promotora de 

comportamentos de risco; 

Elevada tolerância a situações de consumo. 

Imagem social associada a comportamentos de 

risco; 

Atitudes favoráveis ao consumo de substâncias 

psicoativas. 

Fatores potenciadores: 

Forte sentido de identidade; 

Boa inserção na comunidade; 

Dinâmica associativa académica potenciadora 

de oportunidades de intervenção comunitária e 

aquisição de competências socio emocionais. 

Observação. 

 

Contactos formais, 

informais e reuniões com 

informantes-chave da 

comunidade. 

 (APF, AAUE, Serviços 

Sociais da UE, ASAE, 

GARE, CAD, CME). 

 

 



Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central – Administração Regional de Saúde do Alentejo 
GUIÃO PARA O DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO – FASE 4 PORI 

  _________________________________ 
 

Centro Resposta Integradas do Alentejo Central 
Bairro das Corunheiras - Rua Gil do Monte, nº2 | 7000-503 Évora – Tel.: 266 009 800 | Fax: 266 751 029 82 

4 - ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES 

Grelha 8: Levantamento das intervenções existentes 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

CRI de Évora – 

Equipa de Prevenção, 

Tratamento e 

Reinserção; Consulta 

“AdolesSendo”. 

Famílias em 

situação de 

vulnerabilidade 

socio emocional. 

Aumento do nível 

de competências 

pessoais e sociais 

das crianças e 

adolescentes; 

Retardar os 

primeiros 

consumos e/ou 

reduzir a sua 

frequência; 

Aumento das 

competências 

socio emocionais 

das famílias. 

 

Contexto Familiar. 

Sensibilização 

das instituições 

responsáveis para 

melhorar a 

acessibilidade às 

respostas 

institucionais; 

Sensibilização da 

comunidade para 

a necessidade de 

um trabalho mais 

eficaz ao nível da 

sinalização, 

referenciação e 

Escassez de recursos 

humanos; 

Inexistência de 

respostas de 

proximidade; 

Ausência de 

referenciais de 

intervenção no sector; 

Motivação das famílias 

na adesão ao projeto de 

intervenção. 

 

Observação. 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade. 
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INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

encaminhamento 

de situações de 

risco; 

Boa relação 

institucional entre 

as entidades que 

intervêm no 

sector. 

Apoio, 

acompanhamento e 

supervisão de 

projetos em meio 

escolar; Consulta 

“AdolesSendo”; 

Programa “Eu e os 

Outros”; 

Dinamização de 

 

Adolescentes. 

Reduzir/atenuar 

os riscos dos 

consumos de spa´s 

nos adolescentes 

consumidores; 

Promoção de uma 

cultura de 

educação para a 

saúde; Aumento 

 

Contexto Escolar. 

 

Promoção de 

competências 

pessoais e sociais; 

Aumento da 

literacia em 

CAD; 

Resposta em 

prevenção 

Escassez de recursos 

humanos; 

Ausência de espaços 

letivos para a 

dinamização do 

programa E&O; 

Indisponibilidade dos 

docentes e técnicos 

Observação. 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade. 
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INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

sessões de 

sensibilização; 

Capacitação de 

profissionais, 

docentes e não 

docentes. 

do nível de 

competências 

pessoais e sociais 

dos adolescentes e 

jovens. 

indicada; 

Melhoria das 

competências de 

sinalização, 

encaminhamento, 

gestão de 

situações de 

CAD, por parte 

dos profissionais; 

Descentralização 

de resposta; 

Criação de 

estrutura de 

proximidade. 

 

 
 

para a replicação, 

numa dimensão mais 

operativa, das 

competências 

adquiridas; 

Professores 

desgastados e 

resistentes às 

mudanças ou outras 

formas de intervenção. 
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INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

Apoio, 

acompanhamento e 

supervisão de 

projetos de 

intervenção em meio 

formação 

profissional; 

Jovens e adultos 

em contexto de 

formação 

profissional. 

Reduzir/atenuar 

os riscos dos 

consumos de spa´s 

nos adolescentes 

consumidores; 

Promoção de uma 

cultura de 

educação para a 

saúde; 

Contexto de formação 

profissional. 

 

Aumento da 

literacia em 

saúde; 

Apoio a 

população de 

risco e população 

em geral; 

Dinamização de 

estratégias de 

prevenção que 

diminuam os 

fatores de risco e 

potenciem fatores 

de proteção. 

 

 

Descontinuidade das 

intervenções; 

Escassez de recursos 

humanos; 

Percursos escolares dos 

jovens, irregulares e 

sem garantias de 

continuidade. 

 

Observação. 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade. 
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INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

 

CRI de Évora – 

Equipa de Prevenção; 

 

Jovens adultos e 

adultos. 

Aumento do nível 

de competências 

pessoais e sociais; 

Redução das 

situações 

associadas ao 

consumo de spa’s; 

Aumento dos 

conhecimentos 

sobre os riscos de 

consumos de spa’s 

e adoção de outros 

comportamentos 

de risco; 

Diminuição dos 

riscos e danos 

associados ao 

consumo de 

 

Contexto Comunitário. 

Aumento da 

literacia em 

saúde; 

Apoio à 

população de 

risco e população 

em geral; 

Dinamização de 

estratégias de 

prevenção que 

diminuam os 

fatores de risco e 

potenciem fatores 

de proteção; 

Aumento de 

competências 

socio emocionais. 

Descontinuidade das 

intervenções; 

Escassez de recursos 

humanos; 

Sobrecarga dos 

profissionais afetos às 

intervenções. 

 

 

Observação. 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 

comunidade. 
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INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

substâncias; 

Melhoria da rede 

de sinalização e 

referenciação de 

adolescentes e 

jovens em risco. 

Capacitação da 

comunidade no 

que toca à gestão, 

sinalização de 

situações de 

risco; 

Reforço da rede 

de instituições 

prestadoras de 

cuidados. 

Grupo de mediadores 

para intervenção em 

contexto de diversão 

noturna; Projeto 

“Risca o Risco”; 

Projeto G.I.R.A. – 

Grupo de Intervenção 

Jovens adultos e 

adultos; Jovens 

Universitários. 

Reduzir/atenuar 

os riscos dos 

consumos de spa´s 

nos adolescentes e 

jovens 

consumidores; 

diminuir 

Contexto de diversão 

noturna. 

Abordagem em 

redução de riscos 

numa lógica 

interpares; 

Resposta 

consolidada; 

Persistência de 

dificuldades na 

passagem da 

mensagem de redução 

de riscos; 

Instabilidade 

Observação 

participante. 

Contactos formais, 

informais e reuniões 

com informantes-

chave da 
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INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

Regional no Álcool; 

Articulação com 

Associação 

Comercial de Évora; 

Articulação 

protocolada com a 

Associação 

Académica da 

Universidade de 

Évora. 

comportamentos 

sexuais de risco e 

desacatos em 

contextos e 

ambientes 

festivos; diminuir 

o sentimento de 

insegurança 

dentro da cidade; 

promover uma 

cultura de 

responsabilidade 

social, cidadania 

ativa e 

cumprimento da 

lei entre os 

gerentes dos 

estabelecimentos 

Participação da 

Associação 

Académica da 

UE; 

Existência de 

rede de parceiros 

comprometidos e 

sensibilizados 

para a temática. 

 

 

institucional de 

algumas entidades que 

compõem o consórcio 

de parceiros. 

comunidade. 
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INTERVENÇÕES A 

DECORRER 

DESCRIÇÃO E A 

QUEM SE DIRIGE 

OBJETIVOS  SÃO ABRANGIDOS 

GRUPOS OU 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS? SE 

SIM QUAIS? 

BENEFÍCIOS DESVANTAGENS  MÉTODOS E FONTES 

UTILIZADOS  

de diversão 

noturna da cidade; 

diminuir os riscos 

para a saúde 

pública. 
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Grelha 9: Análise das intervenções 

GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS 

NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

Famílias em situação de 

vulnerabilidade socio 

emocional. 

Contexto Familiar. Situação de 

vulnerabilidade socio 

emocional; 

Deficit de competências 

socio emocionais; 

Cultura familiar 

permissiva a situações 

de consumos e 

comportamentos de 

riscos. 

 

Programas de 

sinalização, apoio e 

encaminhamento social 

da SS; 

Prestação de apoio em 

bens de primeira 

necessidade; 

Disponibilização de 

apoios financeiros 

(RSI); 

Dinamização de ações 

de cariz assistencialista 

(distribuição de 

alimentos, 

medicamentos, roupas, 

pagamentos pontuais de 

Melhoria da articulação 

institucional; 

Reforço dos recursos 

humanos das equipas 

existentes; 

Reforço da rede de 

sinalização e 

referenciação de 

situações problemáticas; 

Criação de mecanismos 

de autonomização das 

famílias; 

Maior sensibilização da 

comunidade técnica para 

a dimensão transversal 

dos CAD; 

Criação de programas de 

promoção de 

competências parentais; 

Capacitação dos 

técnicos de referência 

das entidades 

interventoras; 

Criação de uma 

plataforma de 

articulação 

interinstitucional de 

intervenção em meio 

familiar; 

Criação de um espaço 

de educação não formal 

potenciador de 
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GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS 

NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

despesas médicas, 

medicação, transportes, 

etc.). 

 

 

Melhoria dos 

mecanismos de 

sinalização, 

comunicação, e 

acompanhamento dos 

agregados. 

competências de 

cidadania e participação 

ativa, dirigida a jovens e 

seus familiares. 

 

 

Adolescentes. 

 

Contexto Escolar. 

 

Redução dos consumos 

de substâncias 

psicoativas em contexto 

escolar e profissional e 

dos novos 

comportamentos 

aditivos sem substância; 

subaproveitamento 

escolar; adoção de 

comportamentos de 

risco; 

Frágil supervisão 

Programa de educação 

para a saúde (PES); 

Intervenções da UCC; 

Programa Saúde 

Escolar; 

Intervenções de 

prevenção de 

comportamentos sexuais 

de risco-APF; 

Resposta do 

policiamento de 

Melhoria da rede de 

articulação 

interinstitucional; 

Melhoria dos 

mecanismos de 

sinalização, 

comunicação, e 

acompanhamento dos 

casos mais 

problemáticos; 

Reforço dos mecanismos 

Dinamização de 

programas estruturados 

e validados de promoção 

de competências socio 

emocionais; 

Criação de um programa 

que promova o sucesso 

educativo, e o 

envolvimento das 

famílias, no sentido de 

um maior investimento 

escolar; 
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GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS 

NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

parental/familiar 

(definição de regras e 

limites); 

Insuficiência de 

oportunidades para 

ocupação de tempos 

livres; 

Limitação dos hábitos 

de ocupação dos tempos 

livres; 

Falta de regras na 

utilização das novas 

tecnologias (videojogos 

em particular); 

Falta de informação 

relativamente aos riscos 

associados a estes usos 

indevidos; 

proximidade “Escola 

Segura”; 

Consulta do adolescente 

(“AdolesSendo”); 

Ações de prevenção em 

CAD de cariz Universal; 

Dinamização anual do 

inquérito escolar, 

“Conhecer Global, atuar 

local”. 

 

de dissuasão de 

consumos de spa’s 

ilícitas; 

Construção de uma 

cultura de prevenção 

ambiental em meio 

escolar; 

Aumento da 

sensibilidade/formação 

para as questões relativas 

aos riscos das 

dependências sem 

substância; 

Ausência de mecanismos 

de participação familiar 

no percurso formativo 

dos jovens. 

Reforço da cultura de 

Criação de uma 

plataforma concelhia de 

promoção da saúde, que, 

usando a informação 

produzida pelo inquérito 

“Conhecer Global, atuar 

local”, defina estratégias 

de promoção da saúde, 

para as escolas do 

concelho; 

Dinamização de um 

programa de capacitação 

em CAD, dos agentes 

educativos (docentes e 

não docentes), de 

intervenção social, 

segurança, animação 

socio cultural, etc. 
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GRUPOS 

IDENTIFICADOS 

CONTEXTOS 

IDENTIFICADOS 

NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

 intervenção em rede. Promoção de ações de 

envolvimento e 

participação das famílias 

na vida da escola; 

Dinamização de um 

programa de educação 

pelos pares; 

Criação de um 

mecanismo de 

integração, 

monitorização e 

avaliação das 

intervenções em meio 

escolar; 

Criação de um Guião de 

Procedimentos de 

Atuação em Situações 

de CAD; 
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CONTEXTOS 
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IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

Implementação de um 

programa de capacitação 

em CAD dos técnicos 

interventores; 

Dinamização de 

programas estruturados 

e validados de promoção 

de competências socio 

emocionais. 

Jovens e adultos em 

contexto de formação 

profissional. 

Contexto de formação 

profissional. 

Redução dos consumos 

de substâncias 

psicoativas em contexto 

escolar e profissional e 

dos novos 

comportamentos 

aditivos sem substância; 

Deficit de competência 

Equipas de apoio 

psicopedagógico das 

entidades formadoras; 

Programa de educação 

para a saúde (PES); 

Intervenções da UCC; 

Resposta do 

policiamento de 

Melhoria da rede de 

articulação entre as 

entidades formadoras e o 

mercado de trabalho; 

Melhor capacitação dos 

técnicos das equipas de 

intervenção 

psicopedagógica; 

Dinamização de um 

programa de educação 

pelos pares; 

Criação de um Guião de 

Procedimentos de 

Atuação em Situações 

de CAD; 

Criação de um programa 
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IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

académicas, 

profissionais e pessoais; 

Estigma, fraca 

participação 

comunitária; 

Dificuldades de 

empregabilidade. 

 

proximidade “Escola 

Segura”; 

Consulta do adolescente 

(“AdolesSendo”); 

Ações de prevenção em 

CAD de cariz Universal; 

Respostas de cariz social 

dirigido a situações de 

carência socio 

económica. 

 

 

Criação de um programa 

específico de intervenção 

em contextos de 

formação profissional; 

Construção de 

mecanismos de 

participação parental nos 

percursos formativos dos 

jovens; 

Maior sensibilidade 

social do mercado de 

trabalho. 

que promova o sucesso 

educativo, e o 

envolvimento das 

famílias, no sentido de 

um maior investimento 

escolar; 

Construção de um 

interface entre a 

comunidade laboral e as 

propostas e programas 

de formação e 

capacitação profissional. 

 

 

Jovens adultos e 

adultos. 

 

Contexto Comunitário. 

Consumos precoces e 

abusivos de álcool; 

Pequeno tráfico de 

haxixe; Baixa perceção 

de riscos nos consumos 

Projeto “Risca o Risco” 

(articulação de ações de 

promoção da saúde e 

intervenção em 

contextos de diversão 

Criação de espaços de 

participação e vinculação 

dos jovens no que toca à 

intervenção comunitária; 

Capacitação dos 

técnicos interventores 

em matérias sobre CAD; 

Criação de mecanismos 
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NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

de cannabis, álcool e 

tabaco e 

desconhecimento sobre 

as consequências dos 

consumos. 

noturna); 

Projeto G.I.R.A. 

(dinamização de ações 

de prevenção de 

consumos abusivos de 

álcool); 

Equipa de prevenção, 

tratamento e reinserção 

do CRI; 

Respostas da CDT, PSP 

e ASAE ao nível da 

fiscalização, dissuasão e 

sinalização de situações 

problemáticas. 

 

Desenvolvimento de 

estratégias de 

concertação e articulação 

interinstitucional entre as 

entidades que asseguram 

respostas a estes 

públicos; 

Maior agilização na rede 

de referenciação, 

sinalização e 

encaminhamento das 

situações mais 

problemáticas. 

 

de recolha e troca de 

informação entre as 

entidades interventoras; 

Construção de respostas 

formativas de 

capacitação profissional; 

Maior compromisso e 

participação das 

entidades que compõem 

os consórcios: “Risca o 

Risco e projeto GIRA. 

 

 

 

Jovens adultos e 

adultos; Jovens 

 

Contexto de diversão 

Reduzir consumos 

abusivos de álcool, e 

Projeto “Risca o Risco” 

(articulação de ações de 

Criação de uma 

estratégia de intervenção 

Desenvolvimento de 

ações de caracterização 
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IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

Universitários. noturna. 

Espaços Universitários. 

cannabis em contextos 

de diversão noturna 

indutores de 

comportamentos sexuais 

de risco, situações de 

violência entre pares e 

pequeno tráfico; Reduzir 

comportamentos de 

risco em contexto 

universitário, com 

enfoque nas residências 

universitárias, casas 

particulares e ambientes 

festivos académicos. 

promoção da saúde e 

intervenção em 

contextos de diversão 

noturna); 

Respostas de dissuasão 

de consumos 

dinamizadas pela CDT; 

Serviços Sociais da UE; 

Dinamização do projeto 

de Mentorado dirigido 

aos alunos em 

residências 

Universitárias; 

Projeto G.I.R.A. 

(dinamização de ações 

de prevenção de 

consumos abusivos de 

álcool); 

integrada no ensino 

superior; 

Desenvolvimento de uma 

ação de aproximação da 

universidade à cidade; 

Conclusão do processo 

de implementação (e 

assunção de uma 

componente mais 

operativa) do projeto 

“Universidade 

Saudável”; 

Desenvolvimento de uma 

abordagem especifica e 

mais dirigida aos alunos 

estrangeiros a frequentar 

a universidade de Évora, 

com enfoque nas 

dos públicos e contextos 

aniversários; 

Construção de uma ação 

mais dirigida aos 

espaços de diversão 

noturna frequentados 

pelos alunos da 

universidade; 

Dinamização de uma 

ação de caracterização 

dos contextos 

universitários; 

Criação de uma resposta 

de apoio psicossocial 

orientada para os alunos 

da Universidade; 

Formação dos técnicos 

do ensino superior em 
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IDENTIFICADOS 

NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER * 

ALTERAÇÕES 

NECESSÁRIAS ÀS 

INTERVENÇÕES A 

DECORRER  

NOVAS INTERVENÇÕES 

NECESSÁRIAS 

Equipa de prevenção, 

tratamento e reinserção 

do CRI; Respostas da 

CDT, PSP e ASAE; 

Dinamização de ações 

de sensibilização e 

reflexão sobre as 

temáticas dos CAD; 

Criação do grupo – 

“Universidade 

Saudável” (ainda em 

fase de experimentação). 

residências 

universitárias; 

Aumento da frequência 

das ações de prevenção 

universal em CAD; 

Maior compromisso e 

participação da Reitoria 

da Universidade no 

enquadramento 

institucional das ações 

em vigor. 

 

matérias sobre CAD; 

Dinamização de um 

programa de educação 

pelos pares; 

Criação de um Guião de 

Procedimentos de 

Atuação em Situações 

de CAD. 

 

 

* Incluir as intervenções que não dão resposta aos grupos e contextos mas que poderão dar. 
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	INTRODUÇÃO
	O documento aqui explanado resume o Diagnóstico das Freguesias Urbanas da cidade de Évora no que aos comportamentos aditivos e dependências diz respeito, tendo sido elaborado pelo Centro de Respostas Integradas do Alentejo Central (CRI-AC), da ARS Ale...
	Tendo como base o levantamento de fontes de informação e a abordagem dos vários parceiros locais, procedeu-se à compilação e sistematização da informação, identificação de problemas e posterior hierarquização.
	A metodologia que esteve por base deste trabalho foi a RAR (rapid assessment and response), sugerida pelo SICAD no quadro do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI).
	É pretendido, a partir desta estratégia, compreender a dimensão e natureza dos problemas, identificar os recursos e oportunidades existentes no território, e propor, a partir da área de intervenção lacunar da prevenção e redução de riscos em contexto ...
	CARACTERIZAÇAO SOCIO DEMOGRÁFICA
	1. METODOLOGIA
	A metodologia de recolha de informação baseou-se, num primeiro momento, numa abordagem junto dos parceiros institucionais e da sociedade civil, associados directa ou indirectamente ao território. As entidades seleccionadas reuniram os critérios de, bo...
	No sentido da concretização deste pressuposto, foram tidas em conta as informações produzidas pelas seguintes Instituições/Entidades:
	 Câmara Municipal de Évora;
	 Direcção Regional de Educação do Alentejo;
	 Instituto de Emprego e Formação Profissional;
	 Juntas de Freguesia dos territórios identificados;
	 Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa.
	 Delegação do Alentejo da Associação de Planeamento Familiar;
	 Centros Sociais e Paroquiais das Freguesias envolvidas;
	 Escolas de 1.º, 2.º e 3.º ciclo da cidade;
	 Caritas Arquidiocese de Évora;
	 Polícia de Segurança Pública;
	 Associação de Desenvolvimento e Bem-Estar Social da Cruz da Picada;
	 Fundação Eugénio de Almeida;
	 HABEVORA - Empresa municipal de gestão do parque habitacional social do concelho;
	 Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental/Contrato Local de Desenvolvimento Social 3G.
	 Serviços Sociais da Universidade de Évora;
	 Centro de Deteção Precoce do VIH – Departamento de Saúde Publica da ARS Alentejo;
	 Centro Distrital de Évora do Instituto de Segurança Social, IP;
	 Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência de Évora.
	Foram ainda exploradas e consultadas as seguintes fontes e documentos:
	 Carta Social do concelho de Évora (2017);
	 Diagnóstico Social do Concelho de Évora (2015);
	 CENSOS (2011);
	 Corpo teórico dos Projetos de Intervenção associados aos territórios (2018)
	 Diagnósticos Sociais das Freguesias envolvidas (2013 / 2015)
	 Estudo: “Conhecer Global Atuar Local” – Caracterização das escolas do Alentejo nos níveis – 7º e 9ºano (ano letivo 2017/2018)
	 Plano de Desenvolvimento Social do Concelho de Évora (2013 / 2015)
	 Referencial estratégico para o Alentejo - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (2017)
	 Sítios na Internet do INE, PORDATA, Saúde, Educação, etc. (2018);
	 Observação direta e participante (2018)
	 Plano de ação para a redução dos comportamentos aditivos e das dependências (2013 / 2020)
	 Carta Educativa, 2016
	 Diagnóstico juvenil - Plano Municipal de juventude de Évora (2018)
	2.  IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS
	4. GRUPOS ALVO IDENTIFICADOS
	5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO
	RAR - Rapid Assessment and Response;
	ETAPA 2 – Análise Contextual
	ETAPA 3 – Análise dos grupos e dos contextos
	3.1. Análise das consequências para a saúde
	3.2. Análise dos fatores de risco e de proteção
	3.3. Análise das consequências sociais
	4 - Análise das intervenções

