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1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO 

De acordo com os dados preliminares do INE (2011) residem na cidade do Porto 237 559 cidadãos, 

dos quais 108 359 são homens e 129 200 são mulheres. Estes dados apontam para um decréscimo 

demográfico na ordem dos 9,7%. Segundo os dados do INE de 2009, existiam na cidade do Porto 

82 731 pensionistas, 12 472 beneficiários do subsídio de desemprego e 29 175 beneficiários do 

rendimento social de inserção (RSI). Este conjunto de cidadãos, que apresenta indicadores de 

vulnerabilidade social, representa mais de 50% da população residente na cidade do Porto. 

De acordo com dados do Diagnóstico Social do Porto – Porto Solidário (2009), 13,3% da população 

(31 670) reside em 47 Bairros Sociais da cidade, distribuída da seguinte forma: 29,9% na freguesia 

de Campanhã, 21,4% em Paranhos, 20,8% em Lordelo do Ouro, 15,2% em Ramalde, 8,4 em 

Aldoar, 2,9% em Bonfim, 1,2% em Massarelos e 0,2% em Santo Ildefonso.  

No que diz respeito a alguns dos indicadores de saúde, segundo os dados do Sistema de Declaração 

Obrigatória de Doenças Transmissíveis, no ano de 2007, foram notificados 166 casos de 

tuberculose pulmonar no concelho do Porto, dos quais 83,1% correspondem a novos casos, 13,3% a 

recidivas e 3,6% a retratamentos. A análise da distribuição de notificações por freguesia permite 

constatar que as mais afetadas são: Campanhã (21%); Paranhos (18%); Bonfim (11%); Ramalde 

(10%); Lordelo do Ouro (9%). 

Em relação às dependências de substâncias psicoativas, e de acordo com dados de 2011 do Instituto 

da Droga e da Toxicodependência, I.P. encontram-se em acompanhamento nas Equipas de 

Tratamento dos Centros Respostas Integradas do Porto 7883 doentes, dos quais 2417 são residentes 

no concelho do Porto. Quando comparado com dados de 2005, verifica-se um ligeiro acréscimo 

(1,8%) no número de utentes residentes no concelho do Porto que recorre às equipas de Tratamento 

da cidade. Numa análise por freguesia, verifica-se em número absoluto que os utentes são 

maioritariamente provenientes das freguesias de Campanhã (17%), Paranhos (15,6%) e Bonfim 

(11,9%). Numa análise de doente por mil habitantes sobressaem as freguesias da zona histórica do 

Porto. 

Quanto aos indicadores relativos à educação, a cidade do Porto funciona como pólo de atração dos 

diferentes níveis de ensino. Com base em dados do Ministério da Educação/GEPE, o concelho do 

Porto tinha, em 2007/8 7935 crianças a frequentar a educação pré-escolar, 13 461 alunos no 1º 

Ciclo, 7062 alunos no 2º Ciclo, 11 208 no 3º Ciclo do Ensino Básico e 15 446 no Ensino 

Secundário. Em relação ao Ensino Superior, a cidade dispõe de 41 estabelecimentos de ensino que 
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acolhem 55 124 estudantes (38 152 do ensino superior público e 16 972 do ensino superior 

privado). Conforme dados fornecidos pelas CPCJ locais, cerca de duas centenas de crianças e 

adolescentes não frequentam nenhum percurso educativo.  

 

2. IDENTIFICAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS GRUPOS E CONTEXTOS  

2.1. CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO, INTEGRADOS NO SISTEMA DE ENSINO 

De acordo com os dados provenientes dos projetos financiados pelo IDT, I.P. e estruturas da 

comunidade foram identificados no concelho do Porto, no último ano, cerca de 2448 crianças e 

jovens em risco integrados no sistema de ensino. Foram ainda identificados 150 crianças e jovens 

institucionalizados em lares de acolhimento. 

Embora integrados no sistema de ensino, grande parte destes jovens manifesta problemas 

relacionados com o absentismo, insucesso e risco de abandono escolar e problemas de 

comportamento (indisciplina, défice de atenção).  

Encontram-se integrados em contextos familiares marcados por modelos educativos 

desestruturados, escassa supervisão parental, frequentes situações de negligência nos cuidados  de 

higiene, alimentação e proteção e ocorrência de situações de maus tratos. 

São maioritariamente residentes em contextos associados a comportamentos desviantes, nos quais 

existe um fácil acesso às substâncias psicoativas, verificando-se em alguns casos situações de 

experimentação e consumo.  

Referem-se como principais contextos associados, os bairros do Cerco do Porto e Lagarteiro 

(freguesia de Campanhã); bairros do Regado e de São Tomé (freguesia de Paranhos); bairro do Viso 

(Ramalde); bairro do Aleixo (freguesia de Lordelo do Ouro); freguesia de Cedofeita e freguesias da 

zona histórica do Porto (Massarelos, Sé, S. Nicolau, Vitória e Miragaia). 

2.2. JOVENS DESINSERIDOS DO SISTEMA DE ENSINO  

De acordo com os dados provenientes dos projetos financiados pelo IDT, I.P. e estruturas da 

comunidade, foram identificados no concelho do Porto, no último ano, cerca de 350 jovens 

desinseridos do sistema de ensino.  
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Apresentam geralmente baixos níveis de escolaridade, défice de competências pessoais e sociais e a 

hostilidade face às normas e valores sociais dominantes. Não tendo qualquer tipo de ocupação, 

muitos deles dedicam-se a atividades marginais e ilícitas.  

Como problemáticas associadas a este grupo, podem destacar-se os comportamentos de risco ao 

nível do consumo de SPA e ao nível sexual, associados a situações de parentalidade precoce. 

Relativamente a este grupo, ressaltam como principais contextos associados os bairros do Aleixo e 

Pasteleira (freguesia de Lordelo do Ouro); bairros do Cerco do Porto e Lagarteiro e zonas 

adjacentes (freguesia de Campanhã) e bairros do Regado e São Tomé (freguesia de Paranhos), 

locais dispersos das freguesias da zona histórica do Porto (Sé, S. Nicolau, Miragaia e Vitória). 

2.3. FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE PSICOSSOCIAL  

De acordo com os dados provenientes dos projetos financiados pelo IDT, I.P. e estruturas da 

comunidade, foram identificados no concelho do Porto, no último ano, cerca de 230 famílias em 

situação de vulnerabilidade psicossocial.  

São habitualmente famílias de baixa condição socioeconómica, com elevada incidência de 

desemprego de longa duração ou com vínculos laborais precários, beneficiárias do RSI, 

“dependentes” dos apoios sociais, sem projetos alternativos de mudança da sua condição de vida.  

São famílias também caraterizadas, em muitos casos, pela existência de consumo e tráfico de 

substâncias ilícitas, violência doméstica, assim como percursos judiciais que frequentemente 

incluem a reclusão. Evidenciam um défice significativo de competências pessoais e parentais, 

existindo com frequência uma troca de papéis familiares e práticas parentais inconsistentes. 

Relativamente a este grupo, os dados recolhidos até à data permitem-nos referir como principais 

contextos associados o bairro do Viso (freguesia de Ramalde); bairros do Cerco do Porto e 

Lagarteiro (freguesia de Campanhã) e bairros do Regado e São Tomé (freguesia de Paranhos), 

freguesias da zona histórica do Porto (Sé, S. Nicolau, Vitória e Miragaia). 

2.4. JOVENS E ADULTOS COM CONSUMOS RECREATIVOS  

A noite do Porto, atualmente, concentra-se na Zona Histórica e Baixa Portuense e na Zona 

Industrial, com uma oferta de bares, clubes e discotecas. Nestes contextos de acordo com os dados 

do projeto CHECK!N, entre 2006 a 2009, foram identificados cerca de 11 224 indivíduos, na sua 

maioria, jovens e jovens adultos de ambos os sexos, integrados socialmente, com percursos 

relativamente normativos, ainda a estudar ou já a trabalhar. Em relação à idade, no início da noite 
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observa-se, geralmente, movimentação de populações mais jovens (16-20 anos) e mais tarde a 

chegada de pessoas mais velhas (20- 40 anos). 

Atualmente tem-se assistido, e de forma crescente, a uma massificação do consumo de álcool, 

associado a outras substâncias de caracter diverso, em grupos muito jovens e em várias áreas da 

cidade, com grande incidência na zona histórica do Porto. É notória também a alteração do contexto 

do consumo, privilegiando-se a rua (consumo em espaço aberto), onde os riscos de vária índole 

ganham uma evidência suscetível de preocupação técnica. 

O facto dos utilizadores destas substâncias não desenvolverem ou não se sentirem dependentes, de 

perspetivarem como normativo o uso destas substâncias naqueles contextos e destas 

proporcionarem, na ótica de quem consome, claros benefícios na esfera do contacto interpessoal, 

afetivo e sexual, constituem, óbvios obstáculos à procura de ajuda institucional, que os poderia 

alertar para as precauções e riscos associados à sua utilização.  

A expansão de consumos nos contextos recreativos, frequentemente caracterizados por uma 

representação social positiva e, consequente baixa perceção do risco, acrescida da legitimidade 

sentida pelos consumidores e aliada a uma grande diversidade de oferta de substâncias, justificam a 

pertinência de atuação nesta realidade. 

2.5. CONSUMIDORES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS ABRANGIDOS POR RESPOSTAS DE 

REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS 

Do levantamento efetuado pelas equipas de rua que operam nas zonas Central, Ocidental e Oriental 

da cidade do Porto, relativamente aos segmentos populacionais e contextos mais afetados pela 

problemática do consumo de substâncias psicoativas, foram identificados: 

 866 Consumidores de substâncias psicoativas na zona Central do Porto (Fonte: Núcleo 

Territorial da Zona Histórica e Baixa do Porto, de 23 de Novembro de 2011) que se 

movimentam, essencialmente, em zonas mais degradadas, caracterizadas por 

fenómenos de tráfico, consumo e prostituição nas freguesias da Sé, São Nicolau, Sto. 

Ildefonso, Vitória, Miragaia, Massarelos e Cedofeita. 

 2462 Consumidores de substâncias psicoativas na zona Ocidental do Porto (Fonte: 

Núcleo Territorial da Zona Ocidental de 20 de dezembro 2011) movimentando-se 

alternadamente pelos Bairros Sociais de Lordelo do Ouro (Bairro do Aleixo, Bairro 

Pinheiro Torres e Bairros da Pasteleira) em casas e fábricas abandonadas, bem como 

em terrenos baldios junto a locais de tráfico. Releva nesta zona da cidade o tráfico de 
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droga pela dimensão da procura durante períodos contínuos diurnos e noturnos/7 dias 

da semana. Salienta-se, também, uma crescente afluência de consumidores no Bairro do 

Viso (freguesia de Ramalde) provavelmente evidenciada pelas atuais acessibilidades, 

nomeadamente pela proximidade da estação de metro; 

 826 Consumidores de substâncias psicoativas na Zona Oriental do Porto (Fonte: Núcleo 

Territorial da Zona Oriental do Porto, de 25 de Novembro de 2011). Estes indivíduos 

movimentam-se por locais, associados ao consumo e tráfico de substâncias psicoativas, 

tais como: na zona envolvente à Universidade Lusíada, no Bairro do Lagarteiro e área 

envolvente, Parque Oriental, zona das Antas (Alameda do Dragão e Praça Francisco Sá 

Carneiro) e em S. Roque da Lameira (casas abandonadas).  

Esta população, constituída por indivíduos maioritariamente do género masculino e nacionalidade 

portuguesa, apresenta consumos concomitantes de heroína, cocaína, cannabinóides, álcool e 

benzodiazepinas, utilizando mais do que uma via de consumo (fumada, injetada, oral). É uma 

população com baixo nível de escolaridade e qualificação profissional, com poucas competências 

laborais devido a desemprego prolongado ou total ausência de atividade profissional ao longo da 

vida. A sua maioria vive em situação de precariedade económica, beneficiando de medidas de apoio 

social diversificadas, traduzidas no recurso a pensões sociais mínimas, RSI, subsídios para 

alojamento em pensões e centros de acolhimento/centros de abrigo. São indivíduos que apresentam 

frequentes situações de rutura social, com recurso a práticas de mendicidade, pequena criminalidade 

e trabalho sexual como forma de subsidiar consumos. A habitação é precária, em regra assegurada 

pelos apoios sociais ou pela rede de habitação social camarária. Em termos familiares, apresentam 

história de desestruturação familiar e rutura face às famílias de origem.  

Salienta-se ainda uma considerável taxa de utentes portadores de patologias do foro infecioso, 

nomeadamente VHC, VHB, VIH/sida, tuberculose e infeções sexualmente transmissíve is (sífilis, 

HPV, entre outras). Regista-se igualmente uma elevada taxa de comorbilidade psiquiátrica. 

2.6. CONSUMIDORES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS INTEGRADOS EM PROGRAMAS DE 

TRATAMENTO NOS CRI DO PORTO 

Atualmente, de acordo com dados de Novembro de 2011 (fonte: Sistema de Informação 

Multidisciplinar) encontram-se em acompanhamento nas Equipas de Tratamento dos Centros de 

Respostas Integradas do Porto do IDT, I.P., 8621 indivíduos consumidores de substâncias 

psicoativas, dos quais 3911 nas Equipas de Tratamento da Cidade do Porto.  
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Este grupo corresponde a uma população maioritariamente masculina, com percursos geralmente 

longos de consumo de substâncias psicoativas e sucessivas tentativas de tratamento. Na sua maioria, 

são dependentes de opiáceos, cocaína, álcool e psicofármacos, existindo uma  percentagem 

significativa de situações de poli consumo. Apresentam, em grande parte, baixos níveis de 

escolaridade e de formação profissional, e consequente baixo nível socioeconómico.  

Trata-se de uma população parcialmente integrada na rede social, com as necessidades básicas 

habitualmente garantidas. 

Nesta população, os comportamentos de risco associados ao consumo de substâncias por via 

endovenosa e a práticas sexuais desprotegidas, aumentam o risco de contágio e a elevada 

percentagem de indivíduos seropositivos para o HIV e Hepatites B e C. São ainda frequentes as co 

morbilidades orgânicas e psiquiátr icas e a debilidade física generalizada associada a precárias 

condições de saúde, alimentação e higiene.  

3. INTERVENÇÕES EXISTENTES  

Na cidade do Porto existe um conjunto de instituições com respostas que atuam diretamente ou 

indiretamente junto dos grupos alvo identificados neste diagnóstico. As grelhas que se seguem 

apresentam as várias respostas disponibilizadas pelos serviços públicos e privados da cidade. 

SERVIÇOS DA DELEGAÇÃO REGIONAL NORTE, IDT, I.P. - ÁREA METROPOLITANA DO PORTO 

  DELEGAÇÃO REGIO NAL 

NO RTE-IDT,IP 
ATIVIDADES  

CRI Porto Central; CRI Porto 
Ocidental; CRI Porto 

Oriental; Consultas 

descentralizadas  

Equipas técnicas multidisciplinares, especializadas nas áreas de missão da prevenção, 
tratamento, reinserção e redução de riscos e minimização de danos que intervêm na comunidade 

no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências. Apoio técnico, acompanhamento, 

monitorização e avaliação dos contratos-programa e convenções com instituições privadas.  

Projeto Integrado de 
Atendimento Comunidade 

(PIAC) 

Serviço de apoio à comunidade no âmbito da prevenção seletiva e indicada, com consulta para 
jovens e famílias em situação de risco; consultadoria e apoio técnico às instituições que 

intervêm junto de jovens em risco.  

Projeto Integrado de 

Atendimento Materno 

(PIAM) 

Serviço de apoio a mulheres gravidas e puérperas toxicodependentes e seus filhos que presta 

cuidados integrados e globais, em regime ambulatório, com vista ao tratamento e reinserção.  

Unidade de desabituação 
(UD) 

Unidade de Internamento de curta duração para tratamento da síndrome de privação para 
dependentes de álcool e de substâncias psicoativas. 

Unidade de Alcoologia (UA) 
Unidade prestadora de cuidados integrados e globais, em regime ambulatório, a doentes com 

síndrome de abuso ou dependência de álcool.  

Unidade de dia (CD) 
Unidade de cariz sócio terapêutico com ateliês pedagógicos e de formação académica e 

profissional para dependentes de álcool e de substâncias psicoativas em processo de tratamento. 

Comunidade Terapêutica 

(CT) 

Unidade de internamento prolongado para tratamento de dependentes de substâncias psicoativas 

ilícitas e lícitas, com apoio psicoterapêutico e sócio terapêutico. 
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PROTOCOLOS IDT, IP / PARCEIROS 

 

PRO TOCOLOS ATIVIDADES  

Centro de Terapêutica 

Combinada do Hospital 

Joaquim Urbano 

Atendimento integrado a doentes com patologia infeciosa (tuberculose e VIH) e aditiva 

(heroinómanos) com dificuldades de adesão à terapêutica. 

Estratégia Nacional de 

Integração de Pessoas Sem 

Abrigo 

Programa Nacional interinstitucional que visa a integração de pessoas sem-abrigo. 

 

Protocolo do IDT.IP com o 

IPJ.IP 

Consulta de prevenção indicada, para jovens dos 12 aos 30 anos de idade, criada no âmbito 

do Programa “Cuida-te” - Gabinete de Saúde Juvenil, ao abrigo de um protocolo celebrado 

entre o IDT, I.P. e o IPJ. 

Programa VIDA EMPREGO 

Programa estruturante de apoio ao emprego de toxicodependentes em tratamento, com vista 

a sua reinserção sócio profissional. Este programa integra 3 medidas: estágio de integração 

sócio profissional; apoio ao emprego; prémio de integração.  

 

 

INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

 

 

 

Instituições 

 

Atividades 

Agrupamentos de Centros de 

Saúde Porto Ocidental e 
Oriental 

Prestação de cuidados primários de saúde. 

Centro Hospitalar do Porto 
Prestação de cuidados diferenciados: consulta de especialidade e internamentos. Urgência 

Hospitalar. 

Centro Hospitalar de S. João  
Prestação de cuidados diferenciados: consulta de especialidade e internamentos. Urgência 

Hospitalar. 

Hospital Magalhães Lemos Prestação de cuidados diferenciados: consulta e internamento de psiquiatria.  

Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge 
Laboratório do Estado no sector da saúde.  

IPO IP (Instituto Português de 

Oncologia) 
Presta cuidados de saúde especializados a utentes portadores de doenças oncológicas. 

Santa Casa da Misericórdia 

(Hospital Conde Ferreira)  
Presta cuidados de saúde especializados a utentes com duplo diagnóstico psiquiátrico. 
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OUTROS RECURSOS DA COMUNIDADE 
 

INSTITUIÇÕES  
APOIO  

PSICOSSOCIAL 

APOIO 

DOMICILIÁRIO 
  

CUIDADOS DE 
ALIMENTAÇÃO 

HIGIENE 
 PESSOAL- 

VESTUÁRIO 

FORMAÇÃO  
PROFISSIONAL 

CERTIFICAÇÃO  
ESCOLAR 

ATIVIDADES 
LÚDICAS 

CUIDADOS 

DE SAÚDE 

APOIO 
 

JURÍDICO 

COMUNIDADE 

DE INSERÇÃO 
ALOJAMENTO 

ASS. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL X X X X     X X X   X 

ABRAÇO X X X X     X X X   X 

ALBERGUE NOTURNO DO PORTO X   X X     X       X 

AMI X   X X X   X X X X X 

ANAP X   X X               

APAV X               X     

ASCIF     X               X 

ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DAS FORÇAS 

ARMADAS 
X X X                 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DAS 

FONTAINHAS 
X   X X               

ASSOCIAÇÃO NUNO ALVARES CABRAL X   X                 

ASSOCIAÇÃO PROTEÇAO Á INFANCIA BISPO 

D.ANTONIO BARROSO 
X         X X         

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA DO INTERNATO 

DE S. JOAO 
X   X X             X 

CAIS X   X   X   X         

CÁRITAS DIOCESANA DO PORTO X   X X               

CASA DA RUA X   X X     X     X X 

CASA MADALENA DE CANOSSA                     X 

CENTRO DE CARIDADE DE NOSSA SENHORA 

DO PERPÉTUO SOCORRO 
    X                 

CENTRO JUVENIL SALÉSIANO DO COLÉGIO 

DOS ORFÃOS DO PORTO 
    X               X 

CENTRO SOCIAIS PAROQUIAIS X   X X               

CENTRO SOCIAL DO EXÉRCITO DE 

SALVAÇÃO 
X X X X               

CNAI                 X     

COLÉGIO BARÃO NOVA SINTRA     X               X 

CORAÇÃO DA CIDADE X   X X               
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INSTITUIÇÕES  
APOIO  

PSICOSSOCIAL 

APOIO 

DOMICILIÁRIO 

  

CUIDADOS DE 

ALIMENTAÇÃO 

HIGIENE 
 PESSOAL- 

VESTUÁRIO 

FORMAÇÃO  

PROFISSIONAL 

CERTIFICAÇÃO  

ESCOLAR 

ATIVIDADES 

LÚDICAS 

CUIDADOS 

DE SAÚDE 

APOIO 
 

JURÍDICO 

COMUNIDADE 

DE INSERÇÃO 
ALOJAMENTO 

CRUZADA DO BEM-FAZER DE CAMPANHÃ     X                 

CVP X X X X               

EMAÚS     X               X 

ESPAÇO T X         X X     X   

FUNDAÇÃO DA JUVENTUDE X                   X 

IEFP         X X           

INTERNATO INSTITUTO PROFISSIONAL DO 

TERÇO 
    X   X X         X 

LAR ROSA SANTOS X   X               X 

LEGIÃO DA BOA VONTADE X   X X               

MAO AMIGA CRISTÃ X   X X             X 

MÉDICOS DO MUNDO X                     

PARÓQUIA DO MARQUÊS  X   X X               

SAOM X X X X   X           

VICENTINOS     X X               

BENÉFICA PREVIDENTE X                     

NORTE VIDA X   X X     X       X 

 APF X                 X   

ASAS DE RAMALDE X X X X               
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4. SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO  

Com base na experiência adquirida ao longo dos últimos anos , a dimensão estratégica deve ser tida 

em conta no desenho das respostas para a cidade do Porto. Assim, para garantir uma maior 

coerência e consistência das intervenções, os projetos a financiar nas áreas lacunares, ainda que 

implementando as suas ações nos diferentes contextos identificados como problemáticos, deverão 

ser planeados a partir de uma visão global da cidade. Devem também acrescentar uma verdadeira 

mais-valia às intervenções já desenvolvidas, seja porque abrangem populações vulneráveis que de 

outra forma ficariam a descoberto, seja porque lhes disponibilizam novas respostas específicas e 

adequadas. Estas intervenções deverão ter um carácter comunitário e multissistémico, envolvendo 

as diferentes instituições locais, prevendo a complementaridade da atuação nos diferentes 

subsistemas e implementando as intervenções lacunares em cada um dos contextos.  Assim 

pretende-se desenvolver um único Programa de Respostas Integradas para a cidade do Porto que 

contemple as diferentes áreas de intervenção (prevenção, tratamento, reinserção e redução de riscos 

e minimização de danos), garantindo uma maior coordenação das respostas e maior eficiência e 

eficácias das ações. 

Tendo em conta os grupos e contextos identificados propõe-se as seguintes intervenções a financiar: 

1. Prevenção 

1.1. Crianças e jovens em situação de risco, integrados no sistema de ensino 

Intervenções de prevenção seletiva e indicada nos contextos associados aos bairros do Cerco do 

Porto e Lagarteiro (freguesia de Campanhã); bairros do Regado e de São Tomé (freguesia de 

Paranhos); Bairro do Viso (Ramalde); Bairros sociais da freguesia de Lordelo do Ouro; freguesia de 

Cedofeita e freguesias da zona histórica do Porto (Massarelos, Sé, S. Nicolau, Vitória e Miragaia). 

1.2. Jovens desinseridos do sistema de ensino 

Intervenções de prevenção seletiva e indicada, desenvolvidas nos espaços de vinculação dos jovens, 

nos contextos associados aos bairros do Aleixo e Pasteleira (freguesia de Lordelo do Ouro); bairros 

do Cerco do Porto e Lagarteiro e zonas adjacentes (freguesia de Campanhã) e bairros do Regado e 

São Tomé (freguesia de Paranhos), locais dispersos das freguesias da zona histórica do Porto (Sé, S. 

Nicolau, Miragaia e Vitória).  
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1.3. Famílias em situação de vulnerabilidade psicossocial 

Intervenções de promoção de competências parentais integradas na mesma lógica comunitária e 

complementar às dirigidas às crianças e jovens, nos contextos associados ao bairro do Viso 

(freguesia de Ramalde); bairros sociais da freguesia de Lordelo do Ouro; bairros do Cerco do Porto 

e Lagarteiro (freguesia de Campanhã) e bairros do Regado e São Tomé (freguesia de Paranhos), 

freguesia de Cedofeita, freguesias da zona histórica do Porto (Sé, S. Nicolau, Vitória e Miragaia). 

1.4. Jovens e adultos com consumos recreativos 

Intervenções preventivas e de educação para a saúde nos contextos recreativos, nomeadamente 

Baixa do Porto, Zona Histórica, Zona Industria l e nos contextos festivos, que contemplem ações 

dirigidas ao público-alvo direto e aos alvos estratégicos – diferentes atores que intervêm nos 

contextos recreativos e festivos.  

2. Redução de Riscos e Minimização de Danos 

2.1. Consumidores de substâncias psicoactivas abrangidos por respostas de redução de 

riscos e minimização de danos 

Intervenções de redução de riscos e minimização de danos sustentadas em trabalho de rua em 

unidades móveis com programas de substituição de baixo limiar de exigência, apoiadas por 

gabinetes de apoio, nos contextos associados a fenómenos de tráfico, consumo e prostituição, nas 

freguesias da Sé, São Nicolau, Santo Ildefonso, Vitória, Miragaia, Massarelos e Cedofeita; Bairro 

do Aleixo, Bairro Pinheiro Torres, Bairros da Pasteleira e casas/fábricas abandonadas, Bairro do 

Viso, na zona envolvente à Universidade Lusíada, Bairro do Cerco, Bairro do Lagarteiro e área 

envolvente, Zona das Antas e casas abandonadas em S. Roque da Lameira. 

Manutenção do Gabinete de Apoio Casa de Vila Nova que tem Centro de Abrigo e que se deseja o 

alargamento da sua capacidade de resposta em número de camas. 

2.2. Jovens e adultos com consumos recreativos 

Intervenções de educação para a saúde e de redução de riscos e minimização de danos nos contextos 

recreativos, nomeadamente Baixa do Porto, Zona Histórica, Zona Industrial e nos contextos 

festivos, que contemplem ações dirigidas ao público-alvo direto e aos alvos estratégicos – diferentes 

atores que intervêm nos contextos recreativos e festivos.  
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3. Reinserção 

Consumidores de substâncias psicoactivas integrados em programas de tratamento 

nos CRI do Porto 

Intervenções de reinserção sustentadas em programas de mediação social, socio-ocupacionais e 

profissionais com o objetivo de facilitar o acesso a direitos sociais, fomentar ofertas de inserção e 

contribuir para a restauração da vinculação social do indivíduo, enquanto sujeito corresponsável 

pelo seu projeto de vida e detentor de direitos e deveres com vista à cidadania plena. 

 

 


