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RESUMO 

 

Este documento é uma actualização do diagnóstico feito no território “Gouveia/Seia” em 

2008 e 2012, no âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI) e obedece à 

metodologia RAR – Rapid Assessment and Response. De acordo com o Esquema 

Operacional do PORI, este foi um dos territórios prioritários identificados a nível nacional e 

deferido para intervenção. Após a análise mais detalhada da realidade existente, a 

divulgação posterior desse diagnóstico e abertura de concurso público para financiamento 

de respostas consideradas lacunares, contratualizou-se o Plano de Respostas Integradas. 

Este plano foi contratualizado por um período de dois anos, não tendo sido renovado 

posteriormente. 

Após o seu término em 2011, o Município de Seia juntamente com a entidade promotora 

suportaram os custos financeiros, permitindo assim que a execução do projecto se tivesse 

mantido durante mais um ano, dada a sua importância neste território. Em 2013 foi de novo 

concursado, terminando a renovação deste ultimo período em Maio de 2018. 

Os diagnósticos territoriais realizados anteriormente apontavam para um conjunto de 

problemas existentes no território que careciam de uma intervenção focalizada em diferentes 

dimensões identificadas, nos contextos noturnos e de lazer, onde também se incluiu a 

intervenção nos eventos académicos; através do apoio dado à população excluída 

socialmente (toxicodependentes, alcoólicos e respectivas famílias), quer ao nível da 

cedência de bens, prestação de cuidados básicos e motivação e encaminhamento para 

serviços de saúde; ao nível da Prevenção, no âmbito da prevenção selectiva em contexto 

familiar e escolar/profissional, bem como no âmbito da prevenção indicada. 

Procurando dar resposta às necessidades identificadas, foram implementados no território 

três projectos de intervenção nas áreas da Prevenção, da RRMD e da Reinserção que 

integraram e complementaram as respostas já existentes, nomeadamente na área do 

Tratamento e da Reinserção. As intervenções realizadas revelaram-se bastante pertinentes, 

tendo sido manifestada por diversos actores intervenientes, uma avaliação 

consideravelmente positiva. 

Não obstante o trabalho desenvolvido, verifica-se, ainda assim (fruto das mutações sociais e 

económicas, onde o desemprego e a precariedade assolam cada vez mais as famílias, e da 

constante renovação da população, quer nos contextos referidos, quer dos grupos-alvo 
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abrangidos), uma forte vulnerabilidade e risco face ao consumo de substâncias psicoactivas, 

aos quais continua a ser premente dar uma resposta. Acresce a este problema um aumento 

do número de pessoas com problemas ligados ao consumo de álcool (PLA) que recorrem a 

serviços especializados de tratamento. Da análise da realidade local e dos recursos 

existentes, considerámos fundamental a continuidade do reforço da intervenção na área da 

reinserção. 

 

 

1- METODOLOGIA 

 
1.1- CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA 
 
Na prossecução dos objetivos propostos e com vista à aplicação da metodologia RAR – 

Rapid Assessment and Response (WHO, 2002), foi constituída uma equipa de trabalho 

formada pela psicóloga clínica Sílvia Ferreira, pela enfermeira Lúcia Casimiro e pela técnica 

superior de serviço social, Fernanda Sousa. 

Esta equipa multidisciplinar, coordenada pelo Dr. Rui Correia, trabalhou muito de perto quer 

com os técnicos do projecto de reinserção que intervêm no terreno e que integram o PRI, 

sob a coordenação da Dr.ª Marilene Figueiredo, quer com os outros parceiros que detêm um 

conhecimento muito aprofundado deste território e que nele também intervêm. 

 
 
1.2- PLANEAMENTO DO PROCESSO: MÉTODOS E FONTES  
 
Numa lógica de processo participado, e tendo em conta que este diagnóstico é uma 

actualização dos dados já recolhidos em 2012, pretendeu-se recolher os contributos que 

cada uma das entidades podia dar no elencar dos resultados com as intervenções que 

decorrem no território no contexto do PRI, os problemas que subsistem, os recursos 

disponíveis e potencialidades para a mudança, sensibilizando e motivando os parceiros para 

continuarem a investir em futuras intervenções concertadas. 

Em termos de planeamento estratégico, numa lógica de trabalho proactivo em que todos dão 

o seu contributo (interventores e população alvo), a equipa entendeu que era fundamental, 

para além dos dados recolhidos nas etapas anteriores, utilizarem-se as seguintes fontes e 

métodos: 

 Reuniões da equipa do CRI; 
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 Consulta inicial com a Sra. Coordenadora do projecto em curso que teve como 

objectivos principais, apresentar o contexto desta actualização de diagnóstico 

realçando a importância deste trabalho, bem como o planeamento do mesmo tendo 

em conta a celeridade exigida a este processo; 

 Compilação de informação proveniente da base de dados Sistema de Informação 

Multidisciplinar do CRI da Guarda, bem como os dados quantitativos e qualitativos 

fornecidos pelo projecto, quer por outros parceiros, que intervêm no território. 

 
1.3- PARCEIROS ENVOLVIDOS 

Contámos com o envolvimento dos seguintes parceiros:  

ENTIDADES Tipo de 
colaboração 

Centro Distrital da Segurança Social da Guarda B  

Câmara Municipal de Gouveia B  

Câmara Municipal de Seia B  

GIPA- Grupo de Intervenção para os Problemas Ligados ao 

Álcool 

C 

Rede Social – CLAS de Gouveia C 

Rede Social – CLAS de Seia C 

Escola Profissional de Gouveia B 

Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia B 

Instituto de Emprego e Formação Profissional de Seia B 

Escola Secundária de Seia B 

Escola superior de Turismo e Hotelaria de Seia B 

CPCJ de Gouveia B 

Associação de Beneficência do Sabugueiro C 

Grupo Aprender em Festa (GAF) B 

Quadro I: Parceiros envolvidos no Diagnóstico 

Legenda: 

A) - Participou nas reuniões; 

B) - Forneceu informação sobre o território; 

C) - Participou em reuniões e forneceu informação; 
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2- ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
2.1- CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
 
Os Concelhos de Gouveia e Seia, sobre os quais incide este diagnóstico, são zonas 

geográficas contíguas, situadas na Região Centro de Portugal Continental, na região Oeste 

do Distrito da Guarda, mais concretamente na NUT III Serra da Estrela.  

Estes dois concelhos debatem-se com vários problemas em comum – forte ruralidade e um 

acentuado isolamento. Em termos de acessibilidades, Gouveia e Seia estão bastante 

isolados relativamente à capital do Distrito onde se situam as instalações do CRI. Embora 

exista uma razoável rede viária, os transportes públicos existentes são insuficientes face às 

necessidades da população o que não permite uma fácil mobilidade quer dentro dos 

concelhos, quer para o exterior. A ligação entre as freguesias rurais e as sedes de concelho 

é feita sobretudo através dos transportes escolares, pelo que torna as acessibilidades 

dificultadas fora do ano lectivo. Sublinha-se ainda que, estes transportes, têm horários pouco 

adequados às necessidades da população local (um autocarro pela manhã e outro ao final 

do dia). Este problema vem agravar o isolamento a que estão sujeitas as populações que 

vivem no meio rural, o que também se reflecte na dificuldade de acesso aos cuidados de 

saúde.  

Para além destas características, verificam-se ainda pólos de grande isolamento e algum 

despovoamento, quer devido ao envelhecimento da população, quer devido às baixas taxas 

de natalidade. Destaca-se um acentuado empobrecimento do tecido empresarial, em virtude 

do elevado número de empresas do sector têxtil que encerraram nestes últimos anos, devido 

em grande parte à situação económica do país. Facto este que contribuiu em muito para o 

aumento da taxa de desemprego. Concorre também para este problema, a baixa 

escolaridade e a falta de competências, assim como as dificuldades de adaptação e a falta 

de iniciativa.  

O concelho de Gouveia é constituído por 16 Freguesias. Em 2016, a população residente 

era de 13019 habitantes, sendo 5947 pessoas do sexo masculino e 7072 do sexo feminino. 

A área total concelhia varia entre os 290,7 e os 300,6 km2. 

Em 2015, o valor da densidade populacional registou-se nos 43.9 habitantes por km2. Nesse 

ano a população em idade ativa situava-se nos 57.7% Em 2016 encontravam-se 

recenseados no concelho 6624 homens e 7450 mulheres. 
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Dentro do concelho, as freguesias apresentam características distintas entre si. A freguesia 

União das Freguesias de Gouveia (Sede do Concelho) e Vila Nova de Tázem são as únicas 

que apresentam núcleos populacionais superiores a 1500 habitantes. As freguesias de 

Arcozelo, Cativelos, Moimenta da Serra, Nespereira, Paços da Serra e S. Paio têm entre 500 

e 1000 habitantes. As restantes freguesias têm assim populações abaixo dos 500 

habitantes. 

Dentro das questões demográficas é de referir ainda um aumento da população idosa do 

concelho face a uma diminuição da população jovem residente; esta evolução resulta na 

diminuição da população activa do concelho.  

Verifica-se igualmente que a União das Freguesias de Gouveia (S. Pedro e S. Julião) 

acolhem jovens oriundos de concelhos vizinhos bem como jovens dos PALOP´s que vêm 

para Gouveia frequentar o IG - Escola Profissional de Gouveia. São jovens desenraizados 

das suas famílias e comunidades, que não encontram neste território nem apoio, nem 

ocupação que facilitem a sua inserção e desenvolvimento pessoal, seguindo muitas vezes 

trajectórias desadaptativas que incluem consumos excessivos de álcool e outras substâncias 

psicoactivas (SPA´s). 

No concelho de Gouveia existem diversas estruturas locais de cultura, recreio, lazer, 

desporto, apoio social e de saúde. 

Em relação aos Serviços de Saúde, refere-se que o Centro de Saúde de Gouveia dispõe de 

9 extensões em sedes de freguesia e desenvolve vários programas específicos, além de 

intervir activamente na CPCJ, CLAS, NLI e em projectos de intervenção interdisciplinar e 

interinstitucional. De entre os programas específicos, salienta-se o de Cuidados Continuados 

com apoio domiciliário regular, e as actividades de Saúde Escolar e Saúde Oral em ligação 

com as escolas. Quanto aos projectos em parceria, funcionam regularmente, uma Equipa 

Local do Projecto Integrado de Intervenção Precoce, uma Equipa Interdisciplinar para os 

problemas da criança, a Consulta Descentralizada de Gouveia do CRI da Guarda e uma 

equipa interdisciplinar para o apoio de programas de Cessação Tabágica. 

O concelho de Seia é constituído por 21 freguesias. Possui uma superfície de 436 km2 e 

uma população residente em 2016 de 23 178 sendo 10 945 do sexo masculino e 12 234 do 

sexo feminino. Este concelho registava em 2015, uma densidade populacional de 53.8 

hab/Km2, abaixo dos 100 hab/km2, mas que se revela superior aos municípios vizinhos.  
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No que diz respeito à distribuição por escalões etários observa-se a crescente diminuição 

das classes mais jovens e o subsequente aumento das classes mais idosas, o que contribui 

para a crescente tendência de envelhecimento da população. 

No ano de 2016, é possível verificar que se encontravam recenseados 11 207 do sexo 

masculino e 12 049 do sexo feminino. Tendo por referência os diagnósticos anteriores, 

considera-se que as principais fragilidades identificadas se mantêm. Embora em Seia tenha 

sido implementado, com sucesso, um transporte Municipal (Vai e Vem), que garante 

ligações frequentes a vários serviços e pontos estratégicos da cidade (hospital, centro de 

saúde, segurança social), este encontra-se apenas disponível para as freguesias mais 

próximas do centro urbano, nomeadamente Seia e S. Romão, permanecendo a descoberto 

algumas das freguesias cujo isolamento se tem agravado nos últimos anos e que, 

paradoxalmente, têm identificado um número significativo de indivíduos com problemáticas 

ao nível da saúde. 

No que respeita ao desenvolvimento económico e ao tecido empresarial, o Diagnóstico 

Social de Seia (2015-2017), destaca a existência da Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

do Instituto Politécnico da Guarda (pp.95). Por estar situada em Seia, esta escola veio trazer 

à cidade um novo dinamismo económico e social com a permanência dos seus jovens 

estudantes que, ao estarem deslocados do seu meio de origem, acabam por residir em Seia 

e aí efectuar despesa ao longo dos seus estudos, contribuindo para a maior dinamização 

dos serviços locais, espaços de restauração e diversão nocturna e, ainda, constitui um 

rendimento adicional para os seus senhorios. Paradoxalmente, a existência do referido 

estabelecimento de ensino tem vindo, não só, a intensificar a vivência nocturna da cidade 

mas, em consequência, a maior exposição de alunos e da população senense em geral, a 

uma multiplicidade de riscos. 

Ainda na óptica do panorama social local, refira-se a existência de cerca de 30 IPSS, que 

têm sido aliados importantes para o processo de reinserção dos indivíduos que vivenciam a 

problemática da toxicodependência. Estas IPSS, bem como outras Associações locais, o 

próprio Município e as Juntas de Freguesia, têm sido importantes suportes à reinserção 

socioprofissional das populações em situação de fragilidade, nomeadamente através das 

medidas Contrato Emprego Inserção e CEI+, ou enquanto entidades promotoras de 

serviços, respostas sociais e ainda na supervisão de medidas como o trabalho comunitário. 

Tem sido, aliás, frequente, o recurso dos utentes ao Projecto Alavanca (eixo da reinserção), 

enquanto mediador para a resolução de problemas jurídicos em virtude da condução sob o 



_________________________________ 
ACTUALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 

  _______________________________ 
 

10 
 

efeito do álcool e também na sequência da prática do crime de violência doméstica, tendo a 

Equipa contacto próximo com a Equipa da Direção Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais da Guarda. Ainda no âmbito social, destaca-se o facto de a intervenção no 

contexto do CLDS ter continuidade e, por isso, manter a sua intervenção com a Comunidade 

e as Instituições deste concelho. 

 
  
2.2 - IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

Ao longo do trabalho desenvolvido, não só pelo CRI da Guarda, mas também por outras 

instituições que intervêm no terreno, verificam-se no território em análise, os seguintes 

problemas: 

- A existência de uma fraca rede de transportes públicos que dificulta a acessibilidade dos 

utentes residentes no concelho de Seia à Consulta Descentralizada de Gouveia. Este 

problema não é partilhado pelos utentes do concelho de Gouveia, pois a acessibilidade ao 

tratamento é garantida pela existência da consulta que o CRI disponibiliza no Centro de 

Saúde de Gouveia; 

- A dificuldade da operacionalização e da efectivação da Consulta de Alcoologia, garantida 

pelo Centro de Saúde de Seia, que não consegue dar uma resposta atempada e um 

acompanhamento regular às solicitações que são efectuadas; 

- Existência de indivíduos com Comportamentos Aditivos e Dependências em situação de 

exclusão social e laboral que ainda não se encontram apoiados por nenhuma Entidade local; 

- A demografia deste território proporciona grandes problemas de falta de acessibilidade e 

de isolamento, o que tem ditado o seu progressivo despovoamento com uma alta taxa de 

emigração, estando a maioria das pessoas sem o devido suporte familiar; 

- A elevada taxa de desemprego que atinge estes concelhos condiciona a integração laboral 

de pessoas com Comportamentos Aditivos e Dependências que, ainda, sofrem de estigmas 

e preconceitos sociais, apresentando fenómenos de exclusão social, familiar e laboral que 

se refletem em dificuldades ao nível de competências pessoais, sociais e relacionais, 

factores que também concorrem para o processo de estigmatização social e reforço da sua 

imagem negativa; 

- A dificuldade da concretização dos processos de reinserção de pessoas com 

Comportamentos Aditivos e Dependências, em fase de tratamento, devido à carência de 

meios que possibilitem o desenvolvimento e o reforço de competências sociais e 
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profissionais, a par da inexistência de uma política articulada entre processos formativos 

e/ou ofertas de emprego; 

- Comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e outra SPA: condução 

perigosa; perturbação da ordem pública, bem como comportamentos sexuais de risco; 

- O Diagnóstico Social 2015-2017, elaborado pelo Município de Seia, identifica como um dos 

principais problemas as Dependências, em particular “o alcoolismo; a pouca informação 

relativamente aos dados das dependências e o constrangimento na administração da 

Metadona ser feita apenas no Hospital“ (pg. 48), referindo o mesmo documento que um dos 

desafios será a importante “sinalização das situações e encaminhamento para o CRI, por via 

do Projecto Alavanca e GIPA” (pg. 49). 

 

 
2.3 - RECURSOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO 

Apresentam-se os principais recursos locais com os quais se contactou ao longo deste 

processo: 

 

ENTIDADES RESPOSTAS EXISTENTES DESTINATÁRIOS 

IDT – CRI da Guarda - Respostas ao nível do tratamento 
das dependências de substâncias, 
reinserção e RRMD; 

- Respostas ao nível da Prevenção 
Indicada; 

- Respostas ao nível da Prevenção 
Selectiva e Universal, 
nomeadamente através da 
formação de professores e outros 
técnicos no âmbito do Programa “Eu 
e os Outros”, supervisionando 
também a aplicação do mesmo; 

- População em geral; 
- Toxicodependentes e 
famílias; 
- Indivíduos com PLA e 
respectivas famílias; 
- Crianças e jovens em 
risco; 
 

GIPA (Grupo 

Intersectorial para 

Problemática do 

Alcoolismo) de Seia 

- Resposta de nível I no âmbito da 
rede de Referenciação para os PLA 

- Pessoas com PLA 

GIAG (Grupo 

Intersectorial de 

Alcoologia de Gouveia) 

- Resposta de nível I no âmbito da 
rede de Referenciação para os PLA 

- Pessoas com PLA 

Centro Distrital da - Atendimento, acompanhamento, - População excluída 
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Segurança Social da 

Guarda 

encaminhamento e apoio financeiro; socialmente; 
 

Centro Social da 

Quinta do Monterroso 

- Apoio ao nível dos casos 
abrangidos pelo Rendimento Social 
de Inserção; 

- População em geral; 
 

Forças de Segurança 

(GNR; PSP) 

- Manutenção da ordem pública;  
- Encaminhamento de situações 
problemáticas ao nível social; 

- População em geral; 
 

Hospital Nossa 

Senhora d` Assunção 

Seia – ULS da Guarda 

- Apoio na manutenção dos 
programas de Metadona; 

- População 
toxicodependente em 
Programa de 
Substituição Opiácea 
com Metdadona 

Caritas de Gouveia - Apoio ao nível da alimentação, 
roupas, aquisição de medicamentos, 
móveis, electrodomésticos, etc.; 

- Indivíduos em situação 
de exclusão 
social/carenciados 

Grupo Aprender em 

Festa 

- Projectos de animação 
comunitária/desenvolvimento local; 
- Centro comunitário “Novo Olhar”; 
- Projectos no âmbito do 
desenvolvimento de competências 
parentais 

- Comunidade em Geral; 
- Famílias multidesafios 

Associação de 

Beneficência do 

Sabugueiro 

- Tem desenvolvido acções no 
âmbito da reinserção e da RRMD; 

- Comunidade em Geral; 
 

ULS da Guarda – 

Hospital Sousa Martins  

- Internamento psiquiátrico; 
- Consulta externa de várias 
especialidades; 
- Consultas de medicina familiar; 
- Internamento pediátrico; 

- Toxicodependentes; 
- Alcoólicos; 
- Sujeitos com outras 
patologias 

Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens 

de Seia e de Gouveia 

- Apoio a crianças e jovens em 
situação de maus-tratos, negligência 
e exclusão social 

- Crianças e Jovens em 
Risco 

Quadro II - Recursos existentes no Território 

 
 
3 – CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS 

 
3.1- CONTEXTO ESCOLAR 

No território em análise, existem dois estabelecimentos de ensino profissional. Em Gouveia 

o IG - Escola Profissional de Gouveia e em Seia a Escola Profissional da Serra da Estrela. 

Nos diagnósticos realizado em 2008 e 2012 foram elencados uma série de problemas neste 
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contexto, nomeadamente a existência de um elevado número de jovens com 

comportamentos de risco, alguns manifestando já consumos de substâncias psicoactivas, o 

que motivou a contratualização de uma resposta no âmbito da prevenção, nomeadamente, o 

Programa de Treino de Competências “Mais Jovem Mais” que visava formar/capacitar 

professores para a aplicação do programa neste contexto. Esta intervenção foi considerada 

pelos envolvidos (públicos-alvo estratégico e final) como muito positiva.  

Da análise da situação actual, e através dos contactos com os parceiros que actuam neste 

território, os problemas elencados em 2008 não são actualmente referidos. Neste contexto, é 

motivo de alguma preocupação um grupo-alvo muito especifico. Falamos dos alunos 

deslocados, alguns deles oriundos de países africanos a frequentarem o ensino profissional 

e a residirem autonomamente, não nos tendo sido possível, em tempo útil, quantificar este 

grupo-alvo. Os principais problemas elencados pelos parceiros revelam que existem por 

parte destes jovens, algumas dificuldades de adaptação, quer ao seu novo estatuto, quer ao 

seu grupo de pares, estando associados a trajectórias desadaptativas que incluem 

consumos excessivos de álcool e outras SPA´s e, ainda, dificuldades económicas da falta de 

subsidiariedade da Tutela que dificulta a permanência destes estudantes neste território. 

 O CRI da Guarda, não recebeu até ao momento qualquer solicitação de intervenção junto 

destes jovens. No entanto, foi sublinhado junto dos parceiros a existência de capacidade 

técnica e disponibilidade da equipa, para receber novos casos, no contexto da consulta de 

prevenção indicada. 

Esta população é constituída por alunos desenraizados e que na maioria das vezes, tem 

como características, fracas competências sociais, ansiedade, isolamento social, entre 

outras, que associadas à disponibilidade de substâncias psicoactivas, aumentam a 

probabilidade de ocorrência de situações de consumos lícitos e/ou ilícitos. 

Para além dos problemas já referidos, são também elencados pelos parceiros, a existência 

de alunos envolvidos em situações de consumo (com possibilidade de envolvimento em 

situações de pequeno tráfico) em dois estabelecimentos de ensino situados em Seia. 

Referimo-nos à Escola Secundária de Seia e à Escola Superior de Hotelaria e Turismo. 

O projecto Pontes do Alva, após o término do financiamento por parte do IDT, I.P., 

desenvolveu acções de formação/sensibilização dirigidas a 269 alunos.  

 
3.2- ESPAÇOS RECREATIVOS E DE LAZER 
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Os espaços recreativos e de lazer situados neste território, aparecem como um importante 

contexto onde o acesso fácil às substâncias psicoactivas se apresenta como uma realidade 

crítica e preocupante, pontuada pela maioria dos parceiros, assim como os eventos 

académicos de Seia, os Bailes de Finalistas, tanto de Seia como de Gouveia e o Festival do 

Secundário realizado em Gouveia, que constitui um evento de grande dimensão.  

Quanto aos espaços recreativos e de lazer, encontramos em Seia cerca de 28 locais de 

diversão entre cafés e bares.  Os dados indicam que neste contexto se encontra não apenas 

um tipo de frequentadores, mas vários grupos, de diferentes escalões etários (incluindo 

menores de 16 anos), com diferentes interesses musicais, consumindo não só substâncias 

lícitas (álcool e tabaco), mas também, substâncias ilícitas.  

Em comum, encontramos um único objectivo: a diversão. O consumo de drogas em contexto 

recreativo é visto por muitos frequentadores como uma das condições necessárias para se 

atingir a diversão e a euforia pretendida. 

Em termos de dinâmica nocturna, os percursos e a assiduidade a determinado tipo de 

espaços, são condicionados por variáveis como: preferências musicais, idade, tipo de 

substância consumida, entre outras cumplicidades. O consumo recreativo de SPA’s assume 

também grande visibilidade em épocas festivas, assim como nas férias de verão onde se 

reencontram comunidade jovem local e jovens emigrantes, com novos hábitos de consumo e 

novas substâncias. 

Embora este seja um problema recorrente e especifico dos jovens e adolescentes, ele não é 

exclusivo desta faixa etária, uma vez que existe um grande enraizamento e tolerância social 

face ao álcool, sendo o seu consumo uma prática cultural comum. Este é um aspecto a ter 

em conta, pois os padrões de consumo entre a população adulta condicionam o consumo de 

álcool entre os jovens e, em grande medida, este reflecte as atitudes e práticas de uma 

grande parte da sociedade. Resultado de uma profunda e consolidada prática cultural, o 

consumo do álcool apresenta-se como uma realidade com maior tolerância social em que a 

percepção do risco é muito menor. 

No tocante à sinistralidade, o binómio álcool / condução é uma combinação perigosa e 

existem cada vez mais drogas associadas aos acidentes de viação. Muitos são os estudos 

que demonstram que o álcool está implicado entre 30 a 50% dos acidentes mortais, sendo a 

principal causa de morte entre os jovens. 

 Assim, a população jovem apresenta uma série de factores que potenciam o risco de 

ocorrência de acidentes de viação. Por um lado, encontram-se os factores directamente 
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relacionados com as características psicológicas da juventude (exibicionismo, 

sobrevalorização das capacidades, autoafirmação, procura do risco, influência da pressão 

do grupo de pares) e por outro lado, a sua inexperiência na condução durante os primeiros 

anos.  

Por referência ao Diagnóstico de 2008, a intervenção desenvolvida no âmbito do Projecto 

Pontes do Alva (eixo da RRMD), contou com diversas acções de informação/ sensibilização 

sobre as consequências do consumo excessivo de substâncias ilícitas e licitas como o 

álcool. Estas acções tiveram lugar em vários contextos recreativos: realizaram-se 67 

intervenções em 13 bares e estabelecimentos nocturnos e 29 intervenções noutros eventos, 

tendo abrangido um total de 1921 indivíduos. O Projecto interveio igualmente em contexto 

escolar, junto de alunos/ turmas identificadas, com historial de consumo/ tráfico de drogas, 

essencialmente em contextos recreativos. Nestes contextos, foi possível a identificação 

directa e presencial de consumos de substâncias: consumo abusivo de álcool conducente à 

sinalização para serviços de emergência médica (17 situações) e de substâncias 

psicoactivas ilícitas, particularmente a cannabis (cerca de 50 situações), a cocaína (2 

situações) e as drogas de design (1 situação). 

Para além do contexto recreativo e de lazer, existem outros locais propícios ao consumo e 

tráfico de substâncias ilícitas. O Projecto Pontes do Alva, através dos 96 giros de rua 

realizados desde 2009, forneceu pistas sobre o panorama geral dos locais identificados 

anteriormente no Diagnóstico de 2008, e constatou e sinalizou 12 novos locais em cinco 

freguesias do concelho de Seia.  

 
4 – CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS ALVO 

 
4.1- TOXICODEPENDENTES / DEPENDENTES ALCOÓLICOS E RESPECTIVAS 

FAMILIAS 

Os Diagnósticos territoriais já efectuados evidenciavam uma certa preponderância do 

número de utentes que, no Distrito da Guarda, residiam nos concelhos de Gouveia e Seia, 

realidade esta que se mantém. 

Em 2016, a Equipa de Tratamento do CRI da Guarda manteve em seguimento 418 utentes, 

em que 84% pertencem ao sexo masculino e 16% ao sexo feminino. Do total, 78 utentes 

encontram-se em seguimento na Equipa de Prevenção do CRI, sendo 90% do sexo 

masculino e 105 do sexo feminino. 
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No concelho de Gouveia, encontram-se em seguimento na Consulta Descentralizada 55 

utentes, em que 82% pertencem ao sexo masculino e 18% ao sexo feminino. 

No concelho de Seia, foram acompanhados 49 utentes, através da Consulta Descentralizada 

de Gouveia. 

O eixo Gouveia/Seia é o que apresenta um maior número de toxicodependentes e alcoólicos 

identificados pelo CRI da Guarda, (104), seguir ao concelho da Guarda. Estes dois 

concelhos apresentam um total de 104 utentes activos (toxicodependentes e alcoólicos), o 

que representa aproximadamente 24% do total de activos do CRI. 

A grande maioria dos utentes reside no território em análise. Pensamos que o número de 

toxicodependentes e dependentes alcoólicos neste território será superior ao número de 

utentes em acompanhamento no CRI, pois esta é também a percepção por parte da 

entidade promotora que desenvolveu os projectos financiados pelo PORI e que após o 

término dos mesmos em 2011, continuou durante um ano a sua intervenção sem 

financiamento.  

Relativamente à substância principal de abuso, nos utentes activos de Gouveia (55), o álcool 

é a que aparece com maior prevalência (25) utentes, seguido da heroína e com menor 

percentagem a cocaína e a cannabis.    

No que respeita à situação profissional, a taxa de desemprego nestes grupos é de 60%; 

30% dos utentes encontram-se reformados e apenas 10% têm trabalho estável. Esta 

população é, na sua grande maioria, do sexo masculino (90%). 

Relativamente aos utentes activos deste território, podemos dizer que um número 

significativo não tem filhos, 30% a residir no mesmo agregado familiar, porque já 

constituíram família própria ou porque emigraram. 

É de salientar que tem havido muitas dificuldades no processo de reinserção 

socioprofissional de toxicodependentes/dependentes alcoólicos, devido não só ao já habitual 

estigma social a que este público-alvo está sujeito, mas também devido às suas fracas 

competências profissionais, à elevada taxa de desemprego que afecta estes concelhos e 

actual situação socioeconómica do país. A tudo isto se associa igualmente o fraco tecido 

empresarial desta zona do interior do país. 

Importa ainda particularizar que a elevada taxa de desemprego que caracteriza este 

território, a par do preconceito social que ainda se encontra associado aos CAD, tem 

dificultado a reintegração profissional dos utentes em acompanhamento. 
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Segundo dados do IEFP, referentes a Janeiro de 2017, o concelho de Seia apresentava um 

total de 975 desempregados, sendo que destes, 525 eram homens e 450 mulheres; 150 

estavam inscritos à procura do 1º emprego, e os restantes 825 procuravam um novo 

emprego. 

Segundo dados, também do IEFP, e referentes também ao mesmo mês, o concelho de 

Gouveia apresentava um total de 665 desempregados, sendo 313 do sexo masculino e 352 

do sexo feminino, 122 estavam à procura do 1º emprego e os restantes 543 procuravam um 

novo emprego. 

Em alguns destes casos, ainda se mantêm vínculos de relação entre os utentes a algum 

familiar próximo que continua a apoiar o seu programa terapêutico. No entanto, são 

evidentes as graves repercussões nas famílias, com grande desgaste e situações de 

disfuncionalidade, como consequência das perturbações do comportamento dos seus 

toxicodependentes e dependentes alcoólicos, sendo, por isso, tão importante a intervenção 

realizada com estas famílias. 

Situado na zona dos vinhos do Dão, o território em análise é uma região onde a 

vitivinicultura tem grande expressão. Culturalmente, há uma forte tradição de hábitos de 

ingestão de bebidas alcoólicas, sobretudo em relação ao vinho, no que respeita à população 

adulta e idosa. A proliferação de cafés e espaços de diversão frequentados pela população 

mais jovem tem vindo a promover, nas últimas décadas, novos hábitos de ingestão de 

bebidas alcoólicas.  

Acrescenta-se que como consequência do desemprego a cultura de subsistência tem-se 

assumido como uma grande ocupação que, por um lado é positivo, pois permite a ocupação 

positiva dos seus tempos e o cultivo de produtos para consumo próprio, mas, por outro lado, 

e sendo este um território vitivinícola, a produção caseira de vinho tem dificultado o processo 

de tratamento e têm, também, aumentado os casos de recaídas por parte dos nossos 

utentes. 

Desde 2004, com o início do GIPA, que se verifica um número considerável de utentes 

acompanhados. Desde 2007 até final de 2011 foram acompanhados 160 utentes no Centro 

de Saúde de Seia. Entre 2012 e 2016 foram acompanhados 144 utentes. Relativamente a 

2016, foram acompanhados 64 utentes em consulta. De referir que os anos referenciados 

coincidem com o período de execução do PORI e o trabalho de proximidade realizado, 

nomeadamente pelo Projecto Alavanca (eixo da reinserção), que tem sinalizado um número 

significativo desses casos. Por último, refira-se que decorrente da intervenção no âmbito dos 
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projectos do PORI veio constatar-se que a dependência do álcool se tem vindo a manifestar 

em idades cada vez mais precoces. 

Por outro lado, as dificuldades acrescem quando a existência dos transportes nem sempre é 

condição de uma efectiva utilização, dado que os utentes, muitas vezes com parcos 

recursos económicos e sociais, nem sempre se demonstram disponíveis/capazes para 

assegurar por si próprios, quer o acesso ao internamento (nas Unidades de Alcoologia e de 

Desabituação em Coimbra). 

No âmbito da dependência de álcool, o projecto Alavanca tem em acompanhamento cerca 

de 200 utentes de diversas freguesias de Seia. Destes, 121 residem em freguesias que 

distam, em média, entre 30 a 60 minutos da cidade de Seia. 

Apesar da existência de uma Consulta Descentralizada no âmbito das dependências em 

Gouveia, esta não tem conseguido resolver de forma sistemática os problemas de 

acessibilidade. Por outro lado, tem-se registado um elevado absentismo às consultas do 

Centro de Saúde de Seia / GIPA (80 casos), tornando-se ainda mais difícil a sensibilização 

para a consulta de Gouveia, dificuldade tem sido mitigada pelo acompanhamento efetuado 

no âmbito do projeto Alavanca. Caso o problema das acessibilidades e a insuficiência de 

recursos económicos se mantenha nestas famílias, existirão cerca de 150 doentes alcoólicos 

cujo acesso aos serviços de saúde dependerá exclusivamente de uma intervenção de 

proximidade. 

 
4.2- CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO/FAMÍLIAS MULTIPROBLEMÁTICAS 

No que respeita à caracterização deste grupo-alvo, este é constituído por crianças e jovens 

que apresentam problemas comportamentais que se reflectem na sua capacidade de 

adaptação ao meio escolar, revelando problemas de aprendizagem, absentismo e abandono 

escolar, tendendo a experimentar precocemente SPA’s. Os factores que facilitam o interesse 

individual pelo consumo destas substâncias estão relacionados com o conjunto de 

dinâmicas pessoais e sociais, mais do que com o contacto com a droga. Entre alguns 

factores de risco observados, salientamos os seguintes: 
 
 
- Dificuldades no relacionamento com os pais mais especificamente com a ausência de 

identificação com estes, o que leva a estados depressivos, comportamentos desviantes e 

imaturidade;  

- Expectativas positivas e desconhecimento real dos efeitos das substâncias (efeitos sobre a 

saúde, sobre o comportamento e sobre a capacidade de provocar dependência); 
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- Baixa tolerância à frustração;  

- Baixa autoestima;  

- Fraca assertividade;  

- Não-aceitação de normas;  

- Atitudes permissivas dos pais face ao consumo de drogas;  

- O recurso a drogas por parte dos pais fornece um modelo de consumismo que os filhos 

tendem a seguir, bem como um modelo para o desenvolvimento de mecanismos de coping 

mal adaptativos;  

- Dificuldades de comunicação no grupo familiar e falta de intimidade e de envolvimento 

afectivo;  

- Deficiente adaptação à escola e fracos resultados escolares;  

- Escasso nível de compromisso e envolvimento, tanto no que se refere às normas escolares 

como na participação em actividades académicas;  

- Baixa resistência à pressão grupal.  

Alguns filhos de toxicodependentes e de doentes alcoólicos são atendidos no âmbito da 

consulta de prevenção indicada, que existe não só na sede do CRI, mas também na 

consulta descentralizada de Gouveia.  

Relativamente a este grupo-alvo, os parceiros referem um elevado número de famílias 

multidesafios com filhos, embora não se tenha conseguido quantificar com exactidão este 

número. Em relação às respostas existentes no território, salienta-se a parceria estabelecida 

entre o GAF e o Município de Gouveia, que promoveu uma resposta com as famílias 

sinalizadas no âmbito da "Loja Social". O Centro Comunitário "Outro Olhar" (que pertence ao 

GAF), tem também vindo a beneficiar um conjunto de famílias sinalizadas com deficit de 

competências parentais e/ou com filhos em risco, através de outros projetos no âmbito do 

CLDS 3G, no eixo 2, “Famílias e Parentalidade”.  

 

5 – SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO 

As abordagens devem ser integradas sugerindo-se a criação de dispositivos de respostas 

que atendam à complexidade das problemáticas e questões conexas. 

É nossa convicção que a participação, capacidade e empenho dos parceiros envolvidos 

neste diagnóstico, atestem a sua motivação para o desenvolvimento e implementação de 

intervenções que vão de encontro aos problemas e necessidades diagnosticadas neste 

território, tendo em conta as especificidades de cada contexto e de cada grupo. 
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Assim sugerem-se as seguintes intervenções: 

Ao nível da prevenção, têm sido dadas respostas que se consideram adequadas face às 

necessidades relatadas pelos interventores locais e respetivos parceiro. Assim importa dar 

continuidade às seguintes intervenções: 

- Consulta de prevenção indicada para crianças e jovens em risco, no CRI da Guarda e na 

Consulta Descentralizada de Gouveia; 

- Apoio do GAF no âmbito do Centro Comunitário Outro Olhar; 

- Desenvolvimento de respostas através do projeto de intervenção do CLDS que inclua 

ações direcionadas para a Educação Parental, Saúde e Cidadania; 

- Continuação da intervenção em meio escolar, por parte do CRI da Guarda, através da 

formação de professores e posterior acompanhamento e supervisão. 
   
No que se refere ao eixo da reinserção, e tendo por base as diferentes problemáticas deste 

território, as intervenções realizadas, os resultados positivos já alcançados com as mesmas, 

bem como as características da população, (toxicodependentes, doentes alcoólicos e suas 

famílias) considera-se importante a continuidade da intervenção neste território.  

A necessidade de manter esta intervenção no terreno, vai de encontro ao identificado no 

Diagnóstico Social efetuado pela Câmara Municipal de Seia, no documento Plano de 

Desenvolvimento Social para 2015-2017. 

Esta continuidade prende-se com o elevado número de indivíduos com problemas de 

alcoolismo que têm procurado ajuda e que, pelos motivos já referenciados, não têm 

conseguido dar continuidade ao seu tratamento. Por outro lado, verifica-se também a 

existência de um número elevado de indivíduos com esta problemática que ainda não 

tiveram acesso ao tratamento, quer por falta de motivação, quer por questões económicas, 

quer por questões geográficas. Uma intervenção de proximidade, como a que foi 

desenvolvida, pode contribuir em muito para colmatar a esta necessidade.  

Salienta-se ainda o facto de o desemprego neste território atingir níveis bastante elevados 

na população em geral, acabando por agravar ainda mais a situação deste grupo-alvo, tendo 

em conta a sua vulnerabilidade, sendo fundamental a continuidade de uma intervenção que 

promova a inserção ou reinserção desta população.  
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Quadro III : Quadro síntese referente à área de missão da Reinserção 

 

REINSERÇÃO 
 

 
Problemas identificados 

 

Grupos ou 
contextos onde se 

destacam estes 
problemas 

 
Propostas de intervenção 

 

 
Resultados esperados 

 

 
Isolamento geográfico; 
                                                                                                      
Fenómeno de exclusão social; 
 
Fracos recursos económicos; 
 
Elevada taxa de desemprego; 
 
Fracas acessibilidades a serviços de saúde; 
 
Dificuldades de comunicação a nível familiar; 
 
Dificuldades no processo de reinserção 
socioprofissional, com implicações a nível 
familiar; 
 
Défice de competências pessoais, sociais, 
familiares e profissionais; 
 
Dificuldades de inserção laboral associadas a 
baixa escolaridade e baixas qualificações da 
população com CAD; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cerca de 150 
indivíduos com 

comportamentos 
aditivos e 

dependências 
(alcoólicos e 

toxicodependentes) 
e respetivas famílias 

 
 
 
 
 
 
 
Manter o acompanhamento de indivíduos 
com comportamentos aditivos e 
dependências e suas famílias, no âmbito 
da reinserção social, através do 
desenvolvimento de competências 
pessoais, familiares e profissionais, e de 
medidas facilitadoras da sua integração 
laboral, sociofamiliar e comunitária. 
 

 
 
 
Diminuir o isolamento; 
 
Aproximar os indivíduos dos recursos 
existentes a nível social e da saúde; 
 
Promover o desenvolvimento de redes de 
relações familiares e comunitárias; 
 
Aumentar as competências pessoais, 
familiares, sociais e profissionais; 
 
Trabalhar junto do tecido empresarial / 
laboral do território com o objetivo de 
melhorar a inserção social dos 
indivíduos; 
 
Aumentar os níveis de Reabilitação / 
Reinserão profissional. 
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