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INTRODUÇÃO: 
O atual documento corresponde ao Diagnóstico do Concelho de Barcelos relativo aos Comportamentos 

Aditivos e Dependências (CAD), trabalho elaborado pelo Centro de Respostas Integradas de Braga (CRI), 

da Divisão para a Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (DICAD) da ARS Norte.  

Pretende-se com este trabalho, a atualização do diagnóstico deste território, identificação e priorização 

dos problemas, as áreas lacunares e as potencialidades de intervenção, bem como identificar os recursos 

disponíveis e oportunidades existentes localmente para o desenvolvimento do Plano de Intervenção Local 

no âmbito dos Comportamentos Aditivos e das Dependências do concelho de Barcelos (PLCAD de 

Barcelos). 

Os princípios de orientação estratégica que sustentam este plano de intervenção baseiam-se na 

territorialidade, na integração, na parceria e na participação. 

 

1-METODOLOGIA 
A metodologia utilizada neste diagnóstico baseou-se na recolha de dados preferencialmente quantitativos. 

Foram selecionados indicadores relacionados com a prevalência, incidência, morbilidade, mortalidade, 

disponibilidade de substâncias psicoativas e privação económica e social extrema.  

Este documento foi elaborado de acordo com as orientações da DICAD, utilizando o método RAR 

(centra-se na focalização, na rapidez, ação e envolvimento da comunidade, no balanço e cruzamento de 

dados de diferentes métodos, tendo em vista uma maior fiabilidade dos resultados), que permitiu a 

identificação de problemas e de necessidades, dos grupos alvo a abranger, a sua caracterização 

quantitativa e qualitativa, os contextos de implementação mais adequados, o tipo de intervenção a 

desenvolver e os resultados a atingir. 

A equipa técnica é constituída por elementos provenientes de diferentes áreas profissionais (técnicos de 

serviço social e técnico de educação) e áreas de intervenção (prevenção, tratamento, reinserção e redução 

de riscos e minimização de danos). 

Ao longo do trabalho de atualização do diagnóstico, a equipa programou, planeou e estabeleceu contatos; 

consultou e pesquisou documentos e dados com informação pertinente para a operacionalização do 

trabalho; e compilou a informação já existente do território.  
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Simultaneamente privilegiou o discurso dos representantes das instituições parceiras da Rede Social do 

concelho através da realização de reuniões para disponibilização de dados e troca de informação. 

No presente relatório foram utilizados dados quantitativos e a partir do Sistema de Informação 

Multidisciplinar (SIM) da SICAD, dos Censos do instituto Nacional de Estatística, Inquérito Nacional em 

Meio Escolar, Relatório do Dia da Defesa Nacional, Autarquia de Barcelos, Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Barcelos e Comissão para a dissuasão da Toxicodependência. 

 

2-CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
Barcelos é um dos concelhos mais populosos da região Norte e do Cávado 120.391 habitantes (de acordo 

com os dados dos Censos de 2011). O concelho é subdividido em 61 freguesias. 

Com uma área de 378,9 Km2 e uma densidade populacional de 317,7 hab./Km2, Barcelos é limitado a 

norte pelos municípios de Viana do Castelo e Ponte de Lima, a leste por Vila Verde e Braga, a sueste por 

Vila Nova de Famalicão e pela Póvoa de Varzim, e a oeste por Esposende. 

Tem uma história e uma tradição forte em duas áreas de atividade do setor primário – agricultura e 

artesanato (olaria e cerâmica). 

Contudo, as transformações sociais contemporâneas diminuíram os proventos obtidos nestas atividades e, 

consequentemente, é a população mais idosa que continua a representar o setor. 

 Assim, apesar da produção artesanal e a agricultura continuarem a ter um lugar privilegiado na economia 

deste concelho e o sector terciário se encontrar em expansão, o concelho é fortemente marcado pela 

presença da indústria, nomeadamente têxteis.  

Relativamente às famílias constata-se um aumento considerável do número de famílias constituídas por 

um ou dois elementos (cerca de 29,72%), e uma diminuição das famílias numerosas (6 ou mais pessoas). 

Regista-se uma diminuição do número de alojamentos sobrelotados. 

No que diz respeito à taxa de atividade verificamos uma diminuição de 4 pontos percentuais entre 2001 e 

2011; quanto à taxa de desemprego constata-se um aumento de cerca de 8% no mesmo período. 

Relativamente ao nível de escolaridade da população, assistimos a um aumento do número de residentes 

com o 3º ciclo, ensino secundário e com grau universitário, a par de uma diminuição do número de 

sujeitos sem nenhum nível de escolaridade, incluindo analfabetos com mais de 10 anos de idade (a taxa 

de analfabetismo diminui de 7,6% em 2001 para 4,6% em 2011).  
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Em Barcelos os dados apresentados no PDS de 2015 mostram uma quebra notável de beneficiários de 

RSI, passando 2323 beneficiários em 2011 para 747 em 2014. O rácio de beneficiários por 1000 hab. 

diminuiu de 23,03% (2011) para 7,35% (2014). Esta quebra pode ser justificada eventualmente pela 

alteração das medidas de política social. Esta situação revela-se preocupante quando o número de pobres 

em Portugal tem vindo a aumentar, com particular prevalência nas crianças, idosos e 

incapacitados/deficientes. 

O processo de inclusão, espelhado na autonomia e independência das pessoas/famílias é contrariado pela 

rede de apoio na linha de emergência, designadamente através das cantinas sociais. Barcelos forneceu em 

2015, cerca de 475 refeições diárias.  

No ano 2015 o município de Barcelos registava um total de 430 processos ativos, no âmbito do programa 

de apoio ao arrendamento habitacional. A distribuição do apoio cobre dois terços do território, ou seja 42 

das 61 freguesias e união de freguesias, colocando as freguesias do núcleo urbano com 61% dos apoios. 

 

3-IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS 
Nesta fase processual foram identificados problemas no âmbito dos comportamentos aditivos e 

dependências, os quais passamos a elencar: 

 

3.1: Consumo de substâncias lícitas e ilícitas nos jovens: 
O crescimento durante a adolescência engloba uma ação combinada entre as alterações físicas, 

psicológicas e sociais dos adolescentes e os contextos ou domínios em que estes se inserem. Variações na 

existência e no ritmo destas relações promovem uma grande diversidade de comportamentos e 

representam fatores de risco ou protetores neste período de vida.  

A multiplicidade de contextos sociais e interpessoais em que o adolescente se move, representa desafios 

adicionais e possibilidades acrescidas destes virem a desenvolver problemas de ajustamento, com 

consequências negativas para a sua saúde. 

Não havendo uma zona delimitada associada ao consumo de drogas entre os jovens, consideramos que, 

neste grupo, o contexto escolar continua a assumir um importante fator de risco/proteção, assim como, o 

contexto social de inserção (o contacto com as substâncias, facilidade no acesso e a sua disponibilidade 

são fatores que podem potenciar o consumo das mesmas). 
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Para além da problemática do desemprego jovem são ainda apontados como fatores de risco que podem 

levar ao consumo de SPA lícitas e ilícitas o absentismo escolar, a falta de ocupação dos tempos livres; a 

dificuldade em pensar e implementar um projeto de vida estruturado e coeso; o défice de competências 

sociais, nomeadamente, a falta de assertividade em momentos de tomada de decisão; a disfunção familiar, 

e/ou contexto familiar com valores sociais pouco normativos. 

O uso/abuso de substâncias psicoativas (nomeadamente cannabis e álcool), associado a contextos 

recreativos são ainda comportamentos normalizados pelos jovens.  

As crenças pessoais que favorecem e/ou legitimam o uso e abuso de substâncias presente nos discursos 

dos jovens reduz o receio de consumo. Assiste-se ainda a um forte sentimento de identificação a grupo de 

pares com atividades delinquentes, normas e/ ou valores desviantes. Os comportamentos de risco sexual e 

rodoviário estão muito das vezes presentes nos jovens.  

De acordo com o Inquérito Nacional em Meio Escolar 2011 o ”consumo recente de cannabis” nos alunos 

do 3º ciclo (últimos 12 meses), no NUT3_Cávado1, foi de 5% em 2011 e de 3% em 2006, verificando-se 

um aumento do consumo desta substância ao longo do tempo.  

Verificamos a mesma tendência de subida nos alunos do ensino secundário, sendo que em 2011 a 

percentagem do “consumo recente de cannabis” foi de 20% e em 2006 de 14%.  

Verifica-se ainda que o “consumo recente de cannabis” no 3º ciclo (P12M), na região Norte, foi de 7%, 

situando-se na média nacional (8%).  

No ensino secundário o consumo desta substância na região Norte (22%) situa-se ligeiramente abaixo da 

média nacional (24%). 

No mesmo inquérito, verificou-se uma tendência de diminuição do “consumo recente de álcool 

(embriaguez)” nos alunos do 3º ciclo, na região do Cávado (2011-9% e 2006-8%).  

Nos alunos do ensino secundário esta tendência foi de aumento em 2% (2011-27% e em 2006-25%). 

Na região norte em 2011, a prevalência da ocorrência recente (P12M) de situações de embriaguez no 3º 

ciclo, é igual à média nacional (11%), e no ensino secundário (29%) é inferior à média nacional (37%). 

Nos “consumos recentes de tabaco” (P12M) foi de aumento de consumo, quer no 3º ciclo (2011-26% e 

2006-20%) quer no ensino secundário (2011-49% e 2006-33%). Registamos uma subida significativa do 

consumo de tabaco (16%), principalmente no ensino secundário. 

 

                                                 
1 Aos NUT3 Cávado correspondem os concelhos de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde 
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3. 2: Consumo de SPA ilícitas em adultos 
Os consumidores de SPA ilícitas são na sua maioria alvo de exclusão social e estigmatização, são 

indivíduos afetados pelo desemprego com problemas de rutura familiar e/ou ausência de rede de suporte 

emocional e social. O seu grupo de pares é maioritariamente consumidores com baixas expectativas 

pessoais e sociais. 

Os seus contextos de vida pouco ou nada dignificantes são agravados quando se associam problemas de 

saúde, tais como, perturbações mentais e/ou doenças infeciosas em comorbilidade tais como VIH, 

hepatites B e C, tuberculose. Este grupo também se caracteriza por comportamentos e práticas de risco e 

baixo nível de autocuidado. 

 
3. 3: Consumo de álcool em adultos 
Relativamente aos consumidores de álcool o acesso à substância e a aceitação do consumo assim como os 

relatos de consumo precoce são fatores de risco propícios ao uso e abuso do mesmo. 

Quando o seu consumo se torna excessivo transforma-se num problema relevante que envolve graves 

consequências, tornando-se um dos principais problemas de saúde pública, que atinge não só o individuo, 

mas também as suas relações familiares, profissionais e comunidade envolvente. 

O consumo de álcool aumenta o risco de complicações médicas como a doença hepática (hepatite, cirrose 

e cancro); problemas digestivos (gastrite e úlcera); pancreatite; problemas cardíacos (hipertensão arterial, 

enfarte do miocárdio, AVC); alterações na função sexual, complicações neurológicas; desnutrição.  

 

4- RECURSOS EXISTENTES NO TERRITÓRIO 
 

SERVIÇOS/INSTITUIÇÕES TIPO DE ARTICULAÇÃO/ATIVIDADES 
CENTRO DE RESPOSTAS 
INTEGRADAS (CRI) DE 
BRAGA 

. Acompanhamento de consumidores de SPA e com PLA, nas 
várias áreas de missão (prevenção, tratamento, reinserção, e 
redução de riscos/minimização de danos); 
. Consulta de crianças e jovens em risco (prevenção Indicada). 
 

ISSS.IP - BARCELOS 
(GABINETES DE 
ATENDIMENTO E 
ACOMPANHAMENTO SOCIAL) 

. RSI; 

. Estudo e acompanhamento das situações visando a atribuição 
de subsídios de diferentes rubricas; 
. Colocação em estruturas de apoio comunitário com acordos 
com a segurança social. 
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HOSPITAL DE SANTA MARIA 
MAIOR, EPE 

. Encaminhamento para consultas de especialidade.  

HOSPITAL DE BRAGA . Consultas de especialidade. 
ACES BARCELOS/ESPOSENDE . Protocolos de parceria; 

. Equipa de Saúde Escolar; 

. Encaminhamento de situações; 

. Diagnóstico Tuberculose. 
AUTARQUIA  DE BARCELOS . Encaminhamento e acompanhamento/reinserção de utentes; 

. Programa de apoio à habitação (melhorias habitacionais, 
ampliação, legalização e construção de raiz); 
. Gabinete da Juventude. 

CASA  DE SAÚDE DE SÃO 
JOÃO DE DEUS 

. Tratamento de indivíduos com dependência alcoólica e 
patologia psiquiátrica (consulta externa e internamento). 

CASA  DE SAÚDE DO BOM 
JESUS 

. Internamento para desabituação física e articulação na 
promoção de alta em situações-problema. 

GRUPO DE AÇÃO SOCIAL 
CRISTÃ 

. Encaminhamento de situações para atribuição de refeições, 
balneários, roupa, alojamento temporário, atendimento 
psicossocial descentralizado; 
. Projeto “A Teu Lado” para vítimas de violência doméstica. 

COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS 

. Internamento de longa duração com o objetivo de reabilitação 
e reinserção. 

COMISSÃO DE DISSUASÃO 
PARA A TOXICODEPENDÊNCIA 

. Articulação Institucional. 

DRS DE BARCELOS . Acompanhamento de situações; 
. Apoio pontual de ordem económica. 

CPCJ/ EMAT DE BARCELOS . Sinalização/ Encaminhamento de situações; 
. Articulação Institucional. 

IEFP . Encaminhamento para programas de emprego; 
. Encaminhamento para diversas medidas; 
. Gabinetes de Inserção Profissional (GIP). 

KERIGMA . Formação Profissional; 
. Gabinete para a igualdade; 
. Apoio Psicossocial.  

AGRUPAMENTOS ESCOLARES . Sinalização/ Encaminhamento de situações; 
. Articulação Institucional. 

PROJETO “SORRIR” . Resposta ao nível do tratamento (consultas médicas e de 
psicologia, de enfermagem e serviço social e programa de 
substituição opiácea com cloridrato de metadona) para os 
consumidores de SPA e com PLA. 
- Co-financiado pelo SICAD e com término a 01/01/2018 
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PROJECTO “GIRUBARCELOS” . Prevenção de comportamentos de risco; 
. Apoio a indivíduos e/ou grupo em situações de crise; 
. Encaminhar para instituições de tratamento e outros Serviços; 
. Combater a exclusão social e a estigmatização. 
- Co-financiado pelo SICAD e com término a 03/12/2018 

PROJETO   
“OFICINA DO SABER E SER” 

. Criar condições facilitadoras de acesso a um emprego por 
parte de consumidores de SPA e com PLA em processo de 
reinserção; 
. Preparar os sistemas sociais locais/tecido empresarial para 
facilitar a integração de consumidores de SPA e com PLA em 
processo de reinserção. 
- Co-financiado pelo SICAD e com término a 18/05/2018 

 

5- GRUPOS ALVO IDENTIFICADOS  
 

5.1 Crianças e Jovens; Crianças e Jovens em Situação de Risco; Jovens com 

consumos de SPA 
Segundo o Diagnóstico Social do Concelho de Barcelos 2015, na CPCJ de Barcelos foram trabalhados 

um total de 630 processos de promoção e proteção, terminando o ano com 268 processos pendentes. 

Deste valor total 324 transitaram do ano anterior, 227 foram instaurados, 6 recebidos por outras CPCJ’s e 

73 reabertos (dados de 2014).  

As problemáticas identificadas com maior expressão foram: negligência, exposição a comportamentos de 

consumo de álcool, consumo de estupefacientes, violência doméstica e fracasso escolar e/ou desinteresse 

pela escola/sistema de formação, abandono ou saída antecipada do sistema de ensino/formação. 

De acordo com o relatório “Tendências Globais de emprego para a Juventude 2015” o concelho de 

Barcelos em 2014 registou uma percentagem de jovens desempregados com idades inferiores a 25 e os 34 

anos de 35% (2000 indivíduos).  

O relatório da DDN 2014 referentes a jovens nascidos em 1995, aponta que “tal como em outros estudos, 

a substância mais consumida é o álcool, seguida pelo tabaco e depois pela cannabis, apresentando as 

outras substâncias ilícitas valores bastantes inferiores. A maior dos jovens já experimentou álcool e 

tabaco, mantendo na atualidade os consumos de álcool, mas representando menos de metade aqueles que 

mantêm o consumo atual de tabaco. Quanto ao consumo de cannabis, a maioria dos jovens nunca 
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experimentou (7 em cada 10 jovens). Daqueles que já experimentaram cannabis cerca de 1 em cada 6 

mantêm atualmente esses consumos” (DDN 2014, pág 53). 

Segundo a CDT e relativamente ao presente ano de 2017, os autos de ocorrência elaborados pela GNR de 

Barcelos foram instaurados 201 processos, a que se somam 16 oriundos da PSP de Barcelos, perfazendo 

217 processos. 

Destes, 203 referem-se a indiciados do sexo masculino e 14 a indiciados do sexo feminino. 

27 Indiciados são maiores de 16 anos e menores de 18. Diga-se, de resto, que a faixa etária com maior 

número de casos situa-se entre os 16 e os 24 anos. 

Quanto às substâncias, 6 processos tiveram por base a heroína, 3 a heroína e cocaína, 4 a cocaína, 1 a 

cocaína e haxixe, 2 MDMA e 201 haxixe ou canábis erva. 

Das decisões tomadas, para além das suspensões por consumo ocasional, com avaliação de não 

dependência nem relação problemática com a substância, três houve que foram suspensos com base em 

tratamento ou acompanhamento (2 - Projeto Sorrir e 1 - Médico de família). 

Os grupos alvo identificados nas freguesias de Arcozelo e Barcelos são 150 crianças em idade escolar a 

frequentar o 4º ano das 3 escolas localizadas nestas freguesias, alguns com disfuncionalidades familiares 

e existência de problemas de consumo de álcool nos pais, e com vários casos referenciados à CPCJ. 

Adolescentes a frequentar os 7ºos anos de escolaridade, num total de 16 turmas, em Escolas de Barcelos e 

Arcozelo. Alguns deles oriundos de famílias desestruturadas, já sinalizadas a outros serviços e, com casos 

referenciados à CPCJ. Vários casos de insucesso escolar. 

Crianças dos Bairros 1º de Maio e João Duarte, num total de 15, situados na freguesia de Arcozelo. 

Pais/famílias (15) das crianças e jovens residentes em Arcozelo. Uma percentagem ainda significativa 

com problemas de desemprego, alcoolismo, precariedade económica e baixa escolaridade. 

Os dados apresentados traduzem a necessidade de implementação de respostas ao nível da Prevenção 

Universal e Seletiva. 

 

5.2 Consumidores de SPA ilícitas  
Trata-se de indivíduos que maioritariamente são do sexo masculino, encontrando-se socialmente 

estigmatizados e apresentando recursos económicos precários e desemprego São consumidores de SPA 

(heroína, cocaína, cannabis, álcool, psicotrópicos) que na sua maioria não se encontram integrados em 

serviços e/ou programas de tratamento, muitos com normas e valores sociais desviantes e com atividade 
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delinquente intermitente. As relações com a família de origem e/ou nuclear estão muitas vezes na base da 

dependência ou encontram-se deterioradas na sequência da mesma. São frequentes as recaídas no decurso 

do tratamento da dependência (mesmo quando inseridos em tratamentos de substituição), sendo a 

descontinuação dos tratamentos um dos problemas mais graves neste grupo social. 

No concelho de Barcelos regista-se um elevado número de utentes em situação de desemprego, existindo 

mesmo ligeira subida de 2014 (89) a 2015 (136), a par de situações de privação económica e social 

(situações de exclusão, analfabetismo e baixa escolaridade). No que diz respeito a infeção pelo vírus das 

hepatites B e C e pelo VIH, constata-se também um aumento do número de casos entre os anos de 2014 e 

2015 (Hepatites B e C – aumenta de 145 para 170 casos; VIH – aumenta de 3 para 7 casos). O número de 

casos de tuberculose no concelho, no ano de 2014, foi de 8.  

O número de utentes ativos no CRI de Braga/Projeto “SORRIR” de Barcelos aumentou em 2014 (306) e 

2015 (362), correspondendo a uma taxa de 4,27 utentes por 10.000 habitantes (SIM). Destes, 166 tinham 

como substância principal a heroína, e 126 o álcool.  

Presentemente estão a ser intervencionados ativos e regularmente 587 utentes por parte do projeto 

“SORRIR” (indicadores do mês de outubro de 2017), 305 utentes são consumidores de substâncias 

ilícitas.  

Em 2016 o projeto “GiruBarcelos” abrangeu 144 utentes sendo que 77 eram consumidores de substâncias 

ilícitas, 51 eram consumidores de álcool. Ao longo do ano de 2016 a equipa de RRMD, através do projeto 

“GiruBarcelos”, trocou cerca de 566 seringas e 4130 folhas de prata. 

Foram alvo de cuidados de saúde socio sanitários 56 indivíduos e de apoio psicossocial 41 indivíduos, 

num total de 241 consultas. Foram distribuídos 63 kit’s de material assético e 2955 preservativos. 

Realizaram-se ainda rastreio de doenças infeciosas a 32 utentes. 

Em 2016 o projeto “Oficina do Saber e Ser” do eixo da Reinserção abrangeu 119 utentes nas diversas 

ações operacionalizadas. 

Os dados apresentados realçam a necessidade de manutenção de respostas ao nível do Tratamento, da 

Redução de Riscos e Minimização de Danos e da Reinserção no território.  
 

5.3 Consumidores de álcool  
Trata-se de uma população maioritariamente masculina, sendo que a população feminina, em menor 

número, apresenta uma maior complexidade ao nível do tratamento. Na sua maioria apresentam 
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integração familiar, mas muitas vezes estão presentes problemáticas como a violência doméstica e os 

conflitos relacionais. Também este grupo apresenta vulnerabilidades ao nível das competências pessoais e 

sociais, assim como ao nível do emprego (precaridade, desemprego de longa duração, beneficiários de 

apoios sociais) relacionadas com a baixa escolaridade e qualificação profissional. Este grupo também se 

caracteriza por apresentar degradação física e mental relacionada com vários anos de consumo.  

O número de utentes ativos com Problemas Ligados ao Álcool (PLA) no Projeto “SORRIR” aumentou de 

88, em 2014, para 126, em 2015.  

Presentemente estão a ser intervencionados ativos e regularmente 282 utentes por parte do projeto 

“SORRIR” com PLA (indicadores do mês de outubro de 20017). 

 

6- CONTEXTOS  
No âmbito da atualização do Diagnóstico do concelho de Barcelos, as freguesias de Barcelos e Arcozelo 

apresentam uma maior expressão da problemática de consumos das SPA’s e PLA’s mantendo um 

impacto e dimensão social acrescidos.  

O território mencionado, continua a apresentar uma elevada prevalência de consumo problemático das 

SPA’s, PLA’s, como também de repercussões concomitantes nos consumidores (doenças infeciosas 

associadas ao uso e abuso de drogas, grupos sociais fortemente excluídos, relação com fenómenos de 

mendicidade e prática de ilícitos como fonte de rendimento).  

 

6.1 Escolar 
O papel da escola é reconhecido tanto na sua função de transmissão de conhecimentos, quanto como 

socializadora. A escola é um dos locais onde se transmitem os valores aceites socialmente e onde ganha 

também importância e modelação. O processo de modelação é claro, tanto no que respeita aos professores 

e direção, bem como no que respeita ao grupo de pares.  

A escola é um contexto de excelência para a intervenção preventiva, tanto mais que acompanha as etapas 

fundamentais de desenvolvimento das crianças e jovens, onde se estruturam hábitos que vão marcar a 

vida futura, em adultos. A intervenção preventiva deve procurar envolver toda a comunidade escolar 

promovendo fatores protetores e diminuindo fatores de risco. 
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No concelho de Barcelos foram identificadas, nas freguesias de Barcelos e Arcozelo, como espaços 

prioritários de intervenção as Escolas 1º de Maio, Penedos, Gonçalo Pereira (1ª ciclo) e as Escolas EB 2,3 

Gonçalo Nunes, Escola Secundária de Barcelos e Escola Secundária Alcaides Faria.  

 

6.2 Familiar 
Famílias marcadas por contextos de pobreza e exclusão social, com comportamentos mais problemáticos 

identificados pela Rede Social associados a este contexto são o alcoolismo/toxicodependência, violência 

doméstica, a negligência parental e o ambiente sociofamiliar propiciador de comportamentos desviantes 

com crianças e jovens em risco. Nas referidas freguesias são alvo de intervenção as famílias residentes 

nos Bairros 1º de Maio e João Duarte. 

Famílias desestruturadas em situação de precaridade sócio económica e cultural e/ou em situações de 

exclusão social. 

6.3 Contextos de Rua 
A utilização de substâncias está associada a locais, contextos e grupos distintos cujo quotidiano pode 

influenciar decisivamente a proteção da saúde individual e comunitária, provocando elevados riscos 

individuais e sanitários, tais como falta de condições asséticas para o consumo e falta de acesso aos 

serviços de saúde, elevada prevalência de doenças infeciosas, pobreza e exclusão social.  

No concelho de Barcelos, é nas freguesias de Arcozelo e Barcelos que se concentram as atividades 

relacionadas com o tráfico e consumo de SPA licitas e ilícitas (mendicidade, arrumadores de carros, 

furtos, prostituição, etc…), nomeadamente no campo da feira, bairros, edifícios devolutos, imediações das 

escolas, cafés e rua. 
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7- PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 
 
7.1- Identificação das Necessidades 
Decorrentes da caracterização dos pontos anteriores identificaram-se as seguintes necessidades: 

a) Redução dos consumos de substâncias lícitas e ilícitas, e de riscos associados, nos jovens 

b) Redução dos consumos de substâncias lícitas e ilícitas, e de riscos associados, nos adultos 

 

7.2 Respostas do SICAD e DICAD 
 

CRI DE BRAGA - Intervenções nas áreas da Prevenção, Tratamento, Reinserção Social, Redução de 

Riscos, e Minimização de Danos 

 

PROJETOS COFINANCIADOS PELO SICAD NO ÂMBITO DO PORI: 

 

TRATAMENTO: Projeto “Sorrir”: Co-financiado pelo SICAD e com término a 01/01/2018: 

O Projeto Sorrir presta um serviço de acolhimento, de triagem e de consultas de acompanhamento 

multidisciplinar a utentes dependentes de substâncias psicoativas ilícitas e/ou lícitas. 

O serviço de acolhimento, de triagem e de consultas de acompanhamento integra as áreas de medicina, 

psiquiatria, enfermagem, psicologia e serviço social, mobilizadas em função das necessidades e 

especificidades de cada caso.  

Para além de um serviço de acolhimento, de triagem e de consultas de acompanhamento multidisciplinar, 

o Projeto Sorrir assegura o Programa de Tratamento com Agonista Opiácea com Cloridrato de Metadona.  

O funcionamento do Projeto Sorrir, está integrado na rede de serviços locais, sendo reconhecido pelas 

principais entidades/instituições do território - como a Segurança Social, a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, o ACES, entre outras - como um serviço de referência no tratamento de dependências 

de SPA ilícitas e nos PLA’s.  
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Resultados alcançados com o Projeto SORRIR:  

- Prestação de um serviço especializado na área das dependências de substâncias psicoativas ilícitas e 

lícitas, numa intervenção de proximidade e integrada com outros serviços locais, nomeadamente eixos da 

redução de risco e minimização de danos e da reinserção social do Programa de Respostas Integradas de 

Barcelos, bem como Serviços de Atendimento e Acompanhamento da Segurança Social, 

- Capacidade de desenvolver uma intervenção multidisciplinar, centrada no utente, na melhoria do seu 

estado de saúde e da sua condição psicossocial, ajustando metodologias em função das necessidades e das 

especificidades de cada caso, 

- Flexibilização do horário de funcionamento, facilitando o acesso dos utentes, integrados 

profissionalmente, a um acompanhamento regular, pela facilitação em conciliar com a organização 

socioprofissional dos mesmos, 

- Reconhecimento do Projeto Sorrir como um serviço especializado não só na intervenção de 

dependências de substâncias psicoativas ilícitas, mas também das lícitas, sendo visível o aumento de 

encaminhamentos efetuados por outras entidades da área da saúde, nomeadamente Centros de Saúde e 

Hospital de Braga, 

- O facto de o Projeto Sorrir ser promovido por uma entidade como o GASC, que tem um papel ativo ao 

nível da intervenção social com múltiplas respostas de apoio, facilita a concertação célere e adequada de 

uma intervenção ao nível da saúde com as necessidades ao nível da intervenção social. 

 
REDUÇÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS: PROJETO “GIRUBARCELOS: Co-

financiado pelo SICAD e com término a 03/12/2018: 

O projeto GiruBarcelos é constituído por uma equipa de rua, multidisciplinar tendo como finalidade 

assegurar uma abordagem no âmbito da RRMD nas freguesias de Arcozelo de Barcelos. 

Promove a adoção de práticas de consumo e sexuais de menor risco (edução para a saúde, apoio 

psicossocial, troca de material para consumo fumado e injetado de drogas e disponibilização de 

preservativos, de distribuição de material de higiene, vestiário e alimentos); potencia a melhoria das 

condições de saúde (rastreios de doenças infectocontagiosas, articulação com serviços e cuidados socio 

sanitários da rede, acompanhamento/encaminhamento aos serviços de saúde);  
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A Unidade Móvel é adaptada e permite o acesso do projeto à população alvo, assim como grande parte 

das intervenções. O Gabinete de Apoio tem-se demonstrado vantajoso como espaço de suporte, sendo a 

sua localização privilegiada para o apoio psicossocial mais estruturado. 

 

Resultados alcançados com o Projeto GiruBarcelos:  

-Estabelecimento de relações de proximidade e confiança entre os técnicos e a população alvo, 

- Estabelecimento e melhoria de parecerias com as áreas de poder local (Autarquia), da Saúde (ACES- C. 

Saúde, A Saúde Pública, Hospitais, CDP, SPMS e Farmácias) e Social (Rede Social, GASC e Cruz 

vermelha), 

- Implementação de estratégias participativas que envolvem a população alvo, parceiros e comunidade no 

desenho das respostas a implementar, 

- Valorização da importância dada à sensibilização geral da comunidade e técnica através da participação 

na Rede Social de Barcelos, 

- Inovação e adaptação às necessidades da população alvo (papel de estanho, seringas de 25G, educação 

para práticas de consumo de álcool de menor risco, sensibilização política para a criação de resposta 

específica à problemática das pessoas que vivem em situação de sem-abrigo e dos indivíduos com longo 

historial de consumo de heroína, metodologia Indoor e o apoio no domicilio), 

- Participação e comunicação em conferências e seminários pertinentes na área da RRMD em geral, e 

para a intervenção do GiruBarcelos em particular, 

- Inclusão de um Educador de Pares na equipa, fulcral para a manutenção de relações de proximidade 

com a população alvo e para a dinâmica da equipa.  

 

REINSERÇÃO: PROJETO “OFICINA DO SABER E SER”: Cofinanciado pelo SICAD e com término a 

18/05/2018 

O projeto Oficina do Saber e Ser realiza uma intervenção de maior proximidade junto do público-alvo 

(indivíduos com PLA e SPA`S, em situação de risco de desinserção ou de exclusão social) indo ao 

encontro das suas necessidades e respetivas famílias, reestruturando as suas rotinas quotidianas e quadros 

de referência. Baseados em estratégias centradas na pessoa, proporcionando a aquisição de 

conhecimentos/competências pessoais, sociais, pré-profissionais, profissionais e parentais.  
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Trabalha-se, essencialmente, ao nível da promoção da saúde, da autonomia e da autoestima, do exercício 

da cidadania e empregabilidade, valorizando o relacionamento interpessoal, familiar e comunitário e a 

sensibilização dos sistemas sociais para a coresponsabilização nos processos de inserção. 

 

Resultados alcançados com o Projeto Oficina do Saber e Ser:  

- Criação do Gabinete de Acompanhamento Biopsicossocial, 

- Planos individuais de inserção aplicados, 

- 80 utentes integrados em ateliês ocupacionais, 

- 1 módulo de formação certificada pela entidade MODATEX na área da confeção têxtil que abrangeu 30 

utentes, 

-  8 utentes integrados em formação para adultos IEFP, 

- Preparação de formação certificada pelo centro de formação da santa casa da misericórdia de Barcelos,  

- Contactos informais com empresas do setor têxtil e olaria de Barcelos, 

- Atividades lúdico-pedagógicas, 

- Visitas ao domicílio. 

7.3- INTERVENÇÕES PROPOSTAS  
 
 
 PREVENÇÃO: 

 

Implementar uma resposta local no âmbito da área de missão da Prevenção através de estratégias de 

prevenção universal e seletiva com o objetivo de retardar e/ou evitar o início dos consumos, reforçar os 

fatores de proteção/diminuir os fatores de risco e reduzir o absentismo escolar nos jovens. 

Pretende-se abranger com estas estratégias: 

-150 crianças do 1º ciclo,  

-16 turmas do 7º ano, 

-15 crianças e respetivas famílias de bairros sociais. 
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 TRATAMENTO 

 

Nesta área lacunar conceptualiza-se uma intervenção que preveja: 

1. Desenvolvimento de condições facilitadoras no acesso a respostas de tratamento, numa lógica 

de proximidade, a utentes com quadros de dependências; 

2. Realização de diagnósticos clínicos, socioeconómicos, psicológicos e familiares; 

3. Elaboração do Plano de Intervenção Individual do utente; numa perspetiva multidisciplinar; 

4. Implementação de serviços terapêuticos de rastreio e de consulta, de forma sistemática e de 

vigilância; 

5. - Criação de condições de reforço da motivação para o tratamento em ambulatório ou 

encaminhamento para outro tipo de recursos de intervenção; 

6. - Implementação de programas de tratamento de substituição opiácea e outros; 

7. - Desenvolvimento de metodologias de articulação eficientes entre o Projeto e os restantes 

Eixos de Intervenção, nomeadamente GiruBarcelos, Oficinas de Reinserção do Saber e Ser e 

outros, numa lógica de complementaridade e de integração de respostas; 

8. - Estabelecimento de parcerias e metodologias de articulação eficiente com as demais 

respostas terapêuticas, concelhias e extra-concelhias, mobilizando sinergias de atuação no 

domínio do tratamento; 

9. - Encaminhamento para instituições/entidades de apoio à integração profissional/social e à 

promoção de competências pessoais e sociais; 

10. - Promover a participação à aproximação da família de origem e/ou à sua rede de suporte 

informal, no processo de tratamento do utente. 

 

Com esta intervenção proposta espera-se obter os seguintes resultados: 

1. Garantir e/ou potenciar o acesso ao tratamento dos consumidores de SPA e PLA a cerca de 500 

utentes; 

2. Garantir a adesão ao tratamento, no sentido da diminuição do consumo de SPA, de PLA e de 

patologias associadas. 

3. - Aumentar em 15% o número de primeiras consultas; 
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4. - Referenciar para consultas de especialidade 100% dos indivíduos rastreados com patologia 

infeciosa; 

5. - Sensibilizar os profissionais de atendimento de 1ª linha da área social e da saúde para boas 

práticas de atendimento/encaminhamento a utentes com problemas aditivos e dependências. 

 

 

 REDUCÃO DE RISCOS E MINIMIZAÇÃO DE DANOS 

Nesta área lacunar conceptualiza-se uma intervenção que preveja as seguintes ações de RRMD: 

- Troca de material asséptico; 

- Promover a adoção de comportamentos de consumo de menor risco; 

- Ações que promovam a adoção de comportamentos sexuais de menor risco e de práticas sexuais 

mais seguras; 

- Rastreios de tuberculose, de hepatites víricas e outras análises clínicas (VIH/Sida), 

- Encaminhamentos e acompanhamentos para os serviços sócio sanitários; 

- Outros cuidados de saúde (vacinação hepatite B, tétano…); 

- Sensibilização da comunidade em geral para o fenómeno do consumo de SPA e PLA. 

 

Com estas ações pretende-se os seguintes resultados: 

- Garantir e/ou potenciar o acesso a uma resposta de proximidade na área da Redução de Riscos e 

Minimização de Danos a cerca de 150 utilizadores de SPA e PLA com pouca ou nenhuma adesão 

às respostas existentes na comunidade; 

- Promover a adoção de comportamentos de menor risco ao nível do consumo de substâncias e 

práticas sexuais em 70% dos utentes; 

- Permitir o acesso aos cuidados de saúde socio sanitários a 20% dos utentes; 

- Potenciar os níveis de participação cívica dos utilizadores de drogas em 20% dos utentes. 



 

18 
D.I.C.A.D. 

Centro de Respostas Integradas de Braga 

Rua Bernardo Sequeira, n.º 516 R/C - S. Vítor ♦ 4715-010 Braga 

Tel.: 253 008 710 / Fax.: 220 418 424 / Email: cri.braga@arsnorte.min-saude.pt / Site: www.arsnorte.min-saude.pt 

 

 

 REINSERÇÃO 

 

Nesta área lacunar pretende-se que sejam desenvolvidas as seguintes ações: 

- Garantir e/ou potenciar o acesso à resposta local no eixo da reinserção de consumidores de SPA e 

PLA destinada a cerca de 120 utentes; 

- Promover ações que permitam aos utentes a (re)estruturação de um projeto de vida; 

- Promover o treino de competências socioprofissionais através do desenvolvimento de competências 

de procura ativa de emprego, aumento da qualificação escolar dos utentes; 

- Promover a integração dos utentes em medidas de inserção profissional; 

- Promover ações de informação/sensibilização junto do tecido empresarial, no sentido de mobilizar 

para as medidas de inserção profissional dos utentes. 

 

Com estas ações, pretende-se verificar em matéria de mudança os seguintes resultados: 

- Garantir o acompanhamento psicossocial a, pelo menos, 120 utentes; 

- Contratualização de Projeto Individual de Inserção em 100% dos utentes acompanhados pelo 

projeto; 

- Garantir que, pelo menos, 80% dos utentes desenvolva competências de procura ativa de emprego; 

- Aumentar a qualificação escolar dos utentes; 

- Garantir o acesso de utentes à frequência de cursos de formação profissional; 

- Aumentar o número de empresas que adere à integração de utentes em medidas de inserção 

profissional. 
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CONCLUSÃO 
 
Embora as propostas de ação estejam apresentadas por área de intervenção, os princípios de orientação 

estratégica de todo o diagnóstico, designadamente a territorialidade, a integração, a parceria e a 

participação foram garantidos através de um envolvimento de todos os parceiros da rede social, que 

participam desde a fase de diagnóstico, definição de objetivos e corresponsabilização na concretização 

dos mesmos, assim como na sua avaliação. 

O concelho de Barcelos apresenta-se como um território que continua a evidenciar uma elevada 

prevalência de consumo de SPA e PLA, tal como uma expressão problemática nos seus consumidores 

(elevada taxa de doenças infeciosas associadas ao uso e abuso de drogas, grupos sociais fortemente 

excluídos, presença de fenómenos de mendicidade). 

Neste sentido, importa salvaguardar, de forma integrada, a intervenção levada a cabo nas diferentes áreas 

lacunares: tratamento, reinserção e redução de riscos e minimização de danos, reforçando e alargando o 

trabalho desenvolvido, tendo em conta a dimensão do concelho, intensidade do problema e número 

elevado de utentes atualmente abrangidos pelas respostas em curso, áreas que até à data têm sido objeto 

de cofinanciamento do SICAD no âmbito do PORI. 

No entanto a área de intervenção da Prevenção fica como uma área lacunar o que se justifica pela 

escassez de recursos do CRI de Braga e dos parceiros da rede. 
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GLOSSÁRIO 
 
ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

ARS Norte – Administração Regional de Saúde do Norte 

CAD – Comportamentos Aditivos e Dependências 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CRI – Centro de Respostas Integradas 

CTPP – Comunidade Terapêutica Ponte da Pedra 

DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

EMAT – Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais 

ET – Equipa de Tratamento 

GIP - Gabinetes de Inserção Profissional 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

INME - Inquérito Nacional em Meio Escolar 

IPDJ – Instituto Português da Juventude 

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social 

IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional 

ONG – Organização Não Governamental 

PLA – Problemas Ligados ao Álcool 

PLICAD - Plano Local de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

RRMD – Redução de Riscos e Minimização de Danos 

RSI - Rendimento Social de Inserção  

SICAD – Serviço de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências 

SIDA – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

SIM – Sistema Informático Multidisciplinar 

SPA – Substâncias Psicoativas 

UA – Unidade de Alcoologia 

UD – Unidade de Desabituação 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 
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