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Introdução 

O presente documento resume o Diagnóstico do Concelho de Vila Nova de Gaia relativo aos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD), trabalho elaborado pelo CRI do Porto Central, da 

DICAD da ARS Norte. 

Este trabalho traduz um esforço de atualização diagnóstica suportada em dados de cariz estatístico, 

recolhidos a partir do conhecimento proveniente das equipas técnicas especializadas nas diferentes áreas 

de missão do CRI Porto Central da DICAD da ARS Norte e de um conjunto importante de entidades e 

atores sociais, parceiros privilegiados que direta ou indiretamente intervém neste fenómeno.  

Tendo por base o fenómeno dos comportamentos aditivos e dependências pretende-se, com este trabalho, 

compreender a sua dimensão e natureza, bem como identificar os recursos e oportunidades existentes 

localmente para o desenvolvimento de um Plano Local de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (PLICAD). Os princípios de orientação estratégica que sustentam o plano de intervenção 

baseiam-se na territorialidade, na integração, na parceria e na participação. 

Para a concretização do diagnóstico do concelho de Vila Nova de Gaia, a metodologia utilizada baseou-se 

numa recolha de dados preferencialmente quantitativos, tendo sido selecionados vários indicadores 

relacionados com prevalência, incidência, morbilidade, mortalidade, disponibilidade de substâncias 

psicoativas, privação económica e social extrema, entre outros. Os dados quantitativos foram obtidos a 

partir do SIM do SICAD, do Censos, do Instituto Nacional de Estatística, do Inquérito em Meio Escolar 

(IME), Polícia Judiciária (Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes - Secção Central 

de Informação Criminal), Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais, Direção Geral de 

Estatísticas da Educação e Ciência, Autarquias, Portal da Saúde, bem como de outras estruturas e 

entidades que trabalham direta ou indiretamente na área dos comportamentos aditivos e dependências. 

Os problemas identificados como prioritários, na sequência da análise dos dados foram, em sede da Rede 

Social Concelhia, e com o contributo dos parceiros, hierarquizados segundo os critérios propostos por 

Imperatori (1993), a saber: magnitude, transcendência social, transcendência económica e 

vulnerabilidade.  

Face à priorização dos problemas, a definição de objetivos pertinentes, realizáveis e mensuráveis teve 

como princípio a alteração da tendência da sua evolução e a consideração do resultado desejável face ao 

diagnóstico de situação. Deste modo, tornou-se possível a definição de programas e projetos necessários 

para atingir um ou mais objetivos definidos, enquadrando neste processo a identificação dos responsáveis 

pela concretização dos mesmos e o estudo da necessidade ou não de financiamento complementar para a 

execução das respostas necessárias face ao diagnóstico realizado. 
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I - Breve Caracterização Sócio Demográfica do Território 

O concelho de Vila Nova de Gaia é composto por 15 freguesias (Lei nº 11-A/2013), sendo o terceiro 

município mais populoso de Portugal. 

De acordo com os dados do Censos de 2011, residiam no concelho 302.295 cidadãos. A população da 

faixa etária dos 0-14 anos, bem como a da com 65 ou mais anos correspondia a 15% da população total e 

a população na faixa etária dos 15-64 anos correspondia a 69% da população total.  

No que diz respeito à taxa de atividade e à taxa de desemprego, verificou-se uma diminuição da primeira 

(63,6% em 2001 e 59,7% em 2011), e um aumento significativo da segunda (8,1% em 2001 e 17,9 em 

2011). 

A grande maioria da população residente economicamente ativa (74%) trabalhava no setor terciário e 

0,4% trabalhava no setor primário. 

Houve um aumento do número de residentes com o Grau Universitário, a par duma diminuição do 

número de sujeitos sem nenhum nível de escolaridade, incluindo analfabetos com mais de 10 anos de 

idade (a taxa de analfabetismo era de 3,2% em 2011). 

No que diz respeito aos indicadores gerais de saúde, em 2008 verificou-se uma estabilização da taxa de 

incidência dos casos notificados de doenças de notificação obrigatória face a 2007 (0,4/10.000). Segundo 

os dados disponibilizados pelo Sistema de Vigilância de Tuberculose, e em relação a 2011, o número de 

casos notificados aumentou em 2012: de 2,58/10.000 para 2,84/10.000.  

Neste território constatou-se, em 2012, uma taxa de criminalidade de 33,1/10.000. Face a 2012, 

verificamos um aumento do número de crimes contra pessoas em 2013 e uma diminuição do número de 

crimes contra o património. 

 

II - Identificação dos Problemas relacionados com os Comportamentos Aditivos e 

Dependências (hierarquizados em sede de reunião da rede social concelhia) 

O objetivo consistiu em identificar os principais problemas deste território ao nível dos comportamentos 

aditivos e dependências. A análise da evolução ao longo dos últimos anos a nível concelhio e regional 

evidenciou contrastes que ajudaram a perceber a tendência dos problemas identificados.  

Apresentamos de seguida, por ordem de prioridade, os quatro problemas identificados neste território e as 

respetivas necessidades: 

Problema 1: Consumo de Substâncias Psicoativas (SPA) nos jovens 

Diminuir os comportamentos de risco nos adolescentes e jovens 

Promover o acesso à consulta de adolescentes/jovens em risco 

Aumentar a adesão à consulta de adolescentes/jovens em risco 

Aumentar a abrangência de estratégias de prevenção universal e seletiva 
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Problema 2: Consumos de Substâncias Psicoativas Ilícitas (SPAI) nos adultos 

Reduzir o consumo de substância ilícitas nos adultos 

Cumprir os planos individuais de inserção social 

Promover a aquisição de competências sociais, pessoais e de cidadania 

Facilitar a integração profissional/formativa 

Promover a Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) associada aos consumos de 

substâncias psicoativas 

Promover a aproximação dos consumidores de SPAI aos serviços da rede de saúde 

Promover a estruturação psicossocial dos consumidores de substâncias psicoativas 

Problema 3: Consumos de Substâncias Psicoativas Lícitas nos Adultos 

Promover o acesso e a adesão ao tratamento nos adultos com consumo nocivo de álcool 

Cumprir os planos individuais de inserção social nos adultos com consumos nocivos de álcool 

Promover a aquisição de competências sociais, pessoais e de cidadania nos adultos com consumo nocivo 

de álcool 

Facilitar a integração profissional/formativa nos adultos com consumo nocivo de álcool 

Promover a adesão ao tratamento nos adultos com consumo nocivo de álcool 

Problema 4: Outros Comportamentos Aditivos e/ou Dependências Comportamentais 

Promover o acesso ao tratamento dos jovens/adultos com dependências sem substâncias 

 

 

III - Recursos Existentes no Território 

 

 

Problema 1 - Consumos de Substâncias Psicoativas nos Jovens 

 

 

Recursos Existentes 

 

Entidade que Disponibiliza 

Programas de prevenção em contexto escolar Ministério da Educação; Agrupamentos Escolares; 

Escolas profissionais 

Programas de Prevenção Universal e Seletiva 

 

CRI Porto Central, DICAD ARS Norte 

Programas promovidos pelas Equipas de Saúde 

Escolar 

Centros de Saúde (ACES) do Grande Porto VIII – 

Espinho/Gaia 

Consulta de Jovens no Fórum Cidadania e 

Juventude de Gaia 

CRI Porto Central, DICAD ARS Norte 

 

Consultas de Crianças e Jovens PIAC 

Serviço de pedopsiquiatria CHVNGE 

Serviço de pediatria – consulta de jovens em risco 

CHVNGE 

 

Serviços especializados do CHVNGE 

 

Programas específicos para jovens promovidos 

pelas comunidades terapêuticas 

IPSS 

 

Serviço telefónico de informação e 

encaminhamento 

Linha Vida (SICAD) 

 

Lares de Infância e Juventude 

 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social; 

IPSS 

Programas de acompanhamento a crianças e 

jovens 

IPSS; CPCJ; EMAT 

 

Sinalização e/ou acompanhamento de crianças e 

jovens em risco 

DGRSP; CPCJ; EMAT; CDT 

Policiamento de Proximidade PSP 

Comunidades Terapêuticas DICAD ARS Norte; IPSS; ONG 

Programas de Redução de Riscos em contextos 

recreativos 

CRI Porto Central; APDES (CHECK!N) 
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Problema 2 - Consumos de Substâncias Psicoativas Ilícitas nos Adultos 

 

Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 

Ação Social Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Consultas das equipas de tratamento CRI Porto Central, DICAD ARS Norte 

Cuidados de saúde primários 

 

Centros de Saúde (ACES) do Grande Porto VIII – 

Espinho/Gaia 

Cuidados de saúde especializados Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho EPE 

Consulta de especialidade PIAM (DICAD ARS Norte) 

Consulta de especialidade 

 

Unidade de Desabituação do Norte (DICAD da 

ARS, Norte) 

Internamento de desabituação DICAD/ARS Norte; IPSS 

Comunidades Terapêuticas DICAD/ARS Norte; IPSS 

Programas Lúdico-Terapêuticos 

 

Unidade de Dia da Comunidade Terapêutica da 

Ponte da Pedra, DICAD/ARS Norte; APPACDM 

 

Projeto de Reinserção  

 

Associação Abraço: projeto Passo a Passo co 

financiado pelo SICAD no âmbito do PRI de Vila 

Nova de Gaia até 19/01/2018 

Equipa de Rua com Programa de Substituição 

Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE) 

APDES: projeto GIRUGaia co financiado pelo 

SICAD no âmbito do PRI de Vila Nova de Gaia 

até 05/09/2017 

Internamento de desabituação física para doentes 

com patologia psiquiátrica associada 

Centro Hospitalar Conde de Ferreira 

 

Associações/Instituições de apoio à integração 

social e comunitária 

 

Direção Geral de Reinserção – Equipa Porto 

Penal3; Centro de Acolhimento da Serra do Pilar; 

Aldeia de Crianças SOS; APPACDM; Associação 

Abraço; Associação de Solidariedade Social da 

Madalena; Associação Olhar Futuro; Centro Social 

da Paróquia de São Salvador de Grijó; Centro de 

Reabilitação Profissional de Gaia; Centro Social 

de Sandim; Centro Social Paroquial de Perosinho; 

Centro social São Félix da Marinha; Centro Social 

de São Pedro Vilar do Paraíso; Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens; Cruz Vermelha 

Portuguesa Núcleo de V. N. Gaia; Cruzada do 

Bem Fazer e da Paz; Fundação AMI de Gaia; 

Fundação Joaquim Oliveira Lopes; Fundação 

Joaquim Oliveira Lopes; Fundação Padre Luís; 

Santa Casa da Misericórdia de Gaia; Liga dos 

Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis; 

Olival Social; Samaritanos; Lar Juvenil dos 

Carvalhos 

Programas de habitação social GaiURB 

Programas de inserção e formação profissional 

 

Gabinetes de Inserção Profissional; Instituto de 

Artes e Imagem; Escola Profissional do Infante – 

Gaia; APPACDM; Centro de Emprego de Gaia; 

Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de V. N. Gaia; 

Lar Juvenil dos Carvalhos 

Programas de apoio alimentar: cantinas e 

refeitórios sociais  

 

Associação Humanitária Ações Unidas; Centro de 

Acolhimento da Serra do Pilar; ANAPEN - 

Associação Nacional de Apoio aos Pobres e 

Necessitados; Conferência de S. Vicente de Paulo; 

Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de V. N. Gaia; 

Cruzada do Bem Fazer e da Paz; Fundação AMI 

de Gaia; Lar Juvenil dos Carvalhos; Santa Casa da 

Misericórdia de Gaia 

Grupos de autoajuda Narcóticos Anónimos 

Serviço telefónico informação e encaminhamento Linha Vida (SICAD) 
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Problema 3 - Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas nos Adultos 

 

 

Recursos Existentes 

 

Entidade que Disponibiliza 

Ação Social Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Consultas das equipas de tratamento  

 

CRI Porto Central, DICAD ARS Norte; Unidade 

de Alcoologia do Norte 

Cuidados de saúde primários 

 

Centros de Saúde (ACES) do Grande Porto VIII – 

Espinho/Gaia 

Cuidados de saúde especializados 

 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

EPE 

Unidade de desabituação DICAD ARS Norte 

Comunidades terapêuticas DICAD ARS Norte; IPSS;ONG 

Associações/Instituições de apoio à integração 

social e comunitária 

 

Direção Geral de Reinserção – Equipa Porto 

Penal3; Centro de Acolhimento da Serra do Pilar; 

Aldeia de Crianças SOS; APPACDM; Associação 

Abraço; Associação de Solidariedade Social da 

Madalena; Associação Olhar Futuro; Centro Social 

da Paróquia de São Salvador de Grijó; Centro de 

Reabilitação Profissional de Gaia; Centro Social 

de Sandim; Centro Social Paroquial de Perosinho; 

Centro Social São Félix da Marinha; Centro Social 

de São Pedro Vilar do Paraíso; Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens; Cruz Vermelha 

Portuguesa Núcleo de V. N. Gaia; Cruzada do 

Bem Fazer e da Paz; Fundação AMI de Gaia; 

Fundação Joaquim Oliveira Lopes; Fundação 

Padre Luís; Santa Casa da Misericórdia de Gaia; 

Liga dos Amigos do Centro de Saúde Soares dos 

Reis; Olival Social; Samaritanos; Lar Juvenil dos 

Carvalhos 

Programas de habitação social GaiURB 

Programas de inserção e formação profissional 

 

Gabinetes de Inserção Profissional; Instituto de 

Artes e Imagem; Escola Profissional do Infante – 

Gaia; APPACDM; Centro de Emprego de Gaia; 

Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de V. N. Gaia; 

Lar Juvenil dos Carvalhos 

Programas lúdico-terapêuticos 

 

Unidade de Dia da Comunidade Terapêutica da 

Ponte da Pedra, DICAD/ARS Norte APPACDM 

Projeto de Reinserção 

 

Associação Abraço: projeto Passo a Passo co 

financiado pelo SICAD no âmbito do PRI de Vila 

Nova de Gaia até 19/01/2018 

Programas de apoio alimentar: cantinas e 

refeitórios sociais  

 

Associação Humanitária Ações Unidas; Centro de 

Acolhimento da Serra do Pilar; ANAPEN - 

Associação Nacional de Apoio aos Pobres e 

Necessitados; Conferência de S. Vicente de Paulo; 

Cruz Vermelha Portuguesa Núcleo de V. N. Gaia; 

Cruzada do Bem Fazer e da Paz; Fundação AMI 

de Gaia; Lar Juvenil dos Carvalhos; Santa Casa da 

Misericórdia de Gaia 

Grupos de autoajuda Narcóticos Anónimos 

Serviço telefónico de Informação e 

encaminhamento 

Linha Vida (SICAD) 
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Problema 4 - Outros Comportamentos Aditivos e/ou Dependências Comportamentais sem 

Substância 

 

 

Recursos Existentes 

 

Entidade que Disponibiliza 

Programas de prevenção em contexto escolar 

 

 

Ministério da Educação; Agrupamentos Escolares; 

Escolas profissionais 

CRI Porto Central DICAD ARS Norte 

Programas de Prevenção Universal e Seletiva CRI Porto Central DICAD ARS Norte 

Consultas das equipas de tratamento CRI Porto Central DICAD ARS Norte  

Consulta de Jovens no Fórum Cidadania e 

Juventude de Gaia 

CRI Porto Central DICAD ARS Norte 

 

Consultas de Crianças e Jovens; 

 

PIAC 

Consultas especializadas 

 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho 

EPE 

Cuidados de saúde primários e diferenciados 

 

Centros de Saúde (ACES) do Grande Porto VIII – 

Espinho/Gaia 

 

IV - Respostas do SICAD e DICAD 

 

 

Atividades 

CRI Porto Central 

Equipa de Prevenção - Formação, acompanhamento, supervisão, monitorização e 

avaliação de programas e projetos no âmbito da prevenção universal, seletiva e 

indicada, na área dos CAD. 

Equipa de Tratamento - Consultas especializadas de tratamento em regime 

ambulatório a utentes, familiares e envolventes com problemas na área dos CAD; 

articulação interinstitucional.  

Equipa de Reinserção - Consultas de acompanhamento social/reinserção a utentes, 

familiares e envolventes na área dos CAD; mediação social; articulação 

interinstitucional; formação, acompanhamento, supervisão, monitorização e avaliação 

de programas e projetos no âmbito da reinserção; atualização de diagnósticos 

territoriais na área dos CAD. 

Equipa de RRMD - Formação, acompanhamento, supervisão, monitorização e 

avaliação de programas e projetos no âmbito da RRMD; intervenção de RRMD em 

contextos recreativos/académicos; articulação interinstitucional; atualização de 

diagnósticos territoriais na área dos CAD. 

Consulta de Jovens no 

Fórum Cidadania e 

Juventude de Gaia  

Consulta dirigida a crianças, jovens e famílias em situação de risco no âmbito da 

prevenção seletiva e indicada na área dos CAD. 
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Projeto Integrado de 

Atendimento à  

Comunidade (PIAC) 

Serviço de apoio à comunidade no âmbito da prevenção seletiva e indicada, com 

consulta para jovens, famílias e envolventes em situação de risco; consultadoria e 

apoio técnico às instituições que intervêm junto de jovens em risco. 

Projeto Integrado de 

Atendimento Materno 

(PIAM) 

Serviço de apoio a mulheres grávidas e puérperas toxicodependentes e seus filhos, que 

presta cuidados integrados e globais, em regime de ambulatório, com vista ao 

tratamento e reinserção. 

Unidade de desabituação 

(UD) 

Unidade de Internamento de curta duração para tratamento da síndrome de privação 

para dependentes de álcool e de substâncias psicoativas. 

Unidade de Alcoologia 

(UA) 

Unidade prestadora de cuidados integrados e globais, em regime ambulatório, a 

doentes com síndrome de abuso ou dependência de álcool. 

Comunidade Terapêutica 

(CT) 

Unidade de internamento prolongado para tratamento de dependentes de substâncias 

psicoativas ilícitas e lícitas, com apoio psicoterapêutico e sócio terapêutico. 

Unidade de dia da 

Comunidade Terapêutica 

(CD) 

Unidade de cariz sócio terapêutico com ateliês pedagógicos e de formação académica 

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

tratamento 

Comissão de Dissuasão da 

Toxicodependência (CDT) 

Avaliação, atendimento, acompanhamento e encaminhamento de indivíduos 

referenciados por consumo de SPAI.  

 

 

Projetos Cofinanciados pelo SICAD  

 

EQUIPA DE RUA COM PROGRAMA DE 

SUBSTITUIÇÃO OPIÁCEA DE BAIXO 

LIMIAR DE EXIGÊNCIA (PSOBLE) 

APDES: Projeto GIRUGaia co financiado pelo 

SICAD no âmbito do PRI de Vila Nova de Gaia 

até 05/09/2017 

 

A equipa do GIRUGaia (GG) desenvolve a sua intervenção no concelho de Vila Nova de Gaia 

desde 2003 e tem como principal finalidade a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida dos 

Utilizadores de Drogas (UD´s). Nestes últimos 4 anos de intervenção, a equipa de rua contribuiu para dar 

resposta aqueles indivíduos que mantêm consumos e se encontram em condições mais desestruturadas, 

através da sua integração em PSOBLE/PTC e restantes valências do projeto, mas tem também tido um 

papel importante junto dos UD´s com critério para respostas mais estruturadas, quer facilitando o 

encaminhamento e acompanhamento destes para a Equipa de Tratamento (ET) de Gaia quer colaborando 

com a ET no âmbito da administração de metadona ou na prestação de apoio psicossocial a utentes que, 

não obstante estarem em tratamento, beneficiam de um trabalho de proximidade.  

Continua a ser uma prioridade da equipa a atualização diagnóstica do território, com recurso à 

contínua auscultação dos utentes (para o qual o educador de pares tem um papel fundamental) e às saídas 

regulares para exploração de novos territórios e problemáticas, o que permite à equipa um maior 

investimento na qualidade do acompanhamento psicossocial dos UD´s integrados em PSOBLE/PTC, na 

gestão social de casos dos seus utentes, no acompanhamento e mediação com as estruturas da rede, bem 
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como no trabalho com a comunidade. No âmbito das reuniões e giros de acompanhamento e 

monitorização do projeto, tem sobressaído a preocupação com o aprofundamento do diagnóstico de 

problemas ligados ao álcool, pela expressão crescente que parece ter em diferentes territórios. 

Face aos resultados esperados, identificados em sede de aviso de abertura no início deste 

processo, salientamos as seguintes mudanças qualitativas nos grupos-alvo: a diminuição de práticas de 

consumo de risco; a adoção de práticas de consumo de menor risco; as rotinas diárias menos centradas 

nos consumos de SPA; o acesso a cuidados de enfermagem; o acesso a cuidados básicos de saúde; as 

idas a consultas de especialidade (infeciologia, por exemplo); o cumprimento de prescrições 

farmacológicas (por exemplo, VIH); a realização de rastreios (VIH, hepatites, tuberculose, entre outros) 

e uma maior consciência do seu estado de saúde; uma maior preocupação com a esfera social e maior 

consciencialização dos seus direitos e deveres de cidadão; o acesso a apoios sociais; uma melhoria das 

relações familiares; a diminuição da prática de pequenos delitos; a resolução de processos judiciais 

simples; e o acesso a apoio alimentar junto de estruturas de apoio. Em resumo, verificou-se uma 

melhoria da qualidade de vida na população-alvo (pessoal, de saúde e social).  

Alguns resultados quantitativos dos primeiros 2 anos de projeto:  

A equipa acompanhou 128 consumidores de opiáceos, 120 consumidores de cocaína, 59 

consumidores de canábis e 22 sujeitos com consumos abusivos de álcool. No âmbito do PSOBLE/PTC 

foram acompanhados 112 UD´s (com uma média mensal de 59 sujeitos) e destes, 32 realizaram terapia 

medicamentosa na Unidade Móvel, de acordo com a prescrição médica dos serviços parceiros.  

Foram prestados cuidados de enfermagem a 69 utentes e realizadas 306 consultas médicas a 81 

utentes. Foram, ainda, efetuados rastreios a 56 utentes e 44 UD´s foram vacinados.  

O projeto de RRMD realizou um trabalho essencial ao nível dos cuidados de saúde junto da 

população que acompanha, contribuindo para a tomada de consciência, por parte dos utentes, do seu 

estado de saúde, promovendo quer a aproximação dos utentes aos serviços de saúde quer a aproximação 

destes serviços aos utentes, contribuindo, desta forma, para a proteção e promoção da saúde pública.  

No que diz respeito ao apoio psicossocial, a equipa realizou 686 atendimentos psicossociais junto 

de 95 utentes (superou o objetivo previsto em candidatura); assegurou a gestão social de 19 utentes; 

realizou ações de higiene e/ou apoio alimentar a todos os utentes identificados com estas necessidades, 

respetivamente 21 e 81 utentes, assegurando o encaminhamento para a rede social de apoio nesta área; 

garantiu ações de educação para a cidadania a 91 utentes; e proporcionou apoio jurídico a 18 utentes com 

processos judiciais pendentes.  

A equipa registou uma média de quase 20 utentes por mês encaminhados para os vários serviços 

da rede formal local de apoio, com um total de 791 encaminhamentos nos dois anos de funcionamento, e 

156 acompanhamentos aos serviços da rede formal. Na área da saúde, 53 utentes foram encaminhados 

para o CDP, 38 utentes para a consulta de infeciologia, 28 utentes para centros de saúde, 22 utentes para 

exames médicos e 19 para Equipas de Tratamento do CRI. Na área do apoio psicossocial, foram 

encaminhados 35 utentes para a Segurança Social, 34 utentes para o Centro de Emprego, 26 utentes para 

juntas de freguesia e 24 utentes para obterem/atualizarem o seu cartão de cidadão. É importante realçar 

que sem estes encaminhamentos, a maioria destes utentes não teriam tido acesso a cuidados de saúde, 

teriam deixado de tomar a sua medicação para o VIH e teriam visto o seu RSI cessado (entre outros 
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benefícios). Destacamos, ainda, as 1 961 ações de educação para a saúde junto de 95 utentes, 2 748 

ações sobre práticas de consumo de menor risco e as 1 685 ações sobre cidadania que a equipa efetuou 

junto da sua população alvo.  

Com base nos Relatórios Mensais de Indicadores remetidos pelo projeto, constata-se que 

durante os 40 meses de intervenção, no âmbito do PSOBLE/PTC foram acompanhados 135 UD´s 

(com uma média mensal de 59 sujeitos), 57 UD’s foram alvo de apoio psicossocial (média mensal) e 35 

UD’s de educação para a saúde (média mensal). Relativamente às ações desenvolvidas pelo projeto, 

constatou-se, entre outras, a realização de 1408 atendimentos psicossociais, 498 consultas médicas, 1076 

encaminhamentos para os serviços da rede formal e 335 ações de acompanhamentos ao local/mediação. 

Em dezembro de 2016, a Equipa de RRMD do CRIPC realizou um estudo sobre o impacto da 

intervenção realizada no âmbito do PSOBLE/PTC pela Equipa de Rua do GIRUGaia. A população 

estudada foi constituída pelo grupo de utentes que, à data definida para a recolha dos dados (entre julho e 

novembro 2016), estava integrado no PSOBLE/PTC, a saber: 35 UD´s (32 do sexo masculino e 3 do 

sexo feminino) com uma média de idades de 46 anos; e a maioria dos sujeitos estava em programa há 

mais de 43 meses. Em termos de resultados constatou-se uma diminuição significativa no número de 

consumidores de heroína (à data de admissão 91,43% consumia heroína e atualmente 37,13% e destes, 

só 15,38% consumiam diariamente); dos que consumiram heroína no último mês, apenas 7,69% (1 

sujeito) consumia por via endovenosa. A mesma tendência verifica-se em relação aos consumidores de 

cocaína (94,29% à data de admissão vs 54,29% no último mês); dos que consumiam no último mês, 

31,58% (6 sujeitos) permaneciam a consumir numa base diária e 2 assumiam consumir por via 

endovenosa. No que diz respeito aos comportamentos de risco, constatou-se uma redução acentuada face 

à partilha de material de consumo endovenoso (muito à custa da redução do consumo) e moderada 

relativamente à via de consumo fumado (no último mês, 56, 52% não partilhava tubos ou canecos e 

69,57% não partilhava papel de estanho). Relativamente à situação de saúde, os dados obtidos revelaram 

que a integração no programa facilitou o acesso a cuidados de saúde a uma população com saúde 

vulnerável. O trabalho de proximidade por parte da equipa de rua traduziu-se num aumento do nº de 

utentes rastreados e no aumento percentual de indivíduos que ficou a conhecer o seu estado serológico. 

Atualmente, mais de metade da amostra apresentava valores serológicos negativos: VIH (60%), Hepatite 

B (65,71%), Hepatite C (54,28%), Tuberculose (68,57%) e IST (62,8%). 

 

PROJETO DE REINSERÇÃO 

 

Associação Abraço: Projeto Passo a Passo co 

financiado pelo SICAD no âmbito do PRI de Vila 

Nova de Gaia até 19/01/2018 

 

A intervenção que o projeto Passo a Passo tem vindo a desenvolver no território de Vila Nova de 

Gaia tem sido extremamente positiva face aos objetivos propostos. Desde 2014, e até à presente data, o 

Projeto Passo a Passo acompanhou 86 utentes. Para além do Acompanhamento Psicossocial, de Saúde e 

da realização de Visitas Domiciliárias, a operacionalização das ações do Passo a Passo possibilitou que 

52 utentes beneficiassem de atividades no âmbito do Treino de Competências, 44 de Atividades 

Educativas-Culturais / Lúdico-Pedagógicas, 26 de sessões de Orientação Vocacional e 21 indivíduos 

integrassem o Grupo de Inter-ajuda.  

O impacto do projeto no território de Vila Nova de Gaia, foi ainda potenciado pela 
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descentralização de todas as ações, viabilizando a chegada de uma resposta técnica especializada a todos 

os utentes do concelho, revertendo, deste modo, a ausência crítica de iniciativas no âmbito da Reinserção 

em zonas periféricas e marcadas pelos condicionalismos socioeconómicos e geográficos. Para além do 

investimento, por um lado, em ações de cariz maioritariamente ocupacional, dando assim resposta a uma 

população com necessidades muito vincadas de restruturação de rotinas e espaços de interação social 

(por via de situações de desemprego de longa e muito longa duração, numa idade ainda precoce para a 

reforma, bem como casos de pensão social de invalidez em adultos e jovens adultos), por outro lado, a 

intervenção direcionada a uma população mais jovem, com alguma resistência em integrar as respostas 

tradicionais já existentes, poderá constituir efetivamente uma mais valia para o território, providenciando 

uma resposta a uma necessidade consensualmente reconhecida por parte dos vários agentes do concelho.  

Em termos qualitativos, foi notória a mudança de comportamentos e atitude face às suas vidas 

pessoais e familiares e no relacionamento com os outros (aferível pela participação em eventos 

familiares e comunitários). Esta evolução positiva foi também evidente em comportamentos e atitudes 

manifestados no decurso do acompanhamento pela equipa técnica do projeto, como o cuidado de 

comparecer com antecedência às atividades marcadas, informar previamente sempre que não era 

possível comparecer, a atenção e interesse crescentes perante os temas e as problemáticas da atualidade 

(mesmo a nível politico), a preocupação perante o outro (em situações de partilha vivenciadas nas 

sessões), a expressão de sentimentos e a interajuda. 

Os utentes acompanhados pelo Projeto Passo a Passo são maioritariamente do género masculino e 

com idades superiores a 50 anos e habilitações literárias, na sua maioria, ao nível do 4º ano de 

escolaridade. Grande parte dos utentes reside na União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da 

Afurada, com prevalência da tipologia de agregado familiar isolado. Todavia, a maioria possui uma rede 

de suporte familiar e/ou social efetiva.  

Um número bastante significativo de utentes encontra-se em situação de desemprego, subsistindo 

frequentemente com recurso a prestações sociais, com a exceção de 2 indivíduos que não possuem 

qualquer tipo de fonte de rendimento (encontrando-se a aguardar a organização do processo de RSI ou, 

não reunindo condições para esta prestação, subsistindo com o apoio do agregado familiar).  

O projeto evidenciou preocupações constantes na garantia do acompanhamento clínico nos 

sistemas públicos de saúde de todos os indivíduos integrados, desenvolvendo os esforços necessários 

para a reativação dos processos, pelo que 100% dos utentes encontram-se em tratamento no âmbito dos 

comportamentos aditivos. O aumento dos períodos de abstinência, reaproximação às estruturas de 

cuidados de saúde primários e especializados permitiram um notório aumento à adesão terapêutica (os 

utentes seropositivos ao VIH encontram-se com prescrição de TAR), a diminuição de recaídas nos 

consumos e maior adesão terapêutica para os comportamentos aditivos. Verificou-se igualmente uma 

diminuição de episódios de hospitalização, devido à infeção VIH/Sida, de infeções oportunistas, de 

dropouts terapêuticos e de má nutrição. Foram realizados encaminhamentos e posterior integração em 

consulta de infeciologia de todos os utentes com resultados reativos no rastreio de VIH/Sida.  

Ao nível da empregabilidade, a população alvo com perfil para integrar resposta formativa ou 

integração laboral foi dotada com igualdade de oportunidades e informação sobre o mercado de trabalho 

e formativo. Desenvolveram as ferramentas e os instrumentos necessários para a sua reintegração 
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profissional e/ou formativa que se evidenciou na integração no mercado de trabalho em ofertas 

formativas. Os indivíduos encontram-se na sua totalidade inscritos em estruturas de apoio à 

empregabilidade: 100% inscritos no IEFP, em empresas de trabalho temporário, bases de dados de 

empresas, entre outros. Verificaram-se 28 integrações laborais (quer no mercado formal quer no mercado 

informal) e formativas. Contudo, mantiveram também o acompanhamento de follow up, atendendo às 

características do atual mercado de trabalho (vínculos precários ou inexistentes, volatilidade), à 

vulnerabilidade característica deste tipo de população e à maior flexibilidade do projeto, quer para dar 

resposta às solicitações, quer para mediar essas mesmas respostas com outras entidades.  

O acompanhamento psicossocial e de saúde e a realização de visitas domiciliárias educacionais 

permitiram a realização de um diagnóstico social mais aprofundado, identificando áreas de maior 

fragilidade relativas às condições básicas de vida dos indivíduos. Esta avaliação de necessidades, regular 

e transversal a todo o processo, resultou na agilização de respostas por parte de diferentes entidades, 

nomeadamente nas valências de saúde, apoio alimentar, habitação e justiça.  

No âmbito da justiça, para além da articulação regular e direta com a DGRS (Direção Geral de 

Reinserção Social), sempre que foi necessário, o projeto acionou os mecanismos para solicitação de 

consulta e apoio jurídico, junto de entidades públicas (como a Segurança Social e Juntas de Freguesias), 

bem como de outro tipo de instituições (tais como DECO, AMI, Centro Comunitário São Cirilo).  

Outra situação de relevância foi a intervenção do projeto na mediação da dinâmica familiar e no 

apoio à estruturação da organização doméstica, bem como no reforço da necessidade da adesão 

terapêutica.  

Além da promoção das competências sociais, pessoais e de cidadania, o projeto investiu na 

participação dos indivíduos em atividades de exterior e/ou na articulação com entidades locais, com o 

objetivo de fomentar uma cidadania ativa e uma interação comunitária positiva e significativa.  

É ainda importante salientar que a complementaridade das ações do projeto potenciou um efetivo 

empowerment pessoal e social, revertendo positivamente para os resultados alcançados no que diz 

respeito à reintegração familiar, social e, em alguns casos, profissional.  

A crescente valorização de competências de assertividade e resolução de problemas, do poder de 

iniciativa e mesmo da autoconfiança, traduziu-se numa melhoria significativa da qualidade e estabilidade 

dos relacionamentos interpessoais (novos ou pré-existentes), bem como na noção de auto capacitação 

para enfrentar os desafios do mundo socio laboral e, assim, encetar novos projetos.  

Embora cientes da conotação negativa associada a percursos de consumo e/ou à seropositividade, 

os indivíduos têm vindo a desenvolver estratégias de auto integração e envolvimento social, contribuindo 

para a diminuição do sentimento de rejeição, frequentemente suscitado e alimentado pelos próprios.  

Para além de afastarem os indivíduos dos contextos de risco, o envolvimento e a participação 

ativa nas atividades do projeto funcionaram como rotina alternativa, fortalecida pelo sentimento de 

pertença e de partilha. Este contexto reforçou ainda a construção de perspetivas futuras de sucesso, 

através de processos de identificação pessoal com exemplos positivos. 
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V - Caracterização dos Grupos Alvo e Contextos 

 

1. Problema 1: Consumos de Substâncias Psicoativas nos Jovens  

 

Grupo alvo 1 - Crianças e Jovens: crianças e jovens da população em geral que frequentam o ensino 

regular. Os contextos associados a este grupo alvo são, essencialmente, os estabelecimentos de ensino e 

suas imediações e domicílio. 

Grupo alvo 2 - Crianças e Jovens em Situação de Risco: maioritariamente do sexo masculino, com 

relação com pares consumidores e/ou com comportamentos desviantes; desvalorização do percurso 

escolar, com baixas expetativas (próprio e famílias); absentismo e insucesso escolar; baixo nível de 

escolaridade, baixa qualificação profissional, desinteresse escolar e/ou profissional; comportamentos 

delinquentes; contexto familiar vulnerável, caraterizado por escassa supervisão parental, modelos 

educativos desestruturados, inexistência de modelos de identificação positivos, utilização de substâncias 

psicoativas e atitudes favoráveis ao seu uso na família; desemprego; comportamentos delinquentes; 

atração pelo risco e transgressão; desvalorização dos riscos associados aos consumos. Este grupo está 

associado aos contextos de estabelecimentos de ensino e suas imediações, habitação social, centros de 

acolhimento de crianças e jovens, escolas profissionais e centros de formação. 

Grupo alvo 3 - Jovens com Consumos de SPA: maioritariamente do sexo masculino, com relação com 

pares consumidores e/ou com comportamentos desviantes; desvalorização do percurso escolar, com 

baixas expetativas (próprio e famílias); absentismo, insucesso ou risco de abandono escolar; baixo nível 

de escolaridade, baixa qualificação profissional, desinteresse escolar e/ou profissional; comportamentos 

delinquentes; contexto familiar vulnerável, caraterizado por escassa supervisão parental, modelos 

educativos desestruturados, inexistência de modelos de identificação positivos, utilização de substâncias 

psicoativas e atitudes favoráveis ao seu uso na família; desemprego; comportamentos delinquentes; 

atração pelo risco e transgressão; desvalorização dos riscos associados aos consumos. 

Segundo o Inquérito em Meio Escolar (INME de 2011), as substâncias mais consumidas pelos alunos do 

3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário são, por ordem decrescente, o álcool, o tabaco e a 

cannabis. 

No que diz respeito ao consumo de álcool e para os alunos de secundário (89% ao longo da vida, 81,1% 

nos últimos 12 meses e 57,8% nos últimos 30 dias, para os alunos do secundário), as bebidas com maior 

número percentual são as bebidas destiladas, a cerveja e álcool Pops; para os alunos do 3º ciclo os valores 

percentuais para o álcool são 63,2% ao longo da vida, 49,9% nos últimos 12 meses e 30,3% nos últimos 

30 dias, sendo que as bebidas com maior valor percentual a cerveja, bebidas destiladas e vinho. Cerca de 

10% dos alunos do ensino secundário estiveram, pelo menos uma vez, embriagados nos últimos 30 dias e 

3,8% dos alunos do 3.º ciclo do ensino básico estiveram, pelo menos uma vez, embriagados nos últimos 

30 dias. 
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Os dados obtidos para o consumo de tabaco, ao longo da vida, nos últimos 12 meses e nos últimos 30 

dias, são, respetivamente, de 62,9%, 44,8% e 29,6% dos alunos do secundário, e de 40,7%, 28,5% e 

15,8% dos alunos do 3º ciclo. 

No que diz respeito ao consumo de cannabis, 16,4% dos alunos do ensino secundário consumiram esta 

SPAI nos últimos 30 dias, enquanto para os alunos do 3º ciclo do ensino básico o valor é 3,4%. 

De acordo com o Relatório dos Comportamentos Aditivos nos jovens de 18 anos residentes na região 

Norte de Portugal (2014), verificaram-se, no concelho de Vila Nova de Gaia, os seguintes resultados para 

os últimos 30 dias: consumo de tabaco 42,2%; 61,2% consumo de álcool; 16,6% consumo de haxixe e 

2,2% para consumo de outras substâncias ilícitas. 

A taxa de retenção e desistência a nível escolar no ano letivo 2014/2015 foi de 12,3 no 3º ciclo do ensino 

básico e de 12,4 no ensino secundário. 

De acordo com os dados disponibilizados pelo SIM, verifica-se um aumento do número de jovens em 

seguimento nas consultas de atendimento de jovens e adolescentes em risco: taxa de 5,69/10.000 em 2011 

e de 7,48 em 2015. 

O número global de Processos de Promoção e Proteção registados na EMAT de Vila Nova de Gaia, 

relativos a 2011, foi de 78. Destes, 25 foram novos processos. 

Os contextos associados a este grupo alvo são, essencialmente, estabelecimentos de ensino e suas 

imediações, habitação social, centros de acolhimento de crianças e jovens, escolas profissionais, centros 

de formação, contextos de diversão noturna e diurna e Festivais de Verão. 

 

Problema 2 : Consumos de Substâncias Psicoativas Ilícitas nos Adultos  

 

Grupo alvo 1 - Adultos consumidores de SPAI com Indicação para Tratamento: No ano de 2015, o 

número de utentes ativos no CRI Porto Central e residentes em Vila Nova de Gaia foi de 1583 (taxa de 

52,7/10.000), sendo que cerca de 35% estava em programa terapêutico com agonista opiáceo 

(essencialmente cloridrato de metadona). 

O número de utentes ativos com heroína/opiáceos como SPAI principal em 2015 (à data de admissão) foi 

de 645 utentes e de utentes ativos com cocaína/crack como SPAI foi de 66. Relativamente à cannabis 

como SPAI principal, o número de utentes ativos foi de 101 utentes. 

Esta é uma população maioritariamente masculina, parcialmente integrada na rede social, com as 

necessidades básicas habitualmente garantidas; com percurso geralmente longo de consumo de SPAI; 

dependentes de opiáceos e/ou cocaína, com consumo concomitante de álcool, cannabis e psicofármacos; 

baixo nível de escolaridade, baixa qualificação profissional e elevada taxa de desemprego (em 2015, 634 

utentes ativos desempregados e 69 em situação de exclusão social). A taxa de infeção pelo vírus da 

hepatite C e pelo VIH sofreu uma ligeira diminuição nos utentes ativos, entre 2014-2015.  
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Este grupo frequenta sobretudo contextos associados ao tráfico de substâncias psicoativas, parques de 

estacionamento, casas abandonadas, zonas de habitação social, domicílios, cafés e rua. 

 

Grupo alvo 2 - Adultos consumidores de SPAI com Indicação para RRMD: A Equipa de Rua 

GIRUGaia acompanhou, no ano de 2015, um total de 126 utentes e destes 112 em Programa de 

Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência (PSOBLE).  

Esta população é maioritariamente do sexo masculino, tem um percurso geralmente longo de consumo de 

SPAI e sucessivas tentativas de tratamento falhadas; são geralmente indivíduos dependentes de opiáceos e 

cocaína, com consumo concomitante de álcool, cannabis e psicofármacos; comportamentos de risco 

associados ao consumo de SPAI e práticas sexuais desprotegidas; incidência significativa de 

seropositividade para o VIH e sobretudo para o HCV; co morbilidade orgânica e psicopatológica; baixo 

nível de escolaridade e qualificação profissional, elevada taxa de desemprego, beneficiários de medidas 

de apoio sociais; debilidade física generalizada, associada a precárias condições de saúde, alimentação e 

higiene; baixa procura dos serviços de saúde; baixa adesão às terapêuticas propostas; ausência de 

retaguarda familiar; habitação precária e/ou situação de sem abrigo; exclusão social. 

Este grupo move-se, sobretudo, em zonas de tráfico, parques de estacionamento, casas abandonadas, 

zonas de habitação social, domicílios, cafés e rua. 

 

Problema 3: Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas nos Adultos 

 

Grupo alvo 1 - Adultos Consumidores de Álcool com Indicação para Tratamento: Em 2015, o 

número de utentes ativos em tratamento por problemas ligados ao álcool foi de 383. Em 2014 

encontramos uma taxa de 7,91/10.000 face ao número de crimes de condução de veículo em estado de 

embriaguez (taxa => a 1,2 g/l). 

Trata-se de uma população maioritariamente masculina, sendo que a população feminina tem igualmente 

expressividade neste problema; apresentam deficit ao nível das competências pessoais, escolares e 

profissionais, revelando dificuldade na área da empregabilidade, geralmente com percursos profissionais 

marcados por empregos pouco qualificados, de baixa durabilidade, precaridade ou desemprego de longa 

duração; são indivíduos com retaguarda familiar, mas com problemas e conflitos relacionais, que 

culminam, algumas vezes, em violência doméstica; predominam problemas ligados ao consumo abusivo 

de álcool, frequentemente associados a comorbilidade física e/ou mental (ex. doenças hepáticas, 

psicopatologia, debilidade, deterioração cognitiva). 

Este grupo frequenta preferencialmente cafés, “tascas”, centros recreativos, rua, estabelecimentos de 

diversão noturna e domicílio. 

Grupo alvo 2 - Adultos Consumidores de Tabaco: trata-se de um grupo heterogéneo com 

características diversificadas, sendo difícil a definição de um perfil tipo; de referir, no entanto, o risco 

elevado de doenças físicas, em particular cancerígenas e do foro respiratório. 
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Os contextos associados a este grupo alvo são essencialmente o domicílio, rua e estabelecimentos de 

diversão diurna e noturna onde é permitido fumar. 

 

Problema 4: Outros Comportamentos Aditivos e/ou Dependências Comportamentais sem 

Substância 

 

Grupo alvo 1 - Jovens com Comportamentos Aditivos ou Dependência Sem Substância: De acordo 

com o Relatório dos Comportamentos Aditivos nos Jovens de 18 anos residentes na região Norte de 

Portugal (2014), foram inquiridos 3.170 jovens residentes no concelho de Vila Nova de Gaia apurando-se 

os seguintes resultados para os últimos 30 dias com utilização de internet superior a 4 horas por dia: redes 

sociais de 2ª a 6ª 18,2% e fim de semana 27,7%; jogos online de 2ª a 6 ª 9,1% e fim de semana 14%; 

apostas online de 2ª a 6ª 2,1% e fim de semana 2,9%. 

São geralmente jovens pré-adolescentes e adolescentes com escassa supervisão parental e baixa 

sensibilização para os riscos associados à exclusividade/excessividade de um comportamento. 

Este grupo alvo frequenta contextos como domicílio, cafés, espaços públicos com internet livre, espaços 

públicos e privados específicos para jogar. 

 

Grupo alvo 2 - Adultos com Comportamentos Aditivos ou Dependência Sem Substância: indivíduos 

integrados ao nível sociofamiliar e profissional; apresentam em geral fraco controlo de impulsos, 

dificuldades ao nível relacional e emocional. 

Os contextos associados são o domicílio, café, espaços públicos com internet livre, espaços públicos e 

privados específicos para jogar (legais ou ilegais) e festas. 

 

VI - Propostas de Intervenção 

De forma a garantir as respostas aos grupos e contextos identificados, sugerem-se as seguintes propostas 

de intervenção para as áreas lacunares da Prevenção, do Tratamento da Reinserção e da Redução de 

Riscos e Minimização de Danos. Espera-se que estas respostas possuam um carácter comunitário, 

envolvendo as diferentes instituições locais e prevendo a complementaridade da atuação nos diferentes 

subsistemas. 

 

 

Área da Prevenção 
 

 Formação/capacitação de professores e técnicos das instituições locais, na implementação de 

Programas de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais (PDCPS); 

 Informação/sensibilização em contexto escolar, em articulação com outras estruturas da 

comunidade, dirigidas a professores, técnicos, pais/famílias, assistentes operacionais, entre outros;  
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 Implementação programas preventivos em meio escolar, escolar profissional e ensino superior; 

 Agilização dos mecanismos de referenciação para a Consulta de Jovens do CRI Porto Central no 

Fórum Cidadania e Juventude de Gaia; 

 Acompanhamento biopsicossocial integrado pelas diferentes valências profissionais; 

 Terapia Familiar. 

Área do Tratamento 

 Consultas especializadas de cariz biopsicossocial integrado pelas diferentes valências profissionais; 

 Terapia Familiar; 

 Melhoria da rede de referenciação e articulação interinstitucional;  

 Sensibilização das instituições parceiras para melhorar a acessibilidade às respostas de tratamento. 

Área da Reinserção 

 Consultas especializadas de cariz biopsicossocial integrado pelas diferentes valências profissionais; 

 Garantir a continuidade de um Projeto na área da Reinserção (PRI). Com esta resposta pretende-se, 

entre outros, disponibilizar a cerca de 80 indivíduos: 

o Acompanhamento psicossocial e de saúde; 

o Atividades ocupacionais e de reinserção; 

o Facilitar a integração formativa/profissional; 

o Treino de competências pessoais e de cidadania. 

o Como mudanças esperadas, procura-se a adoção de estilos de vida saudáveis, construção de 

projetos de vida sustentáveis, capacitação e autonomia familiar e integração profissional. 

 Melhoria da rede de referenciação e articulação interinstitucional; 

 Sensibilização das entidades competentes para a criação de um Centro de Abrigo e um Gabinete de 

Apoio; 

 Sensibilização das instituições responsáveis para a necessidade de ampliar respostas ao nível de 

cuidados alimentares; 

 

 Sensibilização das instituições responsáveis para melhorar a acessibilidade às respostas 

institucionais;  

 Sensibilização das empresas para a inserção socioprofissional da população alvo. 

Área da RRMD 

 Garantir a continuidade de uma Equipa de Rua com Unidade Móvel Adaptada com equipa técnica 

multidisciplinar para cerca de 200 indivíduos e que preste os seguintes cuidados: Programa de 

Substituição de Baixo Limar de exigência, Programa de Terapêutica Combinada; cuidados de saúde; 

Programa de Troca de Seringas/disponibilização de estanho; apoio psicossocial; acompanhamento e 

encaminhamento; informação e formação à comunidade (ao abrigo do decreto-lei nº 183/2001 de 21 

de junho). Com esta resposta pretende-se, entre outros: 

 Garantir acessibilidade dos Utilizados de SPA aos serviços da rede sócio sanitária; 
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 Minimizar os riscos e danos associados ao consumo de SPA; 

 Diminuir o número de infeções relacionadas com o consumo de SPA; 

 Diminuir a incidência e prevalência de co morbilidade física e/ou mental associada ao consumo 

de SPA e outras consequências nocivas para o próprio ou para a comunidade; 

 Diminuir o número de mortes relacionadas com o consumo de SPA; 

 Melhorar a qualidade de vida dos utilizadores de SPA; 

 Promover os direitos e deveres dos consumidores de substâncias SPA.  

 

 Atualização periódica do diagnóstico do consumo de substâncias psicoativas ilícitas no território de 

Vila Nova de Gaia. 

 Sensibilização das entidades responsáveis para a criação de um Gabinete de Apoio e de um Centro 

de Abrigo, de forma a complementar o trabalho efetuado pela equipa de rua, com a prestação de 

cuidados ao nível do alojamento, da alimentação, dos cuidados de higiene e de saúde, e atividades 

de tempos livres para os consumidores de substâncias psicoativas licitas e ilícitas. 

 

Apesar das propostas de intervenção serem apresentadas por área de intervenção por uma questão de 

organização, os princípios de orientação estratégia deste diagnóstico, designadamente a territorialidade, a 

integração, a parceria e a participação são garantidas através da continuidade do Núcleo Territorial de 

Vila Nova de Gaia (compromisso de colaboração assinado a 30 de Setembro de 2014), no qual todos os 

parceiros do território participam desde a fase de diagnóstico, definição de objetivos e 

corresponsabilização na concretização dos mesmos, assim como na avaliação periódica da execução do 

Programa de Respostas Integradas de Vila Nova de Gaia.  

 

VII – Conclusões e Recomendações 

 

Na sequência do diagnóstico aqui plasmado, e tendo em consideração a identificação das necessidades, os 

recursos existentes, os grupos alvo e contextos identificados, assim como as propostas de intervenção 

para o Concelho de Vila Nova de Gaia, para os problemas anteriormente identificados e numa lógica de 

continuidade do trabalho desenvolvido, as respostas nas áreas da Prevenção e do Tratamento continuarão 

a ser asseguradas pelo CRI Porto Central da DICAD da ARS Norte. Não obstante, as áreas de intervenção 

da Reinserção e da RRMD ficarão a descoberto após o término do financiamento (reinserção – 

19/01/2018, RRMD – 05/09/2017), para as quais propomos a abertura de processo de candidatura a 

financiamento público no âmbito do PORI. 

 

 

 

 


