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RESUMO 

 

Este documento é uma atualização do diagnóstico de 2012 feito no território agora designado 

“Freguesia da Guarda” (segundo a reorganização administrativa do território das freguesias, 

através da publicação da Lei nº11-A/2013), no âmbito do Plano Operacional de Respostas 

Integradas (PORI), e obedece à metodologia RAR – Rapid Assessment and Response.  

O diagnóstico territorial realizado em 2012 apontava para um conjunto de problemas 

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

identificadas [aos níveis da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) nos 

contextos nocturnos e de lazer, onde também se incluiu a intervenção nos eventos 

académicos, e ao nível da prevenção selectiva em contexto familiar, bem como no âmbito da 

prevenção indicada]. Procurando dar resposta às necessidades identificadas, foram 

implementados no território dois projetos de intervenção, nas áreas da Prevenção e da RRMD 

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

Tratamento e da Reinserção.   

Não obstante do 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 

abrangidos, nomeadamente na camada jovem) 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, 

nomeadamente ao CRI da Guarda. Para além de um aumento significativo destes pedidos, 

temos assistido desde 2012 a um aumento importante do número de primeiras consultas no 

âmbito da prevenção indicada, por parte de jovens que apresentam consumos continuados, 

essencialmente de álcool e cannabis. Tem-se verificado também alguma alteração ao nível das 

características das famílias que tradicionalmente solicitavam apoio no âmbito da prevenção 

familiar seletiva, acorrendo agora aos serviços também famílias de um estrato social mais 

elevado, que solicitam apoio no âmbito da educação parental, denunciando dificuldades 

relacionais com os seus filhos.  
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Da análise das realidades locais e dos recursos existentes, consideramos fundamental a 

continuidade do reforço de algumas intervenções em diferentes áreas de missão, 

nomeadamente, prevenção e redução de riscos e minimização de danos. 

  

1. METODOLOGIA 

 

1.1- 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, pelas técnicas superiores Manuela Carvalhosa e Isabel 

Santos.  

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

técnicos dos projetos de prevenção e redução de riscos e minimização de danos, que intervêm 

no terreno e que integram o PRI, sob a coordenação da Dr.ª Paula Quinaz e Dr. Eduardo 

Ferraz respetivamente. 

 

1.2. PLANEAMENTO DO PROCESSO: MÉTODOS, FONTES E PARCEIROS 

ENVOLVIDOS 

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 destas entidades podia dar no elencar dos resultados alcançados 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 da utilização dos dados recolhidos nas etapas anteriores, utilizarem-se as seguintes 

fontes e métodos: 

 

 Reuniões da equipa do CRI;  

 Consulta inicial com os Senhores Coordenadores dos projetos em curso no território, 

que teve como objetivos principais, apresentar o contexto desta atualização de 
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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 pelos projetos que integram o PRI; 

 Contactos telefónicos, com elementos chave da comunidade (Ensiguarda; Instituto 

Politécnico da Guarda; Instituto de Emprego e Formação Profissional; Comissão de 

Dissuasão da Toxicodependência; CPCJ e Agrupamentos de Escolas da Guarda); 

 Recolha de dados junto da RLIS e do Centro Qualifica do Centro de Formação, 

Assistência e Desenvolvimento (CFAD) 

 

2- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

2.1- CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO  

O território em análise, anteriormente designado “Freguesias Urbanas da Guarda” surge no 

ano 2013 com a nova designação - Freguesia Urbana da Guarda. Esta alteração foi aprovada 

em sessão extraordinária da Assembleia Municipal da Guarda no ano 2012 e depois votada 

em sessão da Assembleia da República no ano subsequente. A nova realidade administrativa 

surge em razão de uma reforma que se desenvolveu com base na Lei 22/2012 de 30 de maio. 

Este território situa-se no concelho da Guarda, região Centro de Portugal Continental, mais 

concretamente na NUT III, Beiras e Serra da Estrela, com uma área territorial de cerca de 

40Km2. A população recenseada neste território é de 26 mil habitantes, o que corresponde a 

cerca de dois terços da população total do município da Guarda (40 406).  

Estão inseridos neste território, dois agrupamentos de escolas. Nestes incluem-se turmas 

identificadas como problemáticas. No global, falamos de um universo de 4579 alunos onde, 

343 frequentam o pré-escolar, 3119 frequentam o ensino básico e 1117 o ensino secundário.  

Relativamente aos dados fornecidos pela CPCJ, assistimos a um aumento do número de 

referenciações face aos dados fornecidos em 2012. Assim, em 2011 tínhamos sinalizados 

pelas escolas à CPCJ 6 casos, e em 2016 tiveram 27 crianças referenciadas em situação de 

abandono escolar e absentismo e outras 17 por apresentarem comportamentos desviantes.  

Na freguesia da Guarda observa-se um número significativo de residentes estudantes 

universitários, sendo a maioria, oriunda de outros pontos do país. O Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG) contribui para o aumento de jovens nas ruas da cidade. O IPG, no ano letivo 
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2016/2017 teve 2622 alunos inscritos: 2065 em licenciaturas, 270 em mestrados e 287 alunos 

em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (TESP).   

Encontram-se também na Freguesia da Guarda jovens que frequentam cursos profissionais, 

tanto no Centro de Emprego e Formação Profissional – IEFP, como na Escola Profissional da 

Guarda (Ensiguarda). Nesta última, no ano letivo 2016/2017 estiveram inscritos 397 alunos. 

Uma vez que os alunos que frequentam estes cursos já abandonaram a via regular de ensino e 

também devido a outros fatores (económicos, sociais, familiares), estes jovens parecem estar 

mais predispostos à prática de comportamentos de risco, motivo pelo qual têm sido alvo de 

algumas intervenções por parte do CRI da Guarda, quer no âmbito da prevenção seletiva, com 

ações de informação e sensibilização dirigidas a turmas que motivavam maior preocupação, 

quer no âmbito da prevenção indicada. 

Tendo em conta a necessidade de melhoria das qualificações da população adulta, quer ao 

nível escolar, quer profissional, o CFAD enquanto entidade promotora do Centro Qualifica, 

conta atualmente com 476 adultos inscritos, residentes no território em análise, dos quais: 

·         327 (69%), têm o 9º ano como habilitações académicas e pretendem certificar o nível 
secundário (12º ano); 
 
·         129 (27%), têm o 6º ano como habilitações académicas e pretendem certificar o nível 
B3 (9º ano); 
 
·         4 (0,8%), têm o 4º ano como habilitações académicas e pretendem certificar o nível B2 
(6º ano); 
 
·         16 (3,4%), não possuem qualquer nível académico e pretendem certificar o nível B1 (4º 
ano). 
 
No tocante à situação perante o emprego, e segundo dados fornecidos pelo Instituto de 

Emprego e Formação Profissional da Guarda, em 

dezembro de 2016 o número de desempregados 

no concelho da Guarda era de 1772 pessoas, 

sendo 791 homens e 981 mulheres.  

A rede de transportes públicos é muito deficitária, 

quer no que toca à rede urbana, quer entre esta e 

as zonas rurais da periferia e também na ligação 

aos outros concelhos.  

A malha urbana é consolidada na zona histórica e 

a zona urbana periférica caracteriza-se por uma 

In http://viajar.clix.pt 
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distribuição mais heterogénea, dispersa e menos coesa.  

No que diz respeito aos equipamentos culturais e desportivos, a Guarda apresenta uma 

ampla oferta: Teatro Municipal da Guarda; Biblioteca Eduardo Lourenço; Centro Cultural da 

Guarda; Museu da Guarda; Conservatório de Música S. José da Guarda; Piscinas Municipais; 

Inatel; Pavilhão Desportivo; Estádio Municipal; Salas de Cinema, entre outros.   

Ao nível do lazer, destaca-se ainda um elevado número de espaços nocturnos (cerca de três 

dezenas), entre bares e cafés, que se concentram maioritariamente na zona histórica da cidade 

e que permanecem abertos pela noite dentro. Não houve grandes alterações a este nível desde 

2012, no entanto, fruto da conjectura económica tem-se verificado à noite uma diminuição do 

número de frequentadores destes espaços. É de referir que o bar da Associação de Estudantes 

da Guarda, frequentado exclusivamente por estudantes do ensino superior, é cada vez mais 

uma opção destes, provavelmente devido aos preços praticados. Concomitantemente, continua 

a assistir-se à ocupação/frequência de espaços públicos (nomeadamente o Parque Municipal) 

durante a tarde, onde alguns jovens se juntam para consumir álcool, estando também 

referenciado o consumo de substâncias ilícitas.  

Ao nível da prestação de cuidados de saúde, este território é servido pela Unidade Local de 

Saúde (Hospital Sousa Martins, Centro de Saúde da Guarda e a extensão situada na Guarda-

Gare) e pelo CRI da Guarda, onde se encontram 483 utentes em seguimento (Dezembro de 

2016).  

O alcoolismo merece igualmente destaque, sendo cerca de 14% do total de utentes ativos 

neste serviço, estando em tratamento devido aos problemas ligados ao álcool (47 utentes em 

2012; 66 utentes em 2016). 

 

2.2- IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 

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

instituições que intervêm no território, verificaram-se os seguintes problemas: 

→ Consumo de álcool por parte de jovens, sobretudo nos bailes de finalistas, festas nos finais 

de ano letivo e nas imediações das escolas, durante a tarde; 

→ Consumo excessivo de álcool por parte de outros frequentadores dos espaços nocturnos e 

de lazer, em determinados dias da semana e durante o período em que decorrem as festas 

académicas; 

→ Comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e outras SPA: condução 

perigosa, perturbação da ordem pública, bem como comportamentos sexuais de risco; 
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→ Aumento da idade e comorbilidades dos utentes do CRI da Guarda; 

→ No contexto escolar/institucional verifica-se a existência de crianças e jovens em risco de 

abandono escolar, que manifestam comportamentos de risco e por vezes consumos de 

SPA; 

→ Crianças e jovens, filhos de toxicodependentes, que manifestam grande vulnerabilidade; 

→ Desemprego, baixa escolaridade e défice de competências sociais e parentais por parte de 

algumas famílias, nomeadamente famílias multidesafios, com elementos 

toxicodependentes ou dependentes de álcool e também famílias e/ou indivíduos 

imigrantes em situação de risco. 

 

2.3- IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS EXISTENTES 

ENTIDADES RESPOSTA DESTINATÁRIOS 

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 Seletiva 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 
respetivas famílias; 
- Crianças e jovens em risco; 
 

Cáritas Diocesana - Acolhimento/atendimento 
Social; 

- Cedência de bens (vestuário, 
bens alimentares, entre outros); 

- Centro Local de Apoio ao 
imigrante (CLAIM); 

- Centro de Apoio à Vida 
“NASCER” 

- População excluída 
socialmente; 

 
 

Centro de Alcoólicos 

Recuperados do Distrito da 

Guarda 

- Acompanhamento, motivação 
e encaminhamento para 
tratamento (UAC);  

- Doentes alcoólicos; 

Centro Distrital da Segurança 

Social da Guarda 

-Atendimento, 
acompanhamento, 
encaminhamento e apoio 
financeiro; 

- População excluída 
socialmente; 

 

Centro Social e Paroquial da 

Sé 

- Acordo atípico com 
Segurança Social em termos de 
alojamento temporário, 

- População excluída 
socialmente; 
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alimentação, pagamento de 
medicação e transportes; 

Forças de Segurança (GNR; 

PSP) 

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

- População em geral; 
 

Núcleo Desportivo e Social 

(NDS) 

- Protocolo com Segurança 
Social (RSI); 
- Projeto “Tu Decides +…” – 
E6G; 
- SAD (Serviço de Apoio ao 
Domicilio); 
- Projeto PIT STOP; 
 

- População excluída 
socialmente; 

- Imigrantes; 
- Famílias multidesafios; 
- Crianças e Jovens; 

Cruz Vermelha da Guarda - Cedência de bens (vestuário, 
alimentos, entre outros); 
- Projeto “Rotas para a Saúde” 
– projeto de rastreios e apoio 
psicossocial; 
 - Formação na área dos 
primeiros socorros; 
 

- População excluída 
socialmente; 

 
 
 
- População em geral; 

Centro de Assistência à 

Família (“Cozinha 

Económica”)  

 

- Oferta de refeições; 
 

- População excluída 
socialmente; 

 

Centro de Formação 

Assistência e Desenvolvimento 

(CFAD) 

- Núcleo de Apoio à Vítima de 
Violência Doméstica; 
- Cantina Social; 
- RLIS; 
- Gabinete de Inserção 
Profissional; 
- Centro Qualifica; 
- Mais Igualdade, Menos 
Violência 3”; 
- Projeto Agir para Prevenir. 

- Vítimas de violência 
doméstica; 

 
 
- População excluída 

socialmente; 
 
- Crianças e jovens em risco e 

famílias multidesafios; 
 
 

ULS: Hospital Sousa Martins 

e Centro de Saúde 

 

- Internamento psiquiátrico; 
- Consulta externa de várias 
especialidades; 
- Consultas de medicina 
familiar; 
- Internamento pediátrico; 
- Consulta especializada de 
adolescentes; 
- Núcleo Hospitalar de Apoio a 
Crianças e Jovens em Risco da 
Guarda; 

- Toxicodependentes; 
- Alcoólicos; 
- Sujeitos com outras 
patologias; 
- Crianças e adolescentes; 

Refood Guarda 

 

Distribuição de comida 
recolhida em restaurantes e/ou 
empresas e outros comércios 
(reaproveitar excedentes 

Famílias e/ou indivíduos com 
problemas socioeconómicos; 
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 alimentares), para alimentar 
quem mais precisa. 

Fundação José Carlos 

Godinho Ferreira de Almeida 

- Creche / Jardim de Infância; 
- Cantina Social; 
- Centro de Acolhimento 
Temporário. 

Crianças em situação de 
perigo; 

A.D.M. Estrela 

 

- CLDS; 
- Cursos de Aprendizagem 
(POCH 3.2.) 

Grupos potencialmente 
vulneráveis; 

CERCIG - Protocolo com Segurança 
Social (RSI); 
 

Famílias e/ou indivíduos com 
problemas socioeconómicos; 

CDT (Comissão para a 

Dissuasão da 

Toxicodependência) 

Estes serviços acolhem os 
indiciados (consumidores de 
substâncias psicoativas ilícitas) 
encaminhados pelas forças de 
segurança e pelos tribunais, e 
procedem a uma avaliação 
rigorosa da sua situação face ao 
consumo. 

Consumidores de substâncias 
psicoativas ilícitas; 

IPDJ Programa Cuida-te Jovens; 

EAPN Guarda Rede Europeia Anti-Pobreza da 
Guarda integrada na European 
Anti Poverty Network  

Pessoas ou grupos que se 
encontrem em situação de 
pobreza; 

I.E.F.P. Cursos de formação 
profissional 

População adulta em situação 
de desemprego 

Junta de Freguesia da Guarda - Loja Solidária; 
- Fornecimento de alimentos. 
 

Famílias e/ou indivíduos com 
problemas socioeconómicos 

Câmara Municipal da Guarda 

 

- CPCJ- Apoio a crianças e 
jovens em situação de maus 
tratos, negligência e exclusão 
social; 
 
 
- Departamento de Ação Social. 

Crianças e jovens em risco; 
 
Famílias e/ou indivíduos com 
problemas socioeconómicos; 

Aldeia S.O.S. CAFAP – Centro de Apoio 
Familiar e Aconselhamento 
Parental. 

Famílias multidesafios. 

Quadro I: Recursos existentes no território, com intervenções dirigidas aos problemas identificados 

 

2.4- CARACTERIZAÇÃO DOS CONTEXTOS 

As preocupações pontuadas pelos parceiros neste momento, em termos de contextos 

problemáticos, continuam a ser o contexto escolar e os contextos recreativos e de lazer. 

A este propósito, continuamos a encontrar na zona histórica da cidade, um contexto associado 

aos roteiros e espaços recreativos e de lazer, designado por perímetro da Sé da Guarda, 

verificando-se afluência de frequentadores nesta zona. Contudo, os circuitos de consumo 

encontram-se atualmente dispersos pela cidade, verificando-se o consumo de bebidas 
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alcoólicas e outras SPA´s na via pública por parte de alguns adolescentes e jovens/adultos que 

se organizam em pequenos grupos e consomem em conjunto, nas imediações dos bares em 

algumas ruas da cidade.  

Existem ainda outros espaços na cidade, nomeadamente os que se situam nas imediações das 

escolas (bares, cafés e Parque Municipal), que são mais frequentados à tarde por parte de 

estudantes que aí se juntam para consumir bebidas alcoólicas. É de referir também a 

preocupação que envolve o Centro Coordenador de Transportes da Guarda e o Parque 

Municipal, relativamente ao consumo de SPA`s (concretamente de cannabis) por parte de 

jovens estudantes; contudo entendemos que esta situação se tem desvanecido nos últimos 

anos.   

Esta preocupação, reiterada também pelo contexto escolar, continua a motivar inúmeros 

pedidos de intervenção por parte de várias escolas, quer ao nível da prevenção indicada, quer 

ao nível da prevenção seletiva, verificando-se a este nível, uma maior sensibilidade e 

preocupação relativamente a uma intervenção mais precoce junto de crianças do primeiro 

ciclo.  

 

2.4.1- ESPAÇOS RECREATIVOS E DE LAZER 

“Os contextos recreativos assumem-se como uma vertente importante da vivência social, 

tendo vindo a ganhar relevância e espaço na organização pessoal e comunitária, com a 

conciliação da atividade produtiva (estudo, trabalho) com as atividades de lazer (noite, fim de 

semana, férias)”1   

A intervenção nos contextos festivos tem algumas limitações a diferentes níveis, 

nomeadamente o aumento da mobilidade dos seus frequentadores e promotores, bem como o 

número e a dispersão destes contextos, o que reforça a necessidade da continuidade da 

intervenção nestes contextos, por forma a promover uma noite com mais prazeres e menos 

riscos. 

“A festa e os ambientes noturnos de lazer tornaram-se assim um elemento central da vida em 

sociedade, em especial para os jovens. Assumem-se aqui como um fator potenciador da 

intensidade de vivência da festa”1. 

                                                 
1 Linhas de orientação técnica para a intervenção em redução de riscos e minimização de danos: competências dos 

interventores. 
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A relação entre os contextos recreativos e o uso de SPA é muito antiga e, com a expansão de 

determinados fenómenos musicais e culturais, houve também uma tendência de aumento de 

consumo de SPA associado a esses contextos. 

O Relatório Europeu sobre Drogas de 2015, elaborado pelo Observatório Europeu da Droga e 

da Toxicodependência (EMCDDA), refere que “É sabido que alguns contextos sociais estão 

particularmente associados a altos níveis de consumo de drogas e de álcool. De um modo 

geral, os inquéritos a jovens que frequentam eventos recreativos noturnos regularmente 

indicam maiores níveis de consumo de droga comparativamente à população em geral.” 

(EMCDDA, 2015, p. 49) 

Também na cidade da Guarda os espaços recreativos e de lazer continuam a ser um 

importante contexto de intervenção junto de jovens com comportamentos de risco. Tal como 

já foi referido anteriormente, houve alterações ao nível dos roteiros de consumo por parte dos 

jovens, verificando-se atualmente a convergência dos mesmos para alguns locais (cafés e 

bares, quer situados na zona envolvente da Praça Velha, quer nas imediações das escolas), 

verificando-se também uma certa descentralização (algumas ruas da cidade). Esta realidade 

remeteu para a necessidade de uma adaptação cada vez maior da intervenção que tem vindo a 

ser realizada ao nível da RRMD, implicando a descentralização do Ponto de Contacto e 

Informação (PCI) da zona histórica para outras ruas e bares da cidade. 

Continuamos a referenciar o bar da Associação de Estudantes da Guarda –Bar Académico 

Bacalhau- como sendo um dos espaços recreativos mais frequentados por estudantes do 

ensino superior, o qual realiza várias festas temáticas, nas quais frequentemente se recorre a 

estratégias promocionais, que potenciam o consumo excessivo de álcool.  Ressalvamos ainda 

que este espaço tem vindo a ser alvo de intervenção regular por parte do projeto PIT STOP 

(RRMD) desde 2014. 

Este projeto, no seu último ano de intervenção (2016/2017), contactou através da sua equipa, 

1661 indivíduos e aplicou 514 testes, dos quais a sua maioria apresentaram uma taxa superior 

a 0,50 g/l; foram também disponibilizados 2988 preservativos, masculinos e femininos. As 

várias ações implementadas sensibilizaram os grupos-alvo para a perceção do risco e a 

tomada de decisão mais responsável face ao binómio álcool/condução e possibilitaram uma 

maior consciencialização para os comportamentos sexuais de risco associados à ocorrência de 

consumos, pese embora se continue a verificar algum défice de informação relativo a estas 

temáticas.  
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Importa salientar que neste contexto, existe consumo de álcool por parte de jovens menores, 

sobretudo nos bailes de finalistas, festas nos finais de ano letivo e nas imediações das escolas, 

durante a tarde. Neste sentido, o projeto PIT STOP tem vindo a dinamizar ações de 

sensibilização/informação sobre os espaços noturnos de lazer, realizadas com o objetivo de 

fomentar nos encarregados de educação/pais competências na gestão da sua função educativa 

e alterar atitudes e comportamentos que visem o cumprimento da lei, nomeadamente a idade 

legal permitida para consumo de álcool.  

O consumo recreativo de SPA assume também grande visibilidade em épocas festivas, 

nomeadamente em eventos académicos (Semana Académica e Receção ao Caloiro); Bailes de 

Finalistas da Escola Secundária da Sé, Escola Secundária Afonso de Albuquerque e Escola 

Profissional da Guarda (Ensiguarda); festas temáticas que ocorrem em bares nos finais de 

período e eventos pontuais, quer dinamizados pelo Município da Guarda, quer por outros 

promotores onde se verificam as mesmas problemáticas, pelo que se mantém a necessidade de 

intervenção neste contexto. 

 

2.4.2 – CONTEXTO ESCOLAR 

Nos últimos anos letivos, os dois agrupamentos de escolas da cidade da Guarda têm-se 

confrontado com um número cada vez maior de crianças e jovens que evidenciam 

comportamentos que se constituem como fatores de risco e que comprometem o seu 

desenvolvimento biopsicossocial e os tornam especialmente vulneráveis a problemas de 

indisciplina, absentismo e insucesso escolar e, nalgumas situações, à adoção de 

comportamentos aditivos. Este facto conduziu a uma crescente solicitação para a criação de 

espaços de intervenção preventiva dentro do horário e do calendário escolar. 

Das necessidades identificadas pelos Agrupamentos de Escolas, surgia a preocupação com os 

grupos de jovens que revelavam desinteresse pela escola, absentismo e insucesso escolar, 

fatores que faziam temer pela sua saída antecipada do sistema de ensino2. Além disso, era 

percetível a disfunção do contexto familiar, no qual prevaleciam valores pessoais e sociais 

pouco normativos. Fruto destes fatores, surgiam crenças pessoais que favorecem e/ou 

legitimam o uso e abuso de substâncias, bem como um défice de competências sociais 

facilitador da identificação com grupos de pares tipificados com outros comportamentos de 

risco.  

                                                 
2 A CPCJ da Guarda referiu a existência de 27 crianças em situação de abandono escolar e absentismo, sinalizadas pelas 

escolas. 
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Dos recursos de que as escolas dispõem, salienta-se a formação de turmas “homogéneas” 

constituídas por alunos, quase todos com sérias dificuldades de aprendizagem e com 

percursos escolares pautados por recorrentes situações de insucesso escolar, o que os coloca 

numa situação de risco para a exclusão social e propiciam o abandono escolar. Em alguns 

casos, constata-se a existência de consumos e até mesmo a suspeita de tráfico de SPA’s. Para 

além de medidas de promoção do sucesso educativo (Cursos Vocacionais e Percursos 

Curriculares Alternativos), que pretendem motivar os alunos para a vida escolar e ajudá-los a 

desenvolver os seus interesses e capacidades através de um leque alargado de metodologias de 

trabalho de cariz prático, os Agrupamentos de Escolas perceberam a necessidade de 

implementar ações que promovessem o desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

A opção passou pela ocupação do horário da disciplina de Educação para a Cidadania, no 

qual se pretenderam implementar ações preventivas que procurassem minimizar os fatores de 

risco sinalizados e potenciar fatores de proteção em algumas turmas/indivíduos referenciados 

como problemáticos.  

O CRI da Guarda corrobora esta informação dado que, da análise do movimento assistencial 

de 2016, se verifica que dos 78 jovens atendidos no âmbito da Consulta de Prevenção 

Indicada, 59% frequentam o contexto escolar. Para além desta informação e no mesmo 

período, a CPCJ da Guarda refere a sinalização de 17 crianças e jovens por parte de escolas, 

que manifestam comportamentos desviantes. 

Para além do trabalho realizado neste âmbito, os estabelecimentos de ensino continuam a 

sublinhar a necessidade de informar e sensibilizar, pelo que têm solicitado a colaboração do 

CRI neste sentido. Assim, ao longo de 2016 foram abrangidos cerca de duas centenas de 

alunos neste âmbito, pertencentes a turmas da Ensiguarda e Escola Afonso de Albuquerque. 

Tratou-se de turmas que motivaram a preocupação de professores e encarregados de 

educação, devido à manifestação de comportamentos de risco e, em algumas situações, 

consumo de SPA’s e suspeita de tráfico.  

Também em resposta a estas necessidades, no âmbito do projeto “Agir para Prevenir” foram 

acompanhados até ao momento crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 

18 anos. Participaram 191 crianças e jovens em ações de grupo que pretenderam promover o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais (identificação e expressão de 

sentimentos, estilos de comunicação, resolução de problemas, tomada de decisão, adoção de 

estilos de vida saudáveis e aumento de informação sobre SPA’s) e 213 em atividades lúdico-

pedagógicas. Estas últimas, procuraram envolver crianças e jovens em atividades culturais, de 
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promoção para a saúde, desportivas e outras, em articulação com entidades locais (Associação 

de Jogos Tradicionais, Cruz Vermelha Portuguesa, Juntas de Freguesias, Câmara Municipal 

da Guarda e outros parceiros). Dos 191 jovens que frequentaram ações de 

informação/sensibilização, 21 pertenciam a uma turma do Ensino Vocacional de nível básico 

inserida no Agrupamento de Escolas da Sé e 14 pertenciam a uma turma de Percursos 

Curriculares Alternativos do Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque. Os restantes 

grupos eram constituídos por turmas do ensino regular dos dois agrupamentos, 4 do 7º ano e 1 

do 8º ano de escolaridade. A solicitação para intervir nestas turmas de ensino regular, 

demonstra bem a perceção cada vez maior das escolas de que, intervir antes dos 

comportamentos de risco surgirem é a melhor forma de evitar, mais tarde, a instalação de 

comportamentos de dependência. De salientar que a maior parte destes alunos tinham medidas 

disciplinares que propiciavam o aumento do absentismo. 

Atualmente, do levantamento de necessidades feito junto dos dois agrupamentos, e já para o 

ano letivo 2017/2018, foram identificadas necessidades de intervenção junto de 4 grupos do 

Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque:  

 1 turma de 8º ano, composta por cerca 15 alunos, todos eles com situações graves de 

insucesso escolar, à qual vai ser implementado um Plano de Ação Estratégica (PAE), 

que se constitui como um percurso possível para a conclusão do ensino básico; 

 2 turmas, uma de 8º ano outra de 9º ano, compostas por cerca de 15 alunos, todos eles 

em risco de abandono escolar, às quais vai ser implementada a medida de promoção 

do sucesso educativo de Percursos Curriculares Alternativos (PCA); 

 1 turma do 1º CEB, com cerca de 20 alunos, na qual foram identificadas várias 

situações de problemas de comportamento.  

Talvez por isso surja a preocupação por parte dos agrupamentos de escolas em intervir nas 

idades mais precoces para o aparecimento de comportamentos de risco que possam conduzir 

ao consumo de SPA e proponham a intervenção em turmas a partir do 1º CEB.  

O Agrupamento de Escola da Sé terminou as turmas em relação às quais estas medidas 

estavam a ser implementadas e não existe a intenção em voltar a organizar este tipo de grupos. 

Os dois agrupamentos mantêm a necessidade de apoios psicossociais individuais, quer a 

crianças e jovens, quer a outros elementos inseridos nos agregados familiares e que tenham 

um papel importante na dinâmica familiar.   
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2.5- CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS-ALVO 

No diagnóstico realizado em 2008 neste território, os “indivíduos em situação de exclusão 

social e sem abrigo”, foram um dos grupos-alvo referenciados que careciam de uma resposta 

articulada, já que as existentes, além de escassas, não respondiam de uma forma estruturada às 

necessidades das pessoas em situação de exclusão e/ou sem-abrigo, pois restringia-se apenas a 

um apoio financeiro. Face a este problema, foi contratualizada uma resposta no âmbito da 

RRMD com a Cáritas Diocesana da Guarda, que levou a cabo durante o primeiro ano do 

projeto, a ação “Til”, que consistia em dar abrigo e resposta às necessidades básicas deste 

grupo-alvo. A experiência revelou que esta resposta estava sobredimensionada e no 

diagnóstico atualizado em 2012, pese embora a grave situação económica do país e 

concretamente deste território, as estruturas existentes na comunidade conseguiram, de forma 

articulada, dar resposta às situações pontuais de exclusão social e sem abrigo.  

Esta resposta mantem-se à data de atualização deste diagnóstico, sendo que o projeto Agir 

para Prevenir tem dado igualmente resposta às novas situações de famílias e/ou indivíduos 

imigrantes que têm aparecido no último ano, constituindo-se como um novo desafio para o 

projeto do eixo da prevenção, que tem integrado na sua intervenção, esta realidade.  

A partir da atuação do projeto Agir para Prevenir no terreno, temos constatado algumas 

alterações nas características das famílias, com situações de risco, motivo pelo qual 

consideramos necessária a sua melhor clarificação e inclusão neste capítulo dos grupos-alvo 

deste diagnóstico.  

Assim, os grupos-alvo a considerar são os que a seguir se enumeram: 

 

2.5.1- TOXICODEPENDENTES 

O concelho da Guarda é, em todo o distrito, o que apresenta um maior número de 

toxicodependentes identificados pelo CRI, quer em números absolutos quer a nível 

proporcional em relação à população situada na faixa etária entre os 20 e os 49 anos. Até 

dezembro de 2016, o CRI da Guarda contava com 496 utentes ativos, dos quais 418 são 

utentes acompanhados na consulta de tratamento (352 são homens e 66 são mulheres). Dos 

418 utentes em tratamento, 160 pertencem ao concelho da Guarda.  

Mais de um terço dos utentes ativos, residem no território em análise. Temos a convicção que 

o número de toxicodependentes no território em análise (Freguesia da Guarda), será superior 

ao número de toxicodependentes residentes nestas freguesias dado que é neste território que 

se concentram a maior parte dos serviços que fazem parte da sua rede de suporte. 
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Relativamente à droga principal, nos utentes ativos, verificamos que a heroína continua a ser a 

droga principal em 247 utentes, que representa 50% do total. Outro dado interessante diz 

respeito ao consumo de cannabis enquanto droga principal. Em 2007 tínhamos uma 

percentagem de 4,8% de utentes que referiram esta substância aquando da inscrição no CRI 

da Guarda, como droga principal; em 2012 esta percentagem subiu para 15,8% e em 2016 

subiu para 18,7%.  

No que se refere à situação face ao emprego, 28% dos utentes ativos estavam em 2016 

desempregados há mais de um ano; 23,5% tinham trabalho estável e 14,5% estavam a estudar.   

Relativamente aos utentes activos das freguesias urbanas, 17 % têm filhos. 

 

2.5.2- INDIVÍDUOS COM PROBLEMAS LIGADOS AO ÁLCOOL (PLA) 

Da análise do movimento assistencial realizado ao longo do ano de 2016, verificamos que 

13,5% do total de utentes ativos, são pessoas que recorrem a tratamento mencionando o álcool 

como substância aditiva principal.  

Os dados recolhidos da aplicação SIM relativos ao movimento assistencial da Unidade de 

Alcoologia de Coimbra da A.R.S. Centro, I.P., indicam que ao longo de 2016 foram seguidos 

208 utentes pertencentes ao distrito da Guarda.   

Segundo dados da PSP da Guarda, em 2016 foram totalizados oito acidentes rodoviários, 

cujos condutores apresentavam taxas de álcool superiores às permitidas por lei (>0,5g/l). É de 

acrescentar que o CRI da Guarda tem recebido nos últimos anos, várias situações 

encaminhadas pelo Tribunal, algumas das quais relacionadas com violência doméstica. 

Tendo em conta que o consumo abusivo de álcool é tantas vezes potenciador de situações de 

agressividade, afigura-se importante mencionar os dados fornecidos pelo Núcleo de Apoio à 

Vitima de Violência Doméstica que revelam que, em 2016 foram atendidas por este 

organismo 60 vítimas, 95% do sexo feminino. De acordo com a narrativa das vítimas, 43% 

dos agressores usam/abusam de álcool.  

Os dados que constam no Plano de Desenvolvimento Social (que está atualmente a ser 

construído), da Rede Social da Guarda, do qual o CRI é parceiro, revelam que o consumo de 

álcool e outras substâncias psicoativas, continuam a constituir uma preocupação dos agentes 

locais e principais parceiros na construção deste documento, onde se lê no seu Eixo 4: 

“Promover medidas de combate ao consumo de álcool e spa integradas na promoção da 

saúde e das competências das famílias.” 
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2.5.3- CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 

O trabalho que o CRI da Guarda tem vindo a desenvolver ao longo dos anos junto dos 

toxicodependentes, alcoólicos e suas famílias, tem permitido constatar o elevado risco e 

vulnerabilidade a que estão expostos os seus filhos3, facto que motivou em dezembro de 2003, 

a criação da consulta de prevenção dirigida a este grupo alvo. Esta resposta desencadeou 

solicitações por parte de outras entidades que passaram também a encaminhar crianças e 

jovens em risco. Estes novos encaminhamentos ditaram a descentralização desta consulta para 

outras instalações que passou a funcionar até 2007, em instalações da Delegação da Cruz 

Vermelha da Guarda. Com a integração de respostas, esta consulta passa a ser dada nas 

instalações do CRI.   

Para além dos filhos dos utentes atendidos no CRI, constata-se um aumento muito acentuado 

do número de crianças e jovens atendidos no âmbito da Consulta de Prevenção Indicada tendo 

passado de 12 utentes em 2004, para 16 em 2011. Em 2012 assistimos a um aumento muito 

significativo, que superou os 100%, tendência que estabilizou nos anos seguintes. Em 2016 

foram seguidos 78 crianças e jovens, dos quais 55 foram novas entradas. Assim, em 2016, do 

total de utentes ativos no CRI da Guarda, 16% são jovens acompanhados no âmbito da 

prevenção indicada. 

Do total de utentes, 90% são do sexo masculino e os restantes do sexo feminino. 

No que se refere à situação profissional, em 2016, 13% tinha trabalho regular, 14% trabalho 

ocasional, 12% estavam desempregados, 59% estudavam ou frequentavam formações e 3% 

encontravam-se noutras situações. 

No que se refere à droga principal mencionada no momento da inscrição, a maior parte (67%) 

menciona ser cannabis, 1% álcool, 19% outras substâncias psicoativas e 5% não refere droga 

principal.   

Em termos de fonte de referenciação, verifica-se que 53% são encaminhados pela CDT4, 18% 

por instituição judicial/Instituto de Reinserção, 10% pela família/amigos, 5% por instituição 

de saúde/outros profissionais, 3% pelo Instituto de Segurança Social e 3%, pelas escolas. Os 

restantes têm outras fontes de referenciação.  

No que respeita à caracterização deste grupo alvo, trata-se de crianças ou jovens que 

apresentam problemas comportamentais que se reflectem na sua capacidade de adaptação ao 

                                                 
3 Em 2012 estavam contabilizadas 36 crianças, filhos de toxicodependentes. Em 2016 este número subiu para 58. 

4Segundo dados fornecidos pela CDT, para além destes encaminhamentos para o CRI, esta instituição refere ainda “diligências de 

motivação” junto de outros 38 jovens consumidores não toxicodependentes. 
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meio escolar; revelam problemas de aprendizagem, absentismo e abandono escolar e tendem a 

experimentar drogas mais precocemente.  

Os fatores que levam ou facilitam o interesse individual pelo consumo de SPA, estão 

relacionados com o conjunto de dinâmicas pessoais e sociais, mais do que com o contacto 

com as drogas. Entre alguns factores de risco 5 observados, salientamos os seguintes: 
 
- Dificuldades no relacionamento com os pais, mais especificamente com a ausência de 

identificação com estes, o que leva a depressão, comportamentos desviantes e imaturidade. 

Trata-se muitas vezes de famílias multidesafios6;  

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

saúde, sobre o comportamento e sobre a capacidade de provocar dependência); 

- Baixa tolerância à frustração; 

- Baixa auto-estima; 

- 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; 

- Ausência de limites ou de normas claras e consistentes na definição das regras, provocada 

tanto por pais excessivamente permissivos, como por aqueles que não distinguem o exercício 

da sua autoridade, do abuso do poder; 

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

afectivo; 

- Deficiente adaptação à escola e fracos resultados escolares; 

                                                 
5 Consideramos fatores de risco todas as situações, circunstâncias ou características individuais que estão associadas a uma maior 

probabilidade de ocorrência de consumos. Por factores de protecção entendemos todas as características individuais e sociais que conduzem 

a uma menor probabilidade do mesmo. Estes dois tipos de factores, risco e protecção, estabelecem uma dinâmica em que os primeiros estão, 

em certa medida, modelados pelos segundos, de modo que a presença de factores de protecção limitará ou neutralizará os efeitos dos factores 

de risco a que está exposta uma pessoa (Botella, 2000). 
6 Embora não possamos afirmar que todas as famílias beneficiárias do RSI são multidesafios, de facto, encontramos uma correlação positiva 

entre as dificuldades socioeconómicas extremas e a disfunção familiar. Segundo dados fornecidos pelas entidades protocoladas pelo Instituto 

da Segurança Social, IP (NDS e CERCIG) no âmbito do RSI, o número de agregados a beneficiar desta medida em 2016 foram 477.
  

De acordo com a entidade RLIS, foram acompanhadas ao longo de 2016, 22 famílias, em cujos agregados existem 41 crianças e jovens. 
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- 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; 

- Fraco envolvimento em atividades sociais convencionais. 

 

2.5.4- FAMÍLIAS MULTIDESAFIOS 

Nos últimos anos, a realidade social, económica e demográfica do território onde a freguesia 

da Guarda se insere, tem sofrido mudanças importantes que se refletem na organização e 

funcionamento da maior parte dos grupos que compõem esta malha social. A família, como 

grupo mais importante e estruturante para formação do individuo, sofreu o reflexo dessas 

mudanças e passou a ser referenciada como prioridade de intervenção, uma vez que se 

percebia que o aumento da prevalência de comportamentos de risco em crianças e jovens se 

prendia com a falta de condições para o exercício de uma parentalidade positiva (horários 

laborais alargados e pouco flexíveis, desemprego e consequente competitividade pelos postos 

de trabalho, mudanças repentinas nas condições sociais e económicas das famílias, adaptações 

culturais e linguísticas devido a processos migratórios, entre outros) e devido à falta de 

competências parentais. 

Do trabalho desenvolvido junto deste grupo-alvo, salienta-se a intervenção realizada no 

âmbito do projeto “Agir para Prevenir”, que implementou o programa de prevenção familiar 

seletiva “Em Busca do Tesouro das Famílias” junto de 37 famílias. Se inicialmente estes 

agregados se caraterizavam por terem um nível socioeconómico baixo, com uma estrutura em 

muitos casos, monoparental ou reconstruída, alguns pautados por episódios de violência 

doméstica e com consumos regulares de álcool e/ou outras SPA, atualmente tem-se assistido a 

uma mudança no perfil de família que procura ajuda no exercício da sua parentalidade. 

Assim, de maio de 2016 a maio de 2017, foram acompanhadas no âmbito do projeto “Agir 

para Prevenir” 45 famílias, 11 monoparentais, 7 reconstituídas, 4 alargadas e 23 nucleares, em 

7 das quais estão presentes episódios de violência doméstica. De salientar ainda a existência 

de 6 agregados imigrados (5 de Países de Leste e 1 de Cabo Verde). Analisando as 

habilitações académicas, encontramos 9 progenitores com um curso superior, 9 com o ensino 

secundário, 11 com o 3º CEB e 4 com o 1º CEB. Os restantes têm o 2º CEB. De salientar que 

18 elementos destes agregados, estão em situação de desemprego. Em 4 agregados verifica-se 

a existência de consumo de álcool e em 7 a suspeita de consumo de outras substâncias 

psicoativas. Estes dados, ajudam a validar a ideia de que os comportamentos de risco nem 
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sempre estão associados à pobreza e marginalidade. Pelo contrário, começam a surgir famílias 

com outro tipo de características que recorrem a ajuda de equipas técnicas especializadas no 

exercício de uma parentalidade responsável. 

 

3 – SUGESTÕES DE INTERVENÇÃO 

As abordagens devem ser integradas sugerindo-se a manutenção das respostas que têm vindo 

a ser implementadas e adequadas aos problemas existentes no território, sublinhando-se a 

constante necessidade de atualização do diagnóstico, metodologia esta que tem sido adotada 

pelas entidades que concorrem para a concretização do PRI. 

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

diagnóstico, atestam a sua motivação para a continuidade do desenvolvimento e 

implementação de intervenções que vão de encontro aos problemas e necessidades 

diagnosticadas neste território.  

Tendo em conta as especificidades, problemas e necessidades de cada contexto e cada grupo 

alvo, passamos a propor, para cada um destes, as seguintes respostas: 

 

3.1- ESPAÇOS RECREATIVOS E DE LAZER 

Deve ser promovida uma intervenção que vise atenuar e/ou evitar o consumo de drogas, 

lícitas ou ilícitas, em contexto recreativo e de lazer. Esta intervenção deve ser readaptada à 

actual situação deste contexto, onde cada vez mais se verifica um aumento de eventos, bem 

como a sua dispersão em termos geográficos.  

 

RRMD 

 
Problemas 

Identificados 

Grupos ou 
Contextos onde se 

destacam estes 
problemas 

 
Propostas de Intervenção 

 
Resultados Esperados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo excessivo 
de álcool e de 
outras SPA por 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervenção em contexto 
recreativo através da 
criação de um “Ponto de 
Contacto e Informação”, 
desenvolvendo ações de 
proximidade junto dos 
consumidores, 
nomeadamente:  
- Entrega de material 
informativo, esclarecer de 
forma personalizada, testar 
e informar acerca do nível 
de alcoolémia e risco 

 
 
 
 
 
 
- Evitar ou atenuar o 
consumo de álcool e 
outras substâncias 
psicoactivas; 
 
 
- Diminuição de factores 
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parte dos 
frequentadores de 
espaços recreativos 
e de lazer 

 
 
Cerca de 450 
Indivíduos/mês, em 
média, no centro 
histórico da cidade 
onde existem mais 
espaços recreativos 
e de lazer e na 
Associação 
Académica do IPG 
(5.ª a Sábado, dias 
de maior afluência), 
e nos eventos e 
festas académicas.  
 

associado, etc.; 
- Encaminhamento para 
estruturas vocacionadas 
para respostas no âmbito 
da prevenção indicada ou 
do tratamento, sempre que 
se justifique; 

de risco relacionados com 
a ocorrência de consumos; 

 
 
Condução perigosa 
associada ao 
consumo excessivo 
de álcool e outras 
SPA 
 

- No seguimento do 
sugerido no ponto anterior, 
propõe-se um conjunto de 
acções que fomentem a 
percepção do risco e a 
tomada de decisão 
responsável face à 
condução; (Ex. testar e 
informar acerca do nível 
de alcoolemia e risco 
associado, impulsionando 
a figura do condutor 
designado, informalmente 
e de forma personalizada); 
 

- Alteração de atitudes e 
comportamentos face à 
condução; 
 
- Diminuição tendencial 
do número de ocorrências 
relacionadas com a 
condução perigosa 
associada ao consumo 
excessivo de SPA; 
 

Comportamentos 
sexuais de risco 
associados ao 
consumo de álcool e 
outras SPA 
 
 
 

- Distribuição de 
preservativos e material 
informativo sobre doenças 
sexualmente 
transmissíveis, prestando 
especial atenção às festas 
académicas. 

- Fomentar 
comportamentos sexuais 
responsáveis que resultem 
numa diminuição de 
gravidezes não desejadas, 
bem como no evitar da 
propagação de infeções 
sexualmente 
transmissíveis 

Consumos de álcool 
por jovens que não 
atingiram ainda a 
idade legalmente 
permitida para 
beber 
 

 - Dinamizar junto das 
associações de pais ações 
de 
sensibilização/informação 
sobre a realidade dos 
espaços noturnos lazer. 

- Alteração de atitudes e 
comportamentos que 
visem o cumprimento da 
lei 
 
- Fomentar nos 
encarregados de 
educação/pais, 
competências na gestão da 
sua função educativa;  

GRELHA I – Espaços recreativos e de lazer: intervenções sugeridas no âmbito da área de missão RRMD 
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3.2 – CONTEXTO ESCOLAR 

Tendo em conta o elevado número de crianças e jovens dos agrupamentos de escolas deste 

território que têm manifestado comportamentos desajustados e fatores de risco que 

comprometem o seu desenvolvimento biopsicossocial, o CRI da Guarda vai continuar a 

apostar nos programas de intervenção preventiva dentro do horário e do calendário escolar, 

integrados na planificação da disciplina de Educação para a Cidadania e nas atividades de 

ocupação de tempos livres nos períodos de interrupção letiva. Importa salientar, que neste 

momento está presente a preocupação por parte dos agrupamentos em sinalizar turmas do 1º 

CEB para a implementação dos programas de intervenção universal, sendo que anteriormente 

essa sinalização era feita apenas para alunos que iniciavam o 3º CEB. De facto, cada vez mais 

se compreende a importância de uma intervenção o mais precoce possível e assim surge a 

necessidade de intervir nas idades mais prematuras para prevenir o aparecimento de 

comportamentos de risco que possam conduzir ao consumo de SPA.  

O CRI da Guarda continua a apostar na formação de professores e de outros técnicos, quer no 

âmbito do Programa “Eu e os Outros”, quer no âmbito de outras formações mais abrangentes. 

É de referir também a capacidade instalada nesta instituição para dar resposta a situações no 

âmbito da prevenção indicada. 

 

PREVENÇÃO UNIVERSAL E SELETIVA 

Problemas 
Identificados 

Grupos ou 
Contextos onde 

se destacam 
estes problemas 

Propostas de 
Intervenção 

Resultados Esperados 

 
- Crianças e Jovens dos 
6 aos 18 anos com 
comportamentos de 
risco (problemas de 
comportamento, 
absentismo escolar, 
insucesso e/ou 
desinteresse escolar, 
consumo de SPA, 
dificuldade em 
identificar e gerir 
emoções, crenças que 
legitimam o uso/abuso 
de SPA, dificuldades de 
aprendizagem) ou 
expostos a fatores de 
risco (dinâmicas 
familiares disfuncionais, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de 100 
crianças e jovens 
com marcada 
vulnerabilidade e 
comportamentos 
de risco evidentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementação de 
programas de prevenção 
universal e seletiva.  
 
 
 

- Prevenir os problemas 
de 
ajustamento/comportame
nto 
- Promover a aquisição de 
competências pessoais e 
sociais (identificação e 
expressão de sentimentos, 
estilos de comunicação, 
resolução de problemas, 
tomadas de decisão 
assertivas) 
- Potenciar o aumento de 
fatores protetores 
- Diminuir o impacto dos 
fatores de risco 
- Informar e sensibilizar 
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práticas parentais 
negligentes, fraca 
supervisão dos 
percursos escolares dos 
filhos, conflitos 
familiares, violência 
doméstica, 
comportamentos 
aditivos, desemprego, 
criminalidade, baixo 
nível socioeconómico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

para os riscos associados 
às SPA 
- Adoção de estilos de 
vida saudáveis 
- Retardar ou inibir o 
início dos consumos 
- Reduzir o absentismo 
escolar 
- Promover a integração 
social 

 GRELHA II – Contexto Escolar: intervenções sugeridas no âmbito da prevenção universal e seletiva. 

 
 
3.3 – TOXICODEPENDENTES E DOENTES ALCOÓLICOS 

Com estas populações-alvo, pretende-se dar continuidade às intervenções que vêm sendo 

realizadas pela ET/CRI da Guarda, ao nível das várias áreas de missão.  

 

3.4 – CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 

Tal como foi referido anteriormente, o CRI da Guarda, possui capacidade instalada para dar 

respostas integradas no âmbito da prevenção indicada, oferecendo a este nível, respostas 

ecossistémicas e idiossincráticas de âmbito clínico e psicoeducativo envolvendo a 

criança/jovem, o sistema familiar e escolar, e que vão de encontro ao pedido que motivou a 

intervenção. No entanto, continua a ser importante uma resposta ao nível da prevenção 

selectiva em contexto familiar. 

 

3.5 – FAMÍLIAS MULTIDESAFIOS 

Um elevado número de crianças e jovens da cidade da Guarda estão inseridos em agregados 

familiares disfuncionais e com práticas parentais desajustadas, o que condiciona o seu pleno 

desenvolvimento integral. Deste modo, o CRI da Guarda vai continuar a apostar nos 

programas de prevenção familiar seletiva com o intuito de minimizar o impacto dos fatores de 

risco e de potenciar o aumento dos fatores protetores existentes em contexto familiar. 

As famílias que maioritariamente solicitam/beneficiam deste apoio apresentam as 

características descritas anteriormente, no entanto importa referir que, atualmente têm-se 

verificado algumas alterações no perfil dos agregados residentes na cidade da Guarda que têm 

procurado os serviços, uma vez que apresentam um estrato social mais elevado denunciando 

dificuldades relacionais com os filhos. 
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PREVENÇÃO SELECTIVA FAMILIAR 

Problemas Identificados 

Grupos ou 
Contextos onde 

se destacam 
estes problemas 

Propostas de 
Intervenção 

Resultados Esperados 

 
- Famílias multidesafios, 
com défices de 
competências parentais, 
ou seja, sem regras, sem 
rotinas, sem 
compromissos entre os 
diferentes elementos, 
com dificuldades de 
comunicação, pouco 
integradas socialmente e 
com carência de uma 
figura parental que 
represente autoridade e 
imponha limites. Em 
alguns agregados 
familiares verifica-se a 
presença de violência 
doméstica e/ou de 
consumos de SPA por 
parte dos progenitores. 
Existem ainda famílias 
imigrantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 25 
Famílias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Implementação de 
programa de prevenção 
seletiva familiar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Promover o 
desenvolvimento de 
competências parentais 
ajustadas; 
- Promover o exercício de 
uma parentalidade 
positiva; 
- Promover modelos 
alternativos e ajustados de 
funcionamento; 
- Reduzir os problemas de 
comportamento das 
crianças e jovens 
integrados nestas 
famílias; 
- Potenciar o aumento de 
fatores protetores; 
-     Diminuir o impacto 
dos fatores de risco. 

 GRELHA III – Crianças e jovens em risco e suas famílias: intervenções sugeridas no âmbito da área de missão 

prevenção seletiva familiar. 

 

CONCLUSÕES 

 

Analisando globalmente o atual contexto deste território, é unânime entre os parceiros a 

importância das intervenções que têm vindo a ser concretizadas no âmbito do Programa de 

Respostas Integradas que terminará em abril de 2018. O trabalho desenvolvido nos últimos 

anos, dotou as instituições de experiência e competências, reconhecendo as suas intervenções 

como importantes e necessárias à comunidade.  

No período de vigência deste PRI, constatamos a existência de alterações, quer ao nível da 

capacidade de resposta das instituições, quer ao nível de contextos e grupos-alvo 

problemáticos.  

Pese embora se tenham alcançado melhorias evidentes, continua a ser premente a 

contratualização de respostas que complementem o trabalho que o CRI da Guarda (em 

colaboração com outros parceiros) vem desenvolvendo no âmbito das várias áreas de missão. 
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Assim, este diagnóstico coloca em evidência as seguintes áreas lacunares: 

 

No Eixo da Prevenção 

- Intervenção com cerca de 25 famílias multidesafios, que apresentam défices de 

competências parentais, nomeadamente, dificuldades na implementação de regras e rotinas, 

sem compromissos entre os diferentes elementos, com dificuldades de comunicação, pouco 

integradas socialmente e com carência de uma figura parental que represente autoridade e 

imponha limites. Em alguns agregados familiares verifica-se a presença de violência 

doméstica e/ou de consumos de SPA por parte dos progenitores. Propõe-se com este grupo 

alvo a implementação de um Programa de Prevenção Seletiva Familiar que vise desenvolver 

as competências parentais, inibindo fatores de risco e potenciando fatores de proteção; 

- Intervenção com cerca 100 crianças e jovens, com idades entre os 6 e os 18 anos, que 

apresentam comportamentos de risco (problemas de comportamento, absentismo escolar, 

insucesso e/ou desinteresse escolar, consumo de SPA, dificuldade em identificar e gerir 

emoções, crenças que legitimam o uso/abuso de SPA, dificuldades de aprendizagem), e/ou 

expostos a fatores de risco (dinâmicas familiares disfuncionais, práticas parentais negligentes, 

fraca supervisão dos percursos escolares dos filhos, conflitos familiares, violência doméstica, 

comportamentos aditivos, desemprego, criminalidade, baixo nível socioeconómico). Propõe-

se a implementação de Programa de Prevenção adequado à faixa etária e ao contexto onde se 

encontram inseridas. 

 

No Eixo da RRMD 

- Cerca de 450 frequentadores/mês em média, de espaços recreativos e de lazer com 

consumo excessivo de álcool e outras substâncias psicoativas, que apresentam 

comportamentos de risco associados como, condução perigosa, perturbação da ordem pública 

e comportamentos sexuais de risco, tanto em épocas festivas, como em eventos académicos.   

Assim, propõe-se a criação de um Ponto de Contacto e Informação que desenvolva ações de 

proximidade junto dos consumidores, em contextos recreativos e nas imediações das escolas, 

fomentando a perceção do risco, incluindo entrega de material informativo, esclarecendo 

sobre redução de riscos dos consumos nocivos, realizando testes do nível de alcoolémia, 

distribuindo preservativos e material informativo sobre infeções sexualmente transmissíveis, 

prevenção da condução perigosa e outras, e encaminhamento para estruturas vocacionadas 

para respostas no âmbito da prevenção indicada ou do tratamento. 



_________________________________ 
PORI 

  _______________________________ 
 

 27

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS  

 
Botella, J. (2000). Factores de riesgo y protección de carácter social relacionados con el 
consumo de drogas. Madrid: ayuntamiento de Madrid. Área de servicios sociales. Plan 
municipal contra las drogas.  
 
Conselho Local de Acção Social (2016). Diagnóstico Social do Concelho da Guarda., 
Câmara Municipal da Guarda. 
 
Diagnóstico de Freguesias Urbanas da Guarda (2012) - Diagnóstico no âmbito do Plano 
Operacional de Respostas Integradas, IDT, I.P., Guarda 
 
Hespanha, P.; Carapinheiro, G. (orgs.) (2002). Risco social e incerteza. Pode o estado social 
recuar mais? Porto: Edições Afrontamento.  
 
Hespanha, P. et al (2000). Entre o estado e o mercado. As fragilidades das instituições de 
protecção social em Portugal. Coimbra: Quarteto. 
 
Linhas de Orientação Técnica para a Intervenção em Redução de Riscos e Minimização de 
Danos: Competências dos Interventores. (2015). SICAD. Lisboa. 
 
Moreira, P (2001). Para Uma Prevenção Que Previna. Coimbra: Quarteto. 
 
Relatório Europeu sobre Drogas de 2015 do Observatório Europeu da Droga e da 
Toxicodependência (EMCDDA) 
 
Ruivo, F. (2000). Poder local e exclusão social. Dois estudos de caso de organização local 
da luta contra a pobreza. Coimbra: Quarteto. 
 
http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000sEBi1EAG 
 
http://www.pordata.pt/Municipios 
 
 
   


