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RESUMO  

No âmbito do PORI – Programa Operacional de Respostas Integradas - o Diagnóstico assumiu um papel 

fundamental permitindo priorizar os territórios que seriam alvo de intervenção e conhecer, mais 

aprofundadamente, a realidade local. Este Diagnóstico vai permitir a implementação futura de Programas de 

Respostas Integradas (PRI) adequados às necessidades. 

Relativamente à União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e União das Freguesias de 

Marrazes e Barosa, foram identificados como prioritários, os seguintes grupos-alvo e problemáticas 

associadas:  

 População de rua: população com Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD), arrumadores de 

carros: degradação física e psicológica associada aos consumos, pressão social dos arrumadores de 

carros sobre a comunidade, doenças mentais, doenças infetocontagiosas, baixa escolaridade e baixa 

qualificação profissional, desemprego de longa duração, falta de competências pessoais, sociais e 

profissionais, falta de suporte familiar. 

 Adolescentes e jovens em risco: consumos em idade precoce (principalmente álcool e cannabis), 

consumos em contextos recreativos e noturnos e comportamentos antissociais. 

Neste sentido, as sugestões de intervenção apresentadas neste Diagnóstico, passam por respostas no eixo da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) - Grupo-alvo: população de rua; e da Prevenção - 

Grupo-alvo: adolescentes e jovens em risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________ 

DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

MARRAZES E BAROSA                                                                                                                                            PORI 

  _________________________________ 

 

 4 

 

ÍNDICE DE FIGURAS E TABELAS 

Figura nº 1 - Cronograma referente às atividades realizadas para a elaboração do Diagnóstico…………………7 

Figura nº 2 - Mapa do concelho de Leiria……..……………………………………………………………..………..…9 

Tabela nº 1 - Intervenções e recursos do Território……………………………………………………...…………....18 
 
Tabela nº 2 - Respostas do CRI de Leiria……………………………………………………………………...……….21 
 



_________________________________ 

DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

MARRAZES E BAROSA                                                                                                                                            PORI 

  _________________________________ 

 

 5 

 

INTRODUÇÃO 

Após a realização do Diagnóstico de Necessidades dos territórios prioritários realizados em 2012, é agora 

necessário ter uma atualização que permita uma resposta adequada e em tempo útil.  

Os objetivos que a equipa técnica do CRI de Leiria se propôs atingir, foram os seguintes:  

1) Atualização do Diagnóstico elaborado em 2012, com a colaboração dos parceiros; 

2) Aumentar o conhecimento sobre os grupos, os contextos e os fatores de risco e proteção 

desses grupos;  

3) Identificar quais as consequências para a saúde e consequências sociais dos comportamentos 

de risco identificados; 

4) Identificar as necessidades de intervenção tendo em conta os problemas identificados; 

5) Identificar as propostas de intervenção tendo em conta as necessidades identificadas. 

 

Este relatório está estruturado em três partes.  

Num primeiro momento, identifica-se a metodologia adotada que inclui a organização do processo, a equipa 

técnica, os métodos, técnicas e estratégias utilizados e parceiros envolvidos na realização deste diagnóstico.  

No segundo, apresentam-se os resultados nas diferentes áreas: análise contextual; grupos alvo do território e 

seus contextos; problemáticas associadas e respetivas consequências para a saúde; comportamentos de 

risco; fatores de risco e proteção; consequências sociais; intervenções existentes e respostas e sugestões de 

intervenção.  

Após a análise dos resultados e reflexão sobre os mesmos, apresentam-se as conclusões e recomendações 

para a intervenção. 
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1 - METODOLOGIA 

A equipa envolvida no planeamento e recolha de dados foi constituída por três técnicas do CRI de Leiria. 

Na concretização destes objetivos podem identificar-se aspetos de caráter interno e externo que 

condicionaram, positiva e negativamente, o processo. Para o efeito, realizou-se uma análise “SWOT”: 

 

Pontes fortes:  

 O empenho da equipa na elaboração do Diagnóstico;  

 Melhor conhecimento do território; 

 Envolvimento dos parceiros; 

 Diagnósticos centrados nas necessidades/problemas da população; 

 Recursos e capacidades existentes nas uniões das Freguesias e que podem ser mobilizados para 

atenuar os problemas e necessidades. 

 

Pontos Fracos: 

 Dificuldade em reunir informação com indicadores quantitativos 

 Dificuldade na gestão de tempo e de tarefas.  

 

Ameaças:  

 Fatores de natureza estrutural (global) que influenciam negativamente a mobilização de recursos 

locais ou gerais 

 

Oportunidades: 

 A disponibilidade dos parceiros na cedência de dados; 

 Recursos externos às uniões das Freguesias que, a par dos recursos internos, possam igualmente ser 

mobilizados. 

 

 

Foram realizadas as seguintes atividades de acordo com o cronograma.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DO DIAGNÓSTICO 
 

Atividades out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 out/16 nov/16 dez/16 jun/17 jul/17 

Reuniões do 

grupo de 

trabalho 

                

Contactos com 

parceiros  

                

Reuniões com 

parceiros 

                

Recolha e 

registo 

informático 

                

Elaboração do 

relatório final 

                

 

Figura nº 1 – Cronograma referente às atividades realizadas para a elaboração do Diagnóstico 

Fonte: Elaboração das técnicas redatoras 
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Os métodos utilizados para recolha de informação foram os abaixo mencionados: 

 Reuniões do grupo de trabalho; 

 Contactos com os parceiros por ofício, e-mail, telefone, presencial; 

 Reuniões com os parceiros. 

 

Os parceiros que estiveram envolvidos na definição de necessidades e disponibilização de dados para este 

Diagnóstico foram:  

o Câmara Municipal de Leiria 

o Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria 

o ACES Pinhal Litoral 

o Associação Novo Olhar II 

o União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

o União das Freguesias de Marrazes e Barosa 

o PSP 

o GNR 

o EAPN – Núcleo Distrital de Leiria 

o Centro Social e Paroquial Paulo VI 

o Rede Social de Leiria 

o InPulsar 

o Centro Distrital de Leiria do ISS,IP 

o Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais 

o Comunidade Vida e Paz 

o Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Leiria 

o Oásis 

o Cercilei 

o Centro Hospitalar de Leiria 
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2 - ANÁLISE CONTEXTUAL 

O concelho de Leiria insere-se na região centro, na zona do Pinhal Litoral. Ocupa uma posição privilegiada no 

quadro do nosso país e particularmente no regional. Confina a norte com o concelho de Pombal, a este com o 

de Pombal e Ourém, a sul com o da Batalha e Porto-de-Mós, a oeste é limitado pelo concelho da Marinha 

Grande e pelo Oceano Atlântico. Estende-se por uma área de 565,09Km2 e, de acordo com os Censos de 

2011, conta com 126 884 habitantes.1 

 

 

Figura nº 2 - Mapa do concelho de Leiria2 

 

                                                 

1 Fonte: http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros, acedido em 03 de agosto de 2016, às 17h18 

2 Fonte: 

https://www.google.pt/search?q=Uni%C3%A3o+das+freguesias+de+leiria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje4s_e64DVAhUB2BoKHe

ZWB1kQ_AUIBigB&biw=1280&bih=939&dpr=1#imgdii=4BiCD2RSPsQ5gM:&imgrc=qReKGYtwxRRsaM:&spf=1499762688112, acedido em 11 de 

julho de 2017, às 09h47m 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLnIGk7IDVAhWLfRoKHR2gCGQQjRwIBw&url=http://novilei.pt/conteudo/169779/17/leiria&psig=AFQjCNGxdHeoGje7a57Tkpj-pEwYnyHC7g&ust=1499849285359435
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
https://www.google.pt/search?q=Uni%C3%A3o+das+freguesias+de+leiria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje4s_e64DVAhUB2BoKHeZWB1kQ_AUIBigB&biw=1280&bih=939&dpr=1#imgdii=4BiCD2RSPsQ5gM:&imgrc=qReKGYtwxRRsaM:&spf=1499762688112
https://www.google.pt/search?q=Uni%C3%A3o+das+freguesias+de+leiria&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje4s_e64DVAhUB2BoKHeZWB1kQ_AUIBigB&biw=1280&bih=939&dpr=1#imgdii=4BiCD2RSPsQ5gM:&imgrc=qReKGYtwxRRsaM:&spf=1499762688112
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2.1. Perfil do Território da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes3 

 

A União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes foi constituída em 2013, no âmbito de uma 

reforma administrativa nacional4, pela agregação das antigas freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes  e 

tem a sede em Leiria. Ocupa uma área de cerca de 52,26 km2 do concelho. 

Confronta com União das Freguesias de Marrazes e Barosa, União das Freguesias de Santa Eufémia e 

Boavista, União das Freguesias de Parceiros e Azóia, Freguesia de Caranguejeira e Freguesia do Arrabal, e 

com o concelho da Batalha. 

A cidade de Leiria, sede de concelho e capital de distrito, fica a uma distância de 146 km de Lisboa e de 72 km 

de Coimbra, sendo a área urbana um importante nó viário, resultante do cruzamento de algumas das principais 

estradas do país. Além da rede rodoviária, o caminho-de-ferro aparece também como um meio de 

comunicação alternativo, apesar de insuficiente. O rio Lis é a principal linha fluvial, que drena a maior parte do 

concelho correndo de sul para norte.  

Leiria é o centro de uma região que junta à agricultura e à pecuária as indústrias de moldes, alimentos 

compostos para animais, moagem, serração de madeiras, resinagem, cimentos, metais, serração de mármores 

e comércio, e mais recentemente, o turismo. 

 

Caracterização sociodemográfica da população da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes5 

 

A União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, uma das 18 freguesias deste concelho, apresenta 

uma população residente de 31 775 habitantes6, correspondendo a 25% da população do concelho, sendo 

que, 47,3% da população é do sexo masculino (15 040) e 52,7% do sexo feminino (16 735). A sua densidade 

populacional é de 608 hab/km². 

                                                 
3 Fonte: http://www.uf-lpbc.pt/home.php?t=ct&c=12, acedido em 27 de julho de 2016, às 17h02 

4 Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro - Reorganização administrativa do território das freguesias. 

5 Fonte: http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros, acedido em 03 de agosto de 2016, às 17h18 

6 Fonte: http://www.uf-lpbc.pt/home.php?t=ct&c=17, acedido em 27 de julho de 2016, às 17h05 

 

http://www.uf-lpbc.pt/home.php?t=ct&c=12
http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
http://www.uf-lpbc.pt/home.php?t=ct&c=17
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Segundo os Censos de 2011, a faixa etária que mais se realça é a respeitante aos indivíduos em idade ativa, 

dos 25 aos 64 anos (57,6%). No entanto, salienta-se a existência de 8430 jovens com idades compreendidas 

entre os 0 e os 24 anos, perfazendo cerca de 26,5% da população total residente nesta União de Freguesias. 

Ao nível da escolaridade, 27,8% da população completou o ensino superior. De realçar, no entanto, uma 

percentagem bastante significativa de indivíduos que apenas têm o 1º Ciclo do Ensino Básico (19,9%) e 6,4% 

que não completaram qualquer nível de ensino. A taxa de analfabetismo é de 3,7%. 

Caracterização socioeconómica da União de Freguesias: setor primário (0,73%), secundário (23,7%) e terciário 

(75,6%). 

 

2.2. Perfil do Território da União das Freguesias de Marrazes e Barosa 

 

A União das Freguesias de Marrazes e Barosa estende-se por uma área de cerca de 32,80 km², confrontando 

as freguesias de Amor, Regueira de Pontes, Milagres, Maceira, União das Freguesias de Santa Eufémia e 

Boavista, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, União das Freguesias de Parceiros e 

Azóia, e com o concelho da Marinha Grande. 

 

Caracterização sociodemográfica da população da União das Freguesias de Marrazes e Barosa7 

 

A União das Freguesias de Marrazes e Barosa é uma das 18 freguesias do concelho de Leiria, na qual residem 

24684 habitantes. Este número corresponde a 19,5% da população do concelho. A sua densidade 

populacional é de 752,6 hab/km². 

A faixa etária que mais se realça é a respeitante aos indivíduos em idade ativa – dos 25 aos 64 anos (58,3%). 

No entanto, salienta-se a existência de 6988 jovens com idades compreendidas entre os 0 e os 24 anos, 

perfazendo cerca de 28,3% da população total residente nesta União de Freguesias.  

Relativamente à escolaridade da população, 21,5% completou o 1º Ciclo e 21% completou o Ensino 

Secundário. Destaca-se uma percentagem de 6,8% de indivíduos que não completaram qualquer nível de 

ensino. A taxa de analfabetismo situa-se nos 3,1%.  

Caracterização socioeconómica da União de Freguesias: setor primário (0.76%), secundário (27,1%) e terciário 

(72,1%).  

 

                                                 

7 Fonte: http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros, acedido em 03 de agosto de 2016, às 17h18 

http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
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2.3. Definição dos territórios de intervenção 

 

Após a análise das problemáticas identificadas nas duas Uniões de Freguesia, constatou-se que a sua 

prevalência era mais significativa em territórios específicos de cada uma delas. Neste sentido, para ambos os 

grupos-alvo identificados, a intervenção a efetuar será em Leiria e Marrazes. 

No que se refere ao grupo da população de rua, a intervenção deverá incidir em ambos os territórios, zona 

urbana, beira-rio e parques de estacionamento. 

Em relação ao grupo de adolescentes e jovens em risco, a intervenção em meio escolar deverá ocorrer em 

ambos os territórios, na comunidade escolar; e a intervenção em contexto recreativo noturno na zona histórica 

de Leiria. 

 

2.4. Identificação das Problemáticas 

 

Com este Diagnóstico do PORI, constatámos que, quer as problemáticas, quer os contextos, identificados em 

2012, se mantêm atuais, apesar dos recursos e das intervenções existentes ao longo do tempo. 

Identificação das Problemáticas 

- CAD 
 
- Doença mental 
 
- Arrumadores de carros  
 
- Doenças infetocontagiosas 
 
- Locais públicos onde ocorrem consumos de substâncias psicoativas (spa’s) 
 
- Tráfico de spa’s 
 
 - Prostituição 
 
- Exclusão social 
 
- Desemprego, baixa escolaridade e deficit de competências pessoais, sociais e profissionais 
 
- Fácil acessibilidade a spa’s 
 
- Crianças e jovens em risco  
 
- Consumos em idade precoce (principalmente álcool e cannabis) 
 
- Consumos em contextos recreativos noturnos 
 
- Famílias multidesafiadas 
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3. ANÁLISE DOS GRUPOS (CONTEXTOS, PROBLEMÁTICAS E RESPETIVAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE E COMPORTAMENTOS DE RISCO) 

GRUPO – POPULAÇÃO DE RUA: POPULAÇÃO COM CAD E ARRUMADORES DE CARROS 

Grupo Caracterização  Contextos 

associados 

Principais problemas 

identificados 

Comportamentos de risco 

 

População de rua: 

população com 

CAD e arrumadores 

de carros  

 

 

- Grupo alvo diversificado e flutuante 

- Maioritariamente do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 30 e os 40 anos 

- Desempregados e com uma condição de vida 

precária  

- Dificuldades de reinserção social e profissional 

- 157 Indivíduos (54 mulheres e 103 homens, dos 

quais 73 com consumos de spa´s ilícitas, 

maioritariamente pela via fumada, (de abril de 2014 

a julho de 2016). 

Em média são acompanhados 50 a 60 indivíduos 

mensalmente, sinalizados pelo Projeto de RRMD 

“Giros na Rua” (PORI) 

 

Nota: dados complementares, podem ser 

consultados no ponto 6- Análise das intervenções 

existentes e respostas. 

-Parques de 

estacionamento  

- Zona urbana 

- Zona beira-rio da 

cidade de Leiria 

(abrange União 

das Freguesias de 

Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes e 

União das 

Freguesias de 

Marrazes e 

Barosa) 

 

- Degradação física e psicológica 

- Consumos de spa’s 

- Pressão social dos arrumadores 

de carros sobre a comunidade  

- Doença mental 

- Doenças infetocontagiosas 

- Baixa escolaridade e baixa 

qualificação profissional 

- Desemprego de longa duração  

- Falta de competências pessoais, 

sociais e profissionais; 

- Falta de suporte familiar 

- Carência económica 

 

- Alguns casos de consumo por via 

endovenosa e abandono de material de 

injeção 

- Pequenos furtos 

- Vandalismo 

- Mendicidade 

- Falta de organização pessoal para 

recorrer aos serviços de saúde 

existentes 

- Falta de regularidade na toma de 

medicação; 

- Relações sexuais desprotegidas 

- Faltas a consultas de 

infetocontagiosas 
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GRUPO – ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO 

Grupo Caracterização Contextos 

associados 

Principais problemas identificados 

 

Comportamentos de 

risco 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescentes 

e Jovens em 

Risco 

Adolescentes e Jovens em contexto escolar: 6616 alunos 
 
- 2º e 3º CEB e Secundário da União das Freguesias de Leiria, 
Pousos, Barreira e Cortes 
 
- Agrupamento de Escolas D. Dinis -704 Alunos 
- Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus - 526 alunos 
- Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo – 1191 alunos 
- Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira – 1909 Alunos 
- Escola Profissional de Leiria – 279 alunos 
- Colégio Conciliar de Maria Imaculada – 428 alunos 
- Colégio Nossa Senhora de Fátima – 273 alunos 
 
- 2º e 3º CEB e Secundário da União das Freguesias de 
Marrazes e Barosa: 
 - Agrupamento de Escolas de Marrazes - 506 Alunos 
- Escola Secundária Afonso Lopes Vieira – 800 alunos 
 
Adolescentes e Jovens em contexto recreativo noturno: 
- Numa amostra de 2347 indivíduos, o projeto “Rua Direita” 
(PORI) identifica, 19% de jovens com idades compreendidas 
entre os 15 e os 18 anos; 75% com idades compreendidas entre 
os 19 e os 24 anos, a maioria do sexo masculino. 75% destes 
jovens frequenta o ensino superior; relativamente às spa’s a 
maioria tem consumos de álcool. 
 
Nota: dados complementares, podem ser consultados no ponto 
6- Análise das intervenções existentes e respostas. 

 
- Escolas 2º e 3º 
CEB e 
Secundárias da 
União das 
Freguesias de 
Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes e  
União das 
Freguesias de 
Marrazes e Barosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zona histórica 
 
 

 

- Comportamentos aditivos, sem 

substância (p.e. jogo) 

 

- Saídas à noite em idade precoce 

 

- Experimentação e consumo de spa’s 

(principalmente álcool e cannabis) 

 

- Elevada disponibilidade e 

acessibilidade a spa’s (legais e ilegais) 

 

- Binge drinking em espaços públicos da 

zona histórica da cidade  

 

- Condutas desviantes 

 

 

 
 
 
- Consumos em idade 
precoce (principalmente 
álcool e cannabis) 
 
- Consumos em contextos 
recreativos noturnos 
 
- Comportamentos anti-
sociais 
 
 



_________________________________ 

DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, POUSOS, BARREIRA E CORTES E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA                                                                                                                                            

PORI 

  _________________________________ 

 

 15 

4. ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO  
 

Da mesma forma que a identificação dos problemas de saúde, comportamentos de risco e saudáveis é de extrema importância para a definição das 

estratégias de intervenção, a identificação dos fatores de risco e de proteção, é fundamental. Contudo, pela análise das grelhas constata-se que, também 

devido à existência de muitos comportamentos de risco, predominam os fatores de risco. A identificação dos fatores protetores, apesar de fundamental, é 

insuficiente (essencialmente nos domínios individual e familiar) sendo necessário aprofundar este conhecimento aquando da intervenção de proximidade, 

com os grupos-alvo. 

FATORES DE RISCO 

Grupos DOMÍNIOS 

Individual/Pares Família Escola Comunidade 

População de rua: 

população com CAD e 

arrumadores de carros 

- Consumos de spa’s 

- Relação com pares que consomem substâncias 

- Baixas competências pessoais e sociais 

- Baixa escolaridade e falta de qualificação 

profissional 

- Comorbilidade 

- Doenças infetocontagiosas 

- Famílias multidesafiadas 

(inexistência de regras, 

falta de competências e de 

informação, inexistência de 

suporte familiar) 

- Abandono escolar 

precoce 

 

- Não integração em 

formação 

 

- Disponibilidade de spa’s 

- Precariedade económica e social  

- Discriminação/Exclusão 

- Desemprego 

- Inexistência de legislação enquadradora da 

atividade de “arrumador de carros” 

Adolescentes e Jovens 

em Risco 

- Início precoce de consumos de spa’s 

- Relação com pares que consomem substâncias 

- Crenças favoráveis sobre o consumo de spa’s 

-Famílias multidesafiadas 

(falta de acompanhamento 

e supervisão aos filhos, 

baixas competências 

parentais) 

 

- Fraca vinculação 

escolar 

- Insucesso escolar 

 

- Disponibilidade de spa’s 

- Elevada taxa de desemprego 
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FATORES DE PROTEÇÃO 

 

Grupo DOMÍNIOS 

Individual/Pares Família Escola Comunidade 

População de rua: 

população com CAD e 

arrumadores de carros 

- Pressão de pares positiva 

 

Neste momento, devido às características deste grupo-

alvo, não foi possível identificar fatores protetores (não 

têm suporte familiar, não frequentam a escola) 

- Existência de recursos comunitários (Cf. Ponto 6) 

- Existência de Programas de formação/emprego  

 

Adolescentes e Jovens em 

Risco 

- Pressão de pares positiva 

- Crenças negativas sobre o 

consumo de spa’s 

- Existência de um projeto 

de vida 

- Dinâmicas familiares 

positivas 

- Acompanhamento e 

supervisão 

- Aplicação de regras 

de forma consistente e 

adaptadas à idade 

- Capacidade de 

resolver conflitos 

- Proximidade geográfica das 

Escolas 

- Programa “Like saúde” 

- Ambiente institucional 

positivo 

- Sucesso escolar 

 

- Existência de recursos comunitários (Cf. Ponto 6) 

- Existência de equipamentos desportivos e outros 

movimentos associativos 
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5. ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS 

Através da análise das consequências sociais dos problemas identificados e dos comportamentos de risco, 

podemos observar que estes se refletem em toda a comunidade. Ao mesmo tempo, provocam nos grupos-alvo 

uma situação de exclusão social e estigmatização. 

GRUPO – POPULAÇÃO DE RUA: POPULAÇÃO COM CAD E ARRUMADORES DE CARROS 

 

 

Como se pode constatar pela caracterização do grupo-alvo, a exclusão social é múltipla e repetida. O estigma 

associado à toxicodependência/alcoolismo, principal motivo desta exclusão, é determinante noutras 

consequências sociais: tráfico, roubos, furtos, “arrumar carros”, consumos de rua, desemprego, situação 

económica precária, dependência dos serviços e sistemas de proteção social. Este grupo-alvo, flutuante e 

itinerante nas ruas da cidade de Leiria, é marginalizado e estigmatizado pela restante comunidade. 

Tendo em consideração estes dados, podemos identificar fatores que potenciam ou inibem estas 

consequências sociais: 

POTENCIAM: representações sociais negativas face ao grupo alvo. 

INIBEM: existência de recursos comunitários com interesse em encontrar uma “solução” para esta situação. 

 

 

 

GRUPO – ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO  

 

 

À noite, em contextos recreativos, adolescentes e jovens estão na zona dos bares (zona histórica), fazendo 

consumos, muitas vezes excessivos, de spa’s legais e ilegais.  

POTENCIAM: fácil acessibilidade às spa’s; representações sociais negativas associadas a estes grupos e 

desvalorização das consequências dos consumos.  

INIBEM: partilha dos espaços com pares sem comportamentos de risco e com estilos de vida saudáveis. 
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6 - ANÁLISE DAS INTERVENÇÕES EXISTENTES E RESPOSTAS  

Através da análise das Tabelas 1 e 2, é possível verificar que no território existem recursos disponíveis para 

dar resposta ou complementar as intervenções. 

Os dados recolhidos junto dos parceiros encontram-se na Tabela 1, e os dados recolhidos no CRI de Leiria, na 

Tabela 2. Estes dados complementam as necessidades identificadas para os grupos-alvo, não estando 

diretamente relacionadas com os mesmos, daí não terem sido colocadas na caracterização dos contextos e 

grupos. 

 

TABELA 1 – INTERVENÇÕES E RECURSOS DO TERRITÓRIO 

 

ENTIDADES RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

ACES Pinhal 

Litoral – Centro de 

Saúde Dr. Arnaldo 

Sampaio e Centro 

de Saúde Dr. 

Gorjão Henriques 

- Consultas de medicina familiar 
- Consulta aberta 
- Consulta de alcoologia 
- Consulta de tabagismo 
- Núcleo de intervenção com crianças e jovens em risco 
- Unidade de Cuidados na Comunidade 

- População em geral 
 

Associação 

Amigos da Mata 

dos Marrazes 

(AMITEI) 

- Cantina Social 
- RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 

- População carenciada 

Associação 

Desenvolvimento e 

Bem-Estar Social 

da Barreira 

(ADESBA) 

- Cantina Social 

- População carenciada 

Associação Novo 

Olhar II 

- Projeto “SARA” (Serviço Anónimo de Rastreio e Aconselhamento): 45 
Indivíduos com consumos de spa’s, acompanhados 
- Apoio psicossocial 

- População com CAD 
- Prostitutas(os) 
- Jovens 

Câmara Municipal 

de Leiria 

- Gabinete de Ação Social 
- CLAS 
- Programa “Like Saúde” 

- População em geral 

Cáritas Diocesana 

de Leiria-Fátima 
- Cedência de vestuário, produtos alimentares, equipamentos domésticos, 
apoios económicos pontuais 

- População carenciada 
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ENTIDADES RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

Centro Distrital de 

Segurança Social 

de Leiria 

- Medidas de apoio social: no Rendimento Social de Inserção 
Identificados 306 beneficiários da União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes, com consumos de spa’s (191 com problemática de 
toxicodependência e 115 com problemática do alcoolismo); 266 beneficiários 
da União das Freguesias de Marrazes e Barosa com consumos de spa’s (150 
com problemática de toxicodependência e 116 com problemática de 
alcoolismo); 

- População em geral 

Centro Social e 

Paroquial Paulo VI 

- Centro de Acolhimento: refeitório social, higiene e tratamento de roupas; 
- Lar de Santa Isabel (acolhimento de meninas) 
- RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 

- População carenciada 
- População com CAD 
-Menores do sexo 
feminino privadas de 
meio familiar normal 

Cercilei e Oásis - Respostas sociais na área da deficiência: integrados 12 Indivíduos com duplo 
diagnóstico 

- Deficiência 

Colégio Dom Dinis-

Internato 

Masculino de Leiria 

- Acolhimento de rapazes 

- Menores do sexo 
masculino privados de 
meio familiar normal 

Colina do castelo - Distribuição de alimentação e vestuário - População carenciada 

Comissão de 

Dissuasão da 

Toxicodependênci

a (SICAD) 

- Indivíduos indiciados por posse e/ou consumo de substâncias ilícitas: a CDT 
de Leiria identifica 94 jovens entre os 16 e os 22 anos, por posse e/ou consumo 
de cannabis (a maioria do sexo masculino, não toxicodependentes) 

-População em geral 

Comissão de 

Proteção de 

Crianças e Jovens 

de Leiria 

- Medidas de promoção e proteção: a CPCJ de Leiria identificou as seguintes 
problemáticas por tipologia de situação de perigo: 72 crianças e jovens 
assumem comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento 
(14,7%); 10 jovens identificados com consumos de spa’s. 

- Crianças e Jovens em 
risco 

Comunidade Vida 

e Paz 
- Apartamento de reinserção 

- População com CAD 

Corpo Nacional de 

Escutas 
- Acampamentos 
- Atividades desportivas 

- Crianças e Jovens 

Cruz Vermelha 

Portuguesa – 

Delegação de 

Leiria 

- Cedência de vestuário, produtos alimentares, equipamentos domésticos 
- Projeto “Rua Direita”- PORI: identifica na sua intervenção em meio escolar, a 
existência de jovens com comportamentos de risco associados ao jogo, para 
além dos referidos no contexto recreativo noturno 
Nota: ver dados na tabela de caracterização do grupo: adolescentes e jovens 
em risco 

- População carenciada 
 

Direção-Geral de 

Reinserção Social 

e Serviços 

Prisionais 

- Acompanhamento de casos enviados pelo Tribunal e reinserção social: União 
das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes: 56 indivíduos com 
consumos de spa’s acompanhados (48 homens e 8 mulheres) 
União das Freguesias de Marrazes e Barosa – 21 indivíduos com consumos de 
spa’s (17 homens e 4 mulheres) 

- Indivíduos com 
problemas judiciais 
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ENTIDADES RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

Escolas de 2º e 3º 

ciclo do Ensino 

Básico, Secundário 

e Profissional, 

públicas e privadas 

dos territórios 

identificados 

- Educação e formação 
- Programa “Like Saúde” 

- Crianças e Jovens 
- Professores 
-Assistentes 
operacionais 
- Outros técnicos das 
escolas 
- Famílias 

Guarda Nacional 

Republicana 

- Intervenção na zona rural 
- 96 autos de contraordenação por condução sob efeito de álcool; 66 detenções 
por condução sob efeito de álcool com taxa igual ou superior a 1,2 gr/litro; 31 
contraordenações por consumo de substâncias ilícitas e 13 por tráfico. 
- Programas especiais 

- População em geral 

 

InPulsar 

- Projeto “Giros na Rua” – PORI: Identificados 17 Indivíduos com duplo 
diagnóstico e 26 Indivíduos infetados pelo VIH e Hepatite, em conjunto com o 
Centro de Acolhimento 
Nota: ver dados na tabela de caracterização do grupo: população de rua. 

- População em geral 
- População com CAD 
- Sem abrigo 
- Etnia cigana 

IEFP - Inserção da população em mercado de trabalho e formação - População em geral 

Instituto Português 

da Juventude e 

Desporto 

- Programas ocupacionais 
- Atividades juvenis 

- Crianças e Jovens 

Liga Campos do 

Lis 
- Cantina Social 

- População carenciada 

Mulher Século XXI 

- Gabinete de apoio à vítima de violência doméstica 
- Casa Abrigo de Emergência 
- Programas de prevenção da violência doméstica e promoção da igualdade de 
género 

- Vítimas de maus-tratos 

Polícia de 

Segurança Pública 

- Intervenção na área urbana 
- 146 autos de contraordenação por condução sob efeito de álcool; 113 
detenções por condução sob efeito de álcool com taxa igual ou superior a 1,2 
gr/litro; 139 contraordenações por consumo de substâncias ilícitas e 31 por 
tráfico. 
- Programas especiais 

- População em geral 

União das 

Freguesias de 

Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 

- Autarquia local com competências na área da ação social 

- Habitantes da União de 
Freguesias 

União das 

Freguesias de 

Marrazes e Barosa 

- Autarquia local com competências na área da ação social 

- Habitantes da União de 
Freguesias 
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TABELA 2 – RESPOSTAS DO CRI DE LEIRIA 

CRI de Leiria RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

 
Equipa de Tratamento de Leiria 

Tratamento, Redução de Riscos e Minimização de Danos e 
Reinserção de população com CAD em regime ambulatório 
- Programas de substituição opiácea 
- Programas com antagonistas opiáceos 
- Encaminhamento para internamento para desabituação física e 
Comunidade Terapêutica 
- Encaminhamento para consultas de infetocontagiosas e outras 
especialidades 
- Atendimento de famílias de utentes com CAD 
- Teste para deteção rápida do VIH 
- Disponibilização de preservativos  
- Monitorização da administração da medicação de utentes com 
duplo diagnóstico 
- Do universo de 361 utentes, 166 (46%) são da União das 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e 97 (26,9%) são da 
União das freguesias de Marrazes e Barosa. Concluindo, 263 (73%) 
utentes atendidos são residentes nestas duas Uniões de 
Freguesias. 
A maioria situa-se nas faixas etárias entre os 37 e os 51 anos. 
83% são do sexo masculino e 17% do sexo feminino. 
A substância principal para 53,5% dos indivíduos é a heroína, 
seguida do álcool. 
- Consulta no Estabelecimento Prisional Regional de Leiria: 
atendidos 46 utentes. 
 

- População com CAD  
 
- Famílias de utentes 
com CAD 
 
 

Equipa de Prevenção de Leiria 

Prevenção e Redução de Riscos e Minimização de Danos 
- “Like saúde” – Programa de intervenção em CAD 
- Nos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016, em 19 escolas do ensino 
público e privado, foram realizadas ações que abrangeram 2181 
alunos, 125 docentes, 205 famílias e 35 assistentes operacionais.   
- Projeto “Eu e os outros” 
- Programa “Gerações” 
- Formação em prevenção 
- Treino de competências pessoais e sociais 
- Intervenção/formação a famílias 
- Intervenção em meio universitário (semanas académicas, projeto 
“Eu e os Outros”, entre outros) 
- Intervenção em meio laboral 
- Intervenção em meio escolar 
- Intervenção em meio prisional 
- Consulta de Crianças e Jovens: 53 crianças e jovens 
acompanhadas (35 do sexo masculino e 18 do sexo masculino; 24 
utentes na faixa etária de 16 a 20 anos, e 10 na faixa etária dos 11 
aos 15; principal substância de consumo é a cannabis); 22 
pertencem à União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes e 17 à União das Freguesias de Marrazes e Barosa 
 

- Professores 
- Crianças de jardim de 
Infância e 1º CEB 
- Jovens do 2º e 3º 
CEB e Secundário 
- Técnicos Superiores 
de Serviço Social 
- Psicólogos 
- Enfermeiros 
- Jovens em contexto 
universitário 
- Forças de segurança 
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7 – SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO 

PREVENÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 
RESPOSTAS DO CRI 

DE LEIRIA 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
GRUPO /CONTEXTO 

IDENTIFICADO 
TIPO DE INTERVENÇÃO ALTERAÇÕES ESPERADAS 

- Comportamentos aditivos, 

sem substância (p.e. jogo) 

- Saídas à noite em idade 

precoce 

- Experimentação e consumo 

de spa’s (principalmente álcool 

e cannabis) 

- Elevada disponibilidade e 

acessibilidade a spa’s (legais e 

ilegais) 

- Binge drinking em espaços 

públicos da zona histórica  

- Condutas desviantes 

 

Cerca de 5% dos Adolescentes e Jovens em contexto escolar: 6616 
alunos, privilegiando a intervenção em grupos de risco, através da 
sinalização atualizada feita pelas escolas 
 
- 2º e 3º CEB e Secundário da União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes 
- Agrupamento de Escolas D. Dinis - 704 Alunos 
- Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus - 526 alunos 
- Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo - 1191 alunos 
- Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira - 1909 Alunos 
- Escola Profissional de Leiria - 279 alunos 
- Colégio Conciliar de Maria Imaculada - 428 alunos 
- Colégio Nossa Senhora de Fátima - 273 alunos 
 
- 2º e 3º CEB e Secundário da União das Freguesias de Marrazes e Barosa: 
 - Agrupamento de Escolas de Marrazes - 506 Alunos 
- Escola Secundária Afonso Lopes Vieira - 800 alunos 

Apoio, 

acompanhamento 

e supervisão 

 

- Prevenção universal, seletiva e 

indicada, privilegiando estratégias 

informativas, formativas e de treino de 

competências, dirigida à Comunidade 

Educativa. 

- Reduzir e/ou inibir os 

comportamentos de risco 

- Reduzir a 

experimentação de spa´s 

- Retardar os primeiros 

consumos e/ou reduzir a 

sua frequência 

 
Adolescentes e Jovens em contexto recreativo noturno: 
 
- Numa amostra de 2347 indivíduos, o projeto “Rua Direita” (PORI) 

identifica, 19% de jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 

anos; 75% com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, a maioria 

do sexo masculino. 75% destes jovens frequenta o ensino superior; 

relativamente às spa’s a maioria tem consumos de álcool. 

- Prevenção universal e seletiva, 

privilegiando o contacto de 

proximidade com recurso a estratégias 

informativas e de treino de 

competências, dirigida a adolescentes 

e jovens. 
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RE DUÇÃO DE R IS CO S E  M IN IM IZAÇÃO DE  DANOS  

 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 
RESPOSTAS DO CRI 

DE LEIRIA 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS GRUPO/CONTEXTO IDENTIFICADO TIPO DE INTERVENÇÃO ALTERAÇÕES ESPERADAS 

 - Degradação física e psicológica 

- Consumos de spa’s 

- Pressão social dos arrumadores de carros 

sobre a comunidade  

- Doença mental 

- Doenças infetocontagiosas 

- Baixa escolaridade e baixa qualificação 

profissional 

- Desemprego de longa duração  

- Falta de competências pessoais, sociais e 

profissionais; 

- Falta de suporte familiar 

- Carência económica 

 

 

 - Grupo alvo diversificado e flutuante 

- Maioritariamente do sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 30 

e os 40 anos 

- Desempregados e com uma condição 

de vida precária  

- Dificuldades de reinserção social e 

profissional 

- 157 Indivíduos (54 mulheres e 103 

homens, dos quais 73 com consumos 

de spa´s ilícitas, maioritariamente pela 

via fumada, (de abril de 2014 a julho de 

2016). Em média são acompanhados 

50 a 60 indivíduos mensalmente, 

sinalizados pelo Projeto de RRMD 

“Giros na Rua”, 

 

Apoio, 

acompanhamento e 

supervisão 

 

 

 

- Resposta de proximidade: equipa de rua, apoio 

psicossocial, apoio jurídico, apoio alimentar, 

intervenção na comunidade, grupos terapêuticos, 

grupos de treino de competências, 

encaminhamentos e acompanhamentos na área 

da saúde 

 

 

 

- Evitar ou atenuar o consumo 

- Diminuir os riscos e minimizar 

os danos associados aos 

consumos 

 - Diminuir riscos sociais e de 

saúde pública 

- Constituição de uma rede de 

parcerias  
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TRATAME NTO  E  REINSERÇÃO SOCIAL 

 

Tendo em conta que a intervenção é por área lacunar, não nos faz sentido a intervenção específica nestas áreas, visto existirem os recursos necessários 

para os problemas identificados (Cf. Ponto 6, Tabela nº 2 – Respostas do CRI de Leiria) 
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8 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Na sequência da co-construção – reuniões e contactos com os parceiros públicos e privados - deste processo 

de diagnóstico, foram identificadas necessidades que alicerçam as propostas de intervenção acima descritas.  

Conforme a metodologia proposta, foi possível identificar os grupos específicos dos territórios e seus 

contextos, assim como, os recursos disponíveis e as potencialidades para a mudança.  

Tendo em conta os grupos-alvo, contextos e problemáticas identificadas, assim como, os recursos existentes 

no território, parece fundamental que: 

- Os diversos recursos existentes sejam potenciados numa lógica de conjugação de esforços e 

sinergias para a prossecução das alterações esperadas; 

- Os parceiros encontrem uma linguagem comum que lhes permita trabalhar em rede, não duplicando 

intervenções; 

- As intervenções propostas sejam implementadas numa perspetiva de respostas integradas e 

prevendo a sua sustentabilidade para não comprometer a continuidade da intervenção. 

Neste sentido, as sugestões de intervenção passam pela aposta na Prevenção e na Redução de Riscos e 

Minimização de Danos com os grupos-alvo identificados nos contextos em que estes se inserem. Nos eixos do 

Tratamento e Reinserção, conforme referido, existem recursos que devem ser potenciados. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

1.1. Perfil do Território da União das Freguesias de Leiria, Pousos Barreira e Cortes 

 

A União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes foi constituída em 2013, no âmbito de uma 

reforma administrativa nacional1, pela agregação das antigas freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 

Cortes  e tem a sede em Leiria. Ocupa uma área de cerca de 52,26 km2 do concelho. 

Confronta com União das Freguesias de Marrazes e Barosa, União das Freguesias de Santa Eufémia e 

Boavista, União das Freguesias de Parceiros e Azóia, Freguesia de Caranguejeira e Freguesia do 

Arrabal, e com o concelho da Batalha. 

 

Caracterização sociodemográfica da população da União das Freguesias de Leiria, Pousos 

Barreira e Cortes 

 

A União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, uma das 18 freguesias deste concelho, 

apresenta uma população residente de 31 775 habitantes2, correspondendo a 25% da população do 

concelho, sendo que, 47,3% da população é do sexo masculino (15 040) e 52,7% do sexo feminino (16 

735). A sua densidade populacional é de 608 hab/km². 

Segundo os Censos de 2011, a faixa etária que mais se realça é a respeitante aos indivíduos em idade 

ativa, dos 25 aos 64 anos (57,6%). No entanto, salienta-se a existência de 8430 jovens com idades 

compreendidas entre os 0 e os 24 anos, perfazendo cerca de 26,5% da população total residente nesta 

União de Freguesias. 

Ao nível da escolaridade, 27,8% da população completou o ensino superior. De realçar, no entanto, uma 

percentagem bastante significativa de indivíduos que apenas têm o 1º Ciclo do Ensino Básico (19,9%) e 

6,4% que não completaram qualquer nível de ensino. A taxa de analfabetismo é de 3,7%. 

Caracterização socioeconómica da União de Freguesias: setor primário (0,73%), secundário (23,7%) e 

terciário (75,6%). 

 

 

                                                 

1 Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro - Reorganização administrativa do território das freguesias. 

2 Fonte: http://www.uf-lpbc.pt/home.php?t=ct&c=17, acedido em 27 de julho de 2016, às 17h05 

 

http://www.uf-lpbc.pt/home.php?t=ct&c=17
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1.2. Perfil do Território da União das Freguesias de Marrazes e Barosa 

 

A União das Freguesias de Marrazes e Barosa estende-se por uma área de cerca de 32,80 km², 

confrontando as freguesias de Amor, Regueira de Pontes, Milagres, Maceira, União das Freguesias de 

Santa Eufémia e Boavista, União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, União das 

Freguesias de Parceiros e Azóia, e com o concelho da Marinha Grande. 

 

Caracterização sociodemográfica da população da União das Freguesias de Marrazes e Barosa 

 

A União das Freguesias de Marrazes e Barosa é uma das 18 freguesias do concelho de Leiria, na qual 

residem 24684 habitantes. Este número corresponde a 19,5% da população do concelho. A sua 

densidade populacional é de 752,6 hab/km². 

A faixa etária que mais se realça é a respeitante aos indivíduos em idade ativa – dos 25 aos 64 anos 

(58,3%). No entanto, salienta-se a existência de 6988 jovens com idades compreendidas entre os 0 e os 

24 anos, perfazendo cerca de 28,3% da população total residente nesta União de Freguesias.  

Relativamente à escolaridade da população, 21,5% completou o 1º Ciclo e 21% completou o Ensino 

Secundário. Destaca-se uma percentagem de 6,8% de indivíduos que não completaram qualquer nível de 

ensino. A taxa de analfabetismo situa-se nos 3,1%.  

Caracterização socioeconómica da União das Freguesias: setor primário (0.76%), secundário (27,1%) e 

terciário (72,1%).  

 

1.3 – Definição dos territórios de intervenção 

 

Após a análise das problemáticas identificadas nas duas Uniões de Freguesia, constatou-se que a sua 

prevalência era mais significativa em territórios específicos de cada uma delas. Neste sentido, para 

ambos os grupos-alvo identificados, a intervenção a efetuar será em Leiria e Marrazes. 

No que se refere ao grupo da população de rua, a intervenção deverá incidir em ambos os territórios, 

zona urbana, beira-rio e parques de estacionamento. 

Em relação ao grupo de adolescentes e jovens em risco, a intervenção em meio escolar deverá ocorrer 

em ambos os territórios, na comunidade escolar; e a intervenção em contexto recreativo noturno na zona 

histórica de Leiria. 
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1.4. Identificação das problemáticas 

 

No diagnóstico deste território os principais problemas identificados foram: 

 

Identificação das Problemáticas 

- CAD 
 
- Doença mental 
 
- Arrumadores de carros  
 
- Doenças infetocontagiosas 
 
- Locais públicos onde ocorrem consumos de substâncias psicoativas (spa’s) 
 
- Tráfico de spa’s 
 
 - Prostituição 
 
- Exclusão social 
 
- Desemprego, baixa escolaridade e deficit de competências pessoais, sociais e profissionais 
 
- Fácil acessibilidade a spa’s 
 
- Crianças e jovens em risco  
 
- Consumos em idade precoce (principalmente álcool e cannabis) 
 
- Consumos em contextos recreativos noturnos 
 
- Famílias multidesafiadas 
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2. INTERVENÇÕES EXISTENTES E RESPOSTAS DO CRI DE LEIRIA 
 

Através da análise das Tabelas 1 e 2, é possível verificar que no território existem recursos disponíveis 

para dar resposta ou complementar as intervenções. 

Os dados recolhidos junto dos parceiros encontram-se na Tabela 1, e os dados recolhidos no CRI de 

Leiria, na Tabela 2. Estes dados complementam as necessidades identificadas para os grupos-alvo, não 

estando diretamente relacionadas com os mesmos, daí não terem sido colocadas na caracterização dos 

contextos e grupos. 

 

TABELA 1 – INTERVENÇÕES E RECURSOS DO TERRITÓRIO 

ENTIDADES RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

ACES Pinhal 

Litoral – Centro de 

Saúde Dr. Arnaldo 

Sampaio e Centro 

de Saúde Dr. 

Gorjão Henriques 

- Consultas de medicina familiar 
- Consulta aberta 
- Consulta de alcoologia 
- Consulta de tabagismo 
- Núcleo de intervenção com crianças e jovens em risco 
- Unidade de Cuidados na Comunidade 

- População em geral 
 

Associação 

Amigos da Mata 

dos Marrazes 

(AMITEI) 

- Cantina Social 
- RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 

- População carenciada 

Associação 

Desenvolvimento e 

Bem-Estar Social 

da Barreira 

(ADESBA) 

- Cantina Social 

- População carenciada 

Associação Novo 

Olhar II 

- Projeto “SARA” (Serviço Anónimo de Rastreio e Aconselhamento): 45 
Indivíduos com consumos de spa’s, acompanhados 
- Apoio psicossocial 

- População com CAD 
- Prostitutas(os) 
- Jovens 

Câmara Municipal 

de Leiria 

- Gabinete de Ação Social 
- CLAS 
- Programa “Like Saúde” 

- População em geral 

Cáritas Diocesana 

de Leiria-Fátima 
- Cedência de vestuário, produtos alimentares, equipamentos domésticos, 
apoios económicos pontuais 

- População carenciada 

Centro Distrital de 

Segurança Social 

de Leiria 

- Medidas de apoio social: no Rendimento Social de Inserção 
Identificados 306 beneficiários da União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes, com consumos de spa’s (191 com problemática de 
toxicodependência e 115 com problemática do alcoolismo); 266 beneficiários 
da União das Freguesias de Marrazes e Barosa com consumos de spa’s (150 
com problemática de toxicodependência e 116 com alcoolismo); 

- População em geral 
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ENTIDADES RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

Centro Social e 

Paroquial Paulo VI 

- Centro de Acolhimento: refeitório social, higiene e tratamento de roupas; 
- Lar de Santa Isabel (acolhimento de meninas) 
- RLIS (Rede Local de Intervenção Social) 

- População carenciada 
- População com CAD 
-Menores do sexo 
feminino privadas de 
meio familiar normal 

Cercilei e Oásis - Respostas sociais na área da deficiência: integrados 12 Indivíduos com duplo 
diagnóstico 

- Deficiência 

Colégio Dom Dinis-

Internato 

Masculino de Leiria 

- Acolhimento de rapazes 

- Menores do sexo 
masculino privados de 
meio familiar normal 

Colina do castelo - Distribuição de alimentação e vestuário - População carenciada 

Comissão de 

Dissuasão da 

Toxicodependênci

a (SICAD) 

- Indivíduos indiciados por posse e/ou consumo de substâncias ilícitas: a CDT 
de Leiria identifica 94 jovens entre os 16 e os 22 anos, por posse e/ou consumo 
de cannabis (a maioria do sexo masculino, não toxicodependentes) 

-População em geral 

Comissão de 

Proteção de 

Crianças e Jovens 

de Leiria 

- Medidas de promoção e proteção: a CPCJ de Leiria identificou as seguintes 
problemáticas por tipologia de situação de perigo: 72 crianças e jovens 
assumem comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento 
(14,7%); 10 jovens identificados com consumos de spa’s. 

- Crianças e Jovens em 
risco 

Comunidade Vida 

e Paz 
- Apartamento de reinserção 

- População com CAD 

Corpo Nacional de 

Escutas 
- Acampamentos 
- Atividades desportivas 

- Crianças e Jovens 

Cruz Vermelha 

Portuguesa – 

Delegação de 

Leiria 

- Cedência de vestuário, produtos alimentares, equipamentos domésticos 
- Projeto “Rua Direita”- PORI: identifica na sua intervenção em meio escolar, a 
existência de jovens com comportamentos de risco associados ao jogo, para 
além dos referidos no contexto recreativo noturno 
Nota: ver dados na tabela de caracterização do grupo: adolescentes e jovens 
em risco 

- População carenciada 
 

Direção-Geral de 

Reinserção Social 

e Serviços 

Prisionais 

- Acompanhamento de casos enviados pelo Tribunal e reinserção social: União 
das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes: 56 indivíduos com 
consumos de spa’s acompanhados (48 homens e 8 mulheres) 
União das Freguesias de Marrazes e Barosa – 21 indivíduos com consumos de 
spa’s (17 homens e 4 mulheres) 

- Indivíduos com 
problemas judiciais 

Escolas de 2º e 3º 

ciclo do Ensino 

Básico, Secundário 

e Profissional, 

públicas e privadas 

dos territórios 

identificados 

- Educação e formação 
- Programa “Like Saúde” 
 
 

- Crianças e Jovens 
- Professores 
-Assistentes 
operacionais 
- Outros técnicos das 
escolas 
- Famílias 
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ENTIDADES RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

Guarda Nacional 

Republicana 

- Intervenção na zona rural 
- 96 autos de contraordenação por condução sob efeito de álcool; 66 detenções 
por condução sob efeito de álcool com taxa igual ou superior a 1,2 gr/litro; 31 
contraordenações por consumo de substâncias ilícitas e 13 por tráfico. 
- Programas especiais 

- População em geral 

 

InPulsar 

- Projeto “Giros na Rua” – PORI: Identificados 17 Indivíduos com duplo 
diagnóstico e 26 Indivíduos infetados pelo VIH e Hepatite, em conjunto com o 
Centro de Acolhimento 
Nota: ver dados na tabela de caracterização do grupo: população de rua. 

- População em geral 
- População com CAD 
- Sem abrigo 
- Etnia cigana 

IEFP - Inserção da população em mercado de trabalho e formação - População em geral 

Instituto Português 

da Juventude e 

Desporto 

- Programas ocupacionais 
- Atividades juvenis 

- Crianças e Jovens 

Liga Campos do 

Lis 
- Cantina Social 

- População carenciada 

Mulher Século XXI 

- Gabinete de apoio à vítima de violência doméstica 
- Casa Abrigo de Emergência 
- Programas de prevenção da violência doméstica e promoção da igualdade de 
género 

- Vítimas de maus-tratos 

Polícia de 

Segurança Pública 

- Intervenção na área urbana 
- 146 autos de contraordenação por condução sob efeito de álcool; 113 
detenções por condução sob efeito de álcool com taxa igual ou superior a 1,2 
gr/litro; 139 contraordenações por consumo de substâncias ilícitas e 31 por 
tráfico. 
- Programas especiais 

- População em geral 

União das 

Freguesias de 

Leiria, Pousos, 

Barreira e Cortes 

- Autarquia local com competências na área da ação social 

- Habitantes da União de 
Freguesias 

União das 

Freguesias de 

Marrazes e Barosa 

- Autarquia local com competências na área da ação social 

- Habitantes da União de 
Freguesias 
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TABELA 2 – RESPOSTAS DO CRI DE LEIRIA 

CRI de Leiria RESPOSTAS DESTINATÁRIOS 

 
Equipa de Tratamento de Leiria 

Tratamento, Redução de Riscos e Minimização de Danos e 
Reinserção de população com CAD em regime ambulatório 
- Programas de substituição opiácea 
- Programas com antagonistas opiáceos 
- Encaminhamento para internamento para desabituação física e 
Comunidade Terapêutica 
- Encaminhamento para consultas de infetocontagiosas e outras 
especialidades 
- Atendimento de famílias de utentes com CAD 
- Teste para deteção rápida do VIH 
- Disponibilização de preservativos  
- Monitorização da administração da medicação de utentes com 
duplo diagnóstico 
- Do universo de 361 utentes, 166 (46%) são da União das 
Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e 97 (26,9%) são da 
União das freguesias de Marrazes e Barosa. Concluindo, 263 (73%) 
utentes atendidos são residentes nestas duas Uniões de 
Freguesias. 
A maioria situa-se nas faixas etárias entre os 37 e os 51 anos. 
83% são do sexo masculino e 17% do sexo feminino. 
A substância principal para 53,5% dos indivíduos é a heroína, 
seguida do álcool. 
- Consulta no Estabelecimento Prisional Regional de Leiria: 
atendidos 46 utentes. 
 

- População com CAD  
 
- Famílias de utentes 
com CAD 
 
 

Equipa de Prevenção de Leiria 

Prevenção e Redução de Riscos e Minimização de Danos 
- “Like saúde” – Programa de intervenção em CAD 
- Nos anos letivos 2014/2015 e 2015/2016, em 19 escolas do ensino 
público e privado, foram realizadas ações que abrangeram 2181 
alunos, 125 docentes, 205 famílias e 35 assistentes operacionais.   
- Projeto “Eu e os outros” 
- Programa “Gerações” 
- Formação em prevenção 
- Treino de competências pessoais e sociais 
- Intervenção/formação a famílias 
- Intervenção em meio universitário (semanas académicas, projeto 
“Eu e os Outros”, entre outros) 
- Intervenção em meio laboral 
- Intervenção em meio escolar 
- Intervenção em meio prisional 
- Consulta de Crianças e Jovens: 53 crianças e jovens 
acompanhadas (35 do sexo masculino e 18 do sexo masculino; 24 
utentes na faixa etária de 16 a 20 anos, e 10 na faixa etária dos 11 
aos 15; principal substância de consumo é a cannabis); 22 
pertencem à União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes e 17 à União das Freguesias de Marrazes e Barosa 
 

- Professores 
- Crianças de jardim de 
Infância e 1º CEB 
- Jovens do 2º e 3º 
CEB e Secundário 
- Técnicos Superiores 
de Serviço Social 
- Psicólogos 
- Enfermeiros 
- Jovens em contexto 
universitário 
- Forças de segurança 

 

Da análise destas Tabelas, pode já adiantar-se que, no território existem recursos para tentar colmatar as 

problemáticas identificadas. Parece, no entanto, fundamental articular estes recursos para que não exista 

duplicação de intervenções e estes sejam efetivamente integrados e eficazes. 
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3. ANÁLISE DOS GRUPOS 

GRUPO – POPULAÇÃO DE RUA: POPULAÇÃO COM CAD E ARRUMADORES DE CARROS 

 

 

Este grupo alvo é diversificado e flutuante, maioritariamente do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 30 e os 40 anos. São desempregados e com uma condição de vida precária o 

que dificulta a sua reinserção social e profissional. 

Pelo Projeto de RRMD “Giros na Rua” (PORI) são identificados 157 Indivíduos (54 mulheres e 103 

homens, dos quais 73 com consumos de spa´s ilícitas, maioritariamente pela via fumada, (de abril de 

2014 a julho de 2016) e são acompanhados em média 50 a 60 indivíduos mensalmente. 

Este grupo localiza-se nos seguintes contextos: parques de estacionamento, zona urbana, zona beira-rio 

da cidade de Leiria (abrange União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes e União das 

Freguesias de Marrazes e Barosa). 

As problemáticas associadas ao grupo são: 

- Degradação física e psicológica 

- Consumos de spa’s 

- Pressão social dos arrumadores de carros sobre a comunidade  

- Doença mental 

- Doenças infetocontagiosas 

- Baixa escolaridade e baixa qualificação profissional 

- Desemprego de longa duração  

- Falta de competências pessoais, sociais e profissionais; 

- Falta de suporte familiar 

- Carência económica 

Como se pode constatar pela caracterização do grupo-alvo, a exclusão social é múltipla e repetida. O 

estigma associado à toxicodependência/alcoolismo, principal motivo desta exclusão, é determinante 

noutras consequências sociais: tráfico, roubos, furtos, “arrumar carros”, consumos de rua, desemprego, 

situação económica precária, dependência dos serviços e sistemas de proteção social. Este grupo-alvo, 

flutuante e itinerante nas ruas da cidade de Leiria, é marginalizado e estigmatizado pela restante 

comunidade. 
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GRUPO – ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO  

 

 

Relativamente aos adolescentes e jovens em contexto escolar, sendo este um meio privilegiado de 

crescimento, socialização, educação e formação, é um espaço fundamental de intervenção preventiva. 

Assim, e tendo em conta as problemáticas associadas a uma sociedade pós-moderna (assente em: 

necessidade de trabalho dos pais, fraca vinculação escolar, entre outros), é essencial intervir com toda a 

comunidade educativa, numa perspetiva de capacitação deste grupo-alvo, para um crescimento saudável. 

 

Relativamente aos adolescentes e jovens em contexto recreativo noturno, numa amostra de 2347 

indivíduos, o projeto “Rua Direita” (PORI) identifica, 19% de jovens com idades compreendidas entre os 

15 e os 18 anos; 75% com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, a maioria do sexo masculino. 

75% destes jovens frequenta o ensino superior; relativamente às spa’s a maioria tem consumos de álcool. 

Os principais problemas associados a este grupo-alvo são: comportamentos aditivos sem substância (p.e. 

jogo), saídas à noite em idade precoce, experimentação e consumo de spa’s (principalmente álcool e 

cannabis), elevada disponibilidade e acessibilidade a spa’s (legais e ilegais), Binge drinking e condutas 

desviantes, em espaços públicos da zona histórica da cidade. 

 

 

 



                                                                                                              
 

5. SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO 

 

PREVENÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 
RESPOSTAS DO CRI 

DE LEIRIA 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
GRUPO /CONTEXTO 

IDENTIFICADO 
TIPO DE INTERVENÇÃO ALTERAÇÕES ESPERADAS 

- Comportamentos aditivos, 

sem substância (p.e. jogo) 

- Saídas à noite em idade 

precoce 

- Experimentação e consumo 

de spa’s (principalmente álcool 

e cannabis) 

- Elevada disponibilidade e 

acessibilidade a spa’s (legais e 

ilegais) 

- Binge drinking em espaços 

públicos da zona histórica  

- Condutas desviantes 

 

Cerca de 5% dos Adolescentes e Jovens em contexto escolar: 6616 
alunos, privilegiando a intervenção em grupos de risco, através da 
sinalização atualizada feita pelas escolas 
 
- 2º e 3º CEB e Secundário da União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes 
- Agrupamento de Escolas D. Dinis - 704 Alunos 
- Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus - 526 alunos 
- Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo - 1191 alunos 
- Agrupamento de Escolas Domingos Sequeira - 1909 Alunos 
- Escola Profissional de Leiria - 279 alunos 
- Colégio Conciliar de Maria Imaculada - 428 alunos 
- Colégio Nossa Senhora de Fátima - 273 alunos 
 
- 2º e 3º CEB e Secundário da União das Freguesias de Marrazes e Barosa: 
 - Agrupamento de Escolas de Marrazes - 506 Alunos 
- Escola Secundária Afonso Lopes Vieira - 800 alunos 

Apoio, 

acompanhamento 

e supervisão 

 

- Prevenção universal, seletiva e 

indicada, privilegiando estratégias 

informativas, formativas e de treino de 

competências, dirigida à Comunidade 

Educativa. 

- Reduzir e/ou inibir os 

comportamentos de risco 

- Reduzir a 

experimentação de spa´s 

- Retardar os primeiros 

consumos e/ou reduzir a 

sua frequência 

 
Adolescentes e Jovens em contexto recreativo noturno: 
 
- Numa amostra de 2347 indivíduos, o projeto “Rua Direita” (PORI) 

identifica, 19% de jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 

anos; 75% com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, a maioria 

do sexo masculino. 75% destes jovens frequenta o ensino superior; 

relativamente às spa’s a maioria tem consumos de álcool. 

- Prevenção universal e seletiva, 

privilegiando o contacto de 

proximidade com recurso a estratégias 

informativas e de treino de 

competências, dirigida a adolescentes 

e jovens. 
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RED UÇÃ O D E R ISC OS E M IN IMIZ AÇÃ O D E DAN OS  

 

IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES 
RESPOSTAS DO CRI 

DE LEIRIA 

INTERVENÇÕES PROPOSTAS 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS GRUPO/CONTEXTO IDENTIFICADO TIPO DE INTERVENÇÃO ALTERAÇÕES ESPERADAS 

 - Degradação física e psicológica 

- Consumos de spa’s 

- Pressão social dos arrumadores de 

carros sobre a comunidade  

- Doença mental 

- Doenças infetocontagiosas 

- Baixa escolaridade e baixa 

qualificação profissional 

- Desemprego de longa duração  

- Falta de competências pessoais, 

sociais e profissionais; 

- Falta de suporte familiar 

- Carência económica 

 

 

 - Grupo alvo diversificado e flutuante 

- Maioritariamente do sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 30 

e os 40 anos 

- Desempregados e com uma condição 

de vida precária  

- Dificuldades de reinserção social e 

profissional 

- 157 Indivíduos (54 mulheres e 103 

homens, dos quais 73 com consumos 

de spa´s ilícitas, maioritariamente pela 

via fumada, (de abril de 2014 a julho de 

2016). Em média são acompanhados 

50 a 60 indivíduos mensalmente, 

sinalizados pelo Projeto de RRMD 

“Giros na Rua”, 

 

Apoio, 

acompanhamento e 

supervisão 

 

 

 

- Resposta de proximidade: equipa de rua, apoio 

psicossocial, apoio jurídico, apoio alimentar, 

intervenção na comunidade, grupos terapêuticos, 

grupos de treino de competências, 

encaminhamentos e acompanhamentos na área 

da saúde 

 

 

 

- Evitar ou atenuar o consumo 

- Diminuir os riscos e minimizar os 

danos associados aos consumos 

 - Diminuir riscos sociais e de 

saúde pública 

- Constituição de uma rede de 

parcerias  
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. 

TRATAME NTO  E REINSERÇÃO SOCIAL 

 

Tendo em conta que a intervenção é por área lacunar, não nos faz sentido a intervenção específica nestas áreas, visto existirem os recursos necessários para os 

problemas identificados (Cf. Ponto 2, Tabela nº 2 – Respostas do CRI de Leiria) 

 


