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RESUMO 

O presente relatório resulta de um processo de atualização do diagnóstico do Território “Eixo Santarém – 

Cidade”, no âmbito do Plano Operacional de Respostas Integradas (PORI), tendo como objetivo a 

construção de conhecimento e a compreensão da problemática dos Comportamentos Aditivos e 

Dependências (CAD), neste Território. 

Neste sentido foram analisados os seguintes aspetos: 

 Os principais problemas identificados; 

 Os grupos- alvo a abranger; 

 As intervenções existentes no território ao nível dos CAD; 

 Os contextos suscetíveis de intervenção; 

 As propostas de intervenção a desenvolver (novas respostas com necessidade de cofinanciamento e/ou 

otimização das respostas já existentes no território). 

Na sequência deste processo, foram identificados no território os seguintes problemas:  

1. Crianças da cidade de Santarém, expostas a vários fatores de risco de ordem familiar e ambiental 

2. Pré – adolescentes da cidade de Santarém, expostos a vários fatores de risco de ordem familiar e 

ambiental 

3. Adolescentes com comportamentos de risco e/ou expostos a vários fatores de risco 

4. Jovens com comportamentos de risco que frequentam o ensino superior na cidade de Santarém 

5. Indivíduos dependentes de Substâncias Psicoativas lícitas e Ilícitas, acompanhados na Equipa de 

Tratamento de Santarém 

6. Consumidores de rua com comportamentos de risco, com fraca ou inexistente adesão ao tratamento 

 

Tendo por base as características e problemáticas presentes nos referidos grupos, bem como a análise das 

intervenções e recursos existentes localmente, a equipa técnica responsável pela atualização deste 

diagnóstico, elaborou linhas orientadoras para uma intervenção integrada no âmbito da Prevenção, 

Tratamento, Reinserção, Redução de riscos e Minimização de Danos. 
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge da necessidade de realização de uma atualização do diagnóstico do território 

“Santarém – Cidade” (União de Freguesias de Santarém), no âmbito do Plano Operacional de Respostas 

Integradas (PORI), com o objetivo de retratar e identificar problemas, grupos em situações de risco, 

intervenções a decorrer e potenciais intervenções a desenvolver, tendo em conta a problemática dos 

comportamentos aditivos e dependências (CAD). 

 

O Plano de Respostas Integradas (PORI) é uma medida estruturante ao nível de uma intervenção integrada 

nos CAD, considerada a mais eficaz na redução da procura e do consumo de substâncias psicoativas, 

procurando potenciar sinergias disponíveis no território em articulação com as várias estruturas de saúde 

das Administrações Regionais de Saúde, IP. 

 

A parceria, a participação, a integralidade, a territorialidade e o empowerment, são os princípios 

estratégicos que constituem o quadro de referência desta medida. 

 

A Portaria nº 27/2013, de 24 de janeiro, enquadra legalmente a dinâmica de implementação do PORI, e 

nela se aprova o Regulamento que estabelece as condições de financiamento público dos projetos que 

integram os Programas de Respostas Integradas (PRI), a implementar em cada território prioritário de 

intervenção. 

 

Neste âmbito, o território “Santarém – Cidade” tem em curso um Programa de Respostas Integradas (PRI) 

cofinanciado, concretizado com o desenvolvimento de dois projetos cujas intervenções incidem sobre duas 

áreas lacunares: Prevenção – Projeto “ Oficina da Prevenção” e Reinserção – Projeto “Oficina da 

Reinserção”, promovidos pela Santa Casa da Misericórdia de Santarém, e com términus previsto para Abril 

de 2018. 

 

Perspetivando o términus destas intervenções, considerou-se premente realizar uma atualização do 

Diagnóstico deste território, no sentido de elencar as áreas prioritárias de intervenção, face aos problemas 

que foram sendo identificados, e aos recursos disponíveis, tendo como objetivo assegurar a continuidade 

da implementação/desenvolvimento de ações/projetos, considerados pertinentes, no âmbito dos CAD. 
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1. METODOLOGIA 

 

A organização processual para a atualização do diagnóstico relativo a este território, foi realizada de acordo 

com os princípios da metodologia RAR (Rapid Assessement and Response), tendo como referência as 

diferentes fases preconizadas ao nível da delimitação do problema, designadamente: identificação dos 

diferentes temas/conceitos relevantes; análise contextual do problema identificado; caracterização dos 

grupos e contextos de sociabilidade; identificação dos fatores de risco e fatores de proteção; e análise das 

consequências sociais e para a saúde do uso e abuso de substâncias psicoativas. 

A equipa técnica responsável pela execução deste processo é constituída por cinco profissionais do Centro 

de Respostas Integradas (CRI) do Ribatejo (Unidade de Intervenção Local da DICAD – Divisão de Intervenção 

nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 

do Tejo, IP (ARSLVT, IP), com formações académicas diversas – serviço social, psicologia e gestão de 

recursos humanos – que estão afetos às diversas áreas de intervenção do CRI. Foram fundamentais os 

contributos da Equipa do SIM (Sistema de Informação Multidisciplinar) e dos parceiros sociais do território, 

em particular o Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal de Santarém. 

 

A atualização do diagnóstico foi realizada entre Abril e Agosto de 2017 e envolveu, numa primeira fase, a 

realização de reuniões com diferentes entidades, no sentido de proceder à recolha de informação 

qualitativa e quantitativa relativa às necessidades/problemas e recursos existentes no território, e à 

discussão das estratégias possíveis de intervenção para fazer face aos problemas diagnosticados. 

 

No total foram realizadas 8 reuniões que envolveram técnicos e responsáveis dos seguintes parceiros: 

Câmara Municipal de Santarém; Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano; Agrupamento de Escolas 

Ginestal Machado; Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira; Associação de Pais; Associação para o 

Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém; Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria; 

APAV – Associação de Apoio à Vítima; Consulta de Infeciologia do Hospital Distrital de Santarém (HDS); 

Consulta de Psiquiatria do HDS; Serviço Social do HDS; Comissão de Dissuasão da Toxicodependência (CDT) 

de Santarém; CPCJ; Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP); Escola Profissional do Vale 

do Tejo; Instituto Politécnico de Santarém; IEFP- Centro de Emprego de Santarém; IEFP – Centro de 

Formação Profissional de Santarém; Instituto de Segurança Social de Santarém; Polícia de Segurança 

Pública (PSP) - Comando de Santarém; Rede Local de Intervenção Social (RLIS) de Santarém; Santa Casa da 

Misericórdia de Santarém. 

Numa segunda fase, a informação recolhida foi completada com o recurso à análise documental de 

diferentes fontes informativas, relacionadas com a problemática em estudo, nomeadamente: Relatórios de 
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atividades dos projetos em curso do PRI Santarém; estudos e diagnósticos publicados; dados fornecidos 

pelo SIM relativos a 2016. Foi igualmente importante a recolha de informação referente a indicadores 

contextuais, indicadores relativos à evolução dos consumos e dos fatores de risco e de proteção associados, 

disponibilizados por diferentes fontes da área da saúde, educação, social, justiça e segurança.  

 

No decorrer deste processo deparámo-nos com vários constrangimentos, quer internos quer externos. Ao 

nível interno prende-se com a gestão do tempo disponível para a realização desta tarefa, dado que os 

técnicos envolvidos encontram-se afetos às diferentes áreas de intervenção do CRI do Ribatejo, e por isso 

houve um esforço para não negligenciar essas atribuições. Ao nível externo, confrontamo-nos com a 

insuficiência de dados quantitativos à dimensão do território em análise. 

Como aspeto muito positivo no decorrer dos trabalhos, destaca-se um reforço na relação de proximidade 

com os diferentes parceiros envolvidos e a possibilidade de planeamento de um trabalho conjunto nesta 

área específica de intervenção. 
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I - ANÁLISE CONTEXTUAL 

A análise contextual consiste numa caracterização do território em estudo “Eixo Santarém – Cidade” (União 

de Freguesias de Santarém), relativamente às condições geográficas e ambientais, dimensão demográfica e 

educacional, social, económica e da saúde, bem como uma análise do impacto destas condições no uso/ 

abuso de SPA e em outros CAD. 

 

1. CONDIÇÕES GEOGRÁFICAS E AMBIENTAIS 

 
MAPA DO CONCELHO DE SANTARÉM 

 

Fonte: Câmara Municipal de Santarém 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/


                                                                                                                                      

Atualização do Diagnóstico do Território – Santarém - Cidade 

 

 

Página 15 de 94 

 

 

 

O Concelho de Santarém pertence ao distrito de Santarém, integrando a NUT III da Região da Lezíria do 
Tejo. Geograficamente, o concelho de Santarém localiza-se na Bacia do Tejo, mais precisamente na 
margem norte deste rio, constituindo uma extensa porção de território que se espraia desde as vertentes a 
sudeste do maciço calcário das Serras d’Aire e Candeeiros até ao rio Tejo. 

À data do Censos de 2011 existiam 28 freguesias no concelho de Santarém. No entanto, e de acordo com 

reorganização administrativa do território do concelho de Santarém (Lei n.º 11A de 28 de Janeiro de 2013), 

foram criadas 6 freguesias por agregação de algumas já existentes, passando a existir o seguinte mapa de 

freguesias: 

 Abitureiras, Abrã, Alcanede, Alcanhões, Almoster, Amiais de Baixo, Arneiro das Milhariças, Gançaria, 

Moçarria, Pernes, Póvoa da Isenta, Vale de Santarém 

 União de freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém 

 União de freguesias de Azoia de Cima e Tremês 

 União de freguesias de Casével e Vaqueiros 

 União de freguesias de Romeira e Várzea 

 União de freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira 

 União de freguesias de Santarém (Marvila, São Nicolau, São Salvador e Santa Iria da Ribeira) 

 

A. Dimensão do Território 

O território identificado – Eixo Santarém-Cidade – corresponde à área geográfica da União de Freguesias da 

cidade de Santarém, constituída pelas 4 Zonas urbanas: Marvila, S. Nicolau, S. Salvador e Santa Iria da 

Ribeira de Santarém. 

Tabela 1. Área geográfica (km2)  

Freguesia N.º De Indivíduos Superfície 

Concelho de Santarém 61.752 561.8Km2 

Zona Urbana de Marvila 9.044 14.900Km2 

Zona Urbana de S Nicolau 9.627 14.413Km2 

Zona Urbana de Salvador 10.513 11.925Km2 

Zona Urbana de Santa Iria 

da Ribeira 
745 14.488km2 

FONTE: INE Censos 2011 
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- Zona Urbana de Marvila fica situada maioritariamente na zona do Planalto e estende-se por um território 

de 14,900km2 até às localidades ribeirinhas de Alfange e Caneiras. Tem uma população de 9.044 

habitantes. 

Nesta zona verifica-se um movimento migratório que se prende com dois motivos: a deslocação diária de 

residentes por motivos profissionais e a presença de estudantes do Ensino Superior que aí residem durante 

o período do ano letivo. 

Ao nível habitacional, contempla uma parte do centro histórico com um parque habitacional envelhecido e 

desertificado, bairros de apartamentos e moradias de construção recente, onde se concentra um elevado 

número de habitantes e um bairro de habitação social – Bairro Calouste Gulbenkian / Alfange. 

É nesta zona do território que se concentra o maior número de serviços e equipamentos escolares, bem 

como espaços de lazer noturnos, animados essencialmente pelos alunos do ensino superior. 

O Campo Emílio Infante da Câmara situado, nesta zona urbana, é palco de diversos eventos realizados ao 

longo do ano, concentrando nestas ocasiões um elevado número de habitantes do concelho e do país, 

cujos comportamentos abusivos de álcool estão na origem de graves consequência ao nível da saúde e 

sociais. 

 

- Zona Urbana de Santa Iria da Ribeira de Santarém situa-se no limite ribeirinho da cidade com uma área 

de 14.488 Km2 e é constituída por 2 áreas diferenciadas: a localidade da Ribeira de Santarém na margem 

do Rio Tejo e uma zona de campos agrícolas que se estende pela lezíria. A estação ferroviária da cidade 

localiza-se nesta zona, sendo por isso uma das portas de entrada de pessoas e bens. 

O parque habitacional de rendas baixas encontra-se envelhecido, é insuficiente e muitas residências 

apresentam condições precárias de habitabilidade. 

A população residente nesta freguesia é de 745 habitantes encontrando-se uma franja considerável da 

população em situação de inatividade (com uma taxa de desemprego de longa duração de 17%), sendo 

parte dela referenciada como consumidora de substâncias psicoativas e de continuada dependência de 

apoios sociais.  

 

- Zona Urbana de S. Nicolau com 9.627 habitantes tem uma extensão de 14.413 Km2 e reparte com São 

Salvador e Marvila, o espaço delimitado do Planalto. A caracterização urbanística desta Zona é bastante 

heterogénea, nela cruza-se o centro histórico da cidade, com um parque habitacional envelhecido, 

degradado e de difícil acesso, e uma zona periférica de construção recente e crescente.  

S. Nicolau caracteriza-se por uma elevada expansão urbanística e, consequentemente populacional, 

nomeadamente no Bairro de S. Domingos. Aqui coexistem famílias dos mais diferentes níveis 
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socioeconómicos, registando-se cada vez mais situações de grande precariedade e de crescente 

vulnerabilidade que se refletem de uma forma preocupante em comportamentos de risco das camadas 

mais jovens. 

Localizam-se nesta Zona alguns Bairros Sociais, nomeadamente, Bairro de Santa Isabel, Bairro do 

Mergulhão e Bairro Suíço. 

 

- Zona Urbana de São Salvador abrange uma zona do centro histórico e planalto, mas maioritariamente 

abrange a área periférica do planalto, com uma extensão de 11.925 Km2 e uma população residente de 

10.513 habitantes. A caracterização urbanística de São Salvador é, à semelhança da anterior, bastante 

heterogénea. 

Destacam-se os bairros sociais do Girão, Parisal e de Vale de Estacas. Este último é habitado por diversas 

famílias carenciadas, havendo neste território 76 fogos correspondentes a habitação de arrendamento 

apoiado (vulgo habitação municipal). É sinalizado como uma comunidade em situação de exclusão com 

manifestas necessidades de apoio e acompanhamento social, tendo referenciado um número considerável 

de pessoas com problemas ligados ao álcool, de pessoas consumidoras de drogas, de trabalho sexual e 

delinquência.  

B. Caraterização das Acessibilidades 

O concelho de Santarém tem uma posição geográfica de enorme importância na conjuntura do país e da 

região. 

Esta localização, num contexto de uma região ribatejana já geograficamente privilegiada, confere à cidade 

de Santarém o que poderiam ser potencialidades acrescidas, decorrentes da proximidade de alguns dos 

principais eixos rodoferroviários do país. De facto, este território é servido por alguns dos principais 

itinerários nacionais, quer longitudinalmente, quer ligando o litoral ao interior (A1, A8, A13). Também a 

linha ferroviária do Norte permite aos seus habitantes, um acesso fácil à zona Metropolitana de Lisboa, e 

ao Norte do país. 

No que diz respeito às acessibilidades internas, o concelho é percorrido em todas as direções por uma 

extensa rede de estradas e caminhos municipais, que asseguram a ligação a todas os seus centros 

populacionais e a todos os centros urbanos regionais limítrofes. Do mesmo modo, todo o território está 

coberto por uma rede de transportes públicos rodoviários. 

 

C. Espaços de Lazer  

Existem distribuídos pelo território diversos espaços públicos de lazer, que são frequentados pelos 

residentes de todas as faixas etárias, nomeadamente: 
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Jardim de S. Domingos: Localizado na Zona Urbana de S. Nicolau, situa-se num dos maiores bairros 

residenciais da zona periférica da cidade. Trata-se de uma zona verde e desportiva, num enclave entre 

torres de prédios. É frequentado pelos idosos e crianças residentes, mas sobretudo por jovens do bairro de 

S. Domingos e de outros bairros limítrofes. Recentemente, nas traseiras deste espaço, à noite verifica-se o 

encontro de jovens identificados como consumidores de cannabis. 

Jardim da Liberdade: Localiza-se na Zona Urbana de S. Nicolau e pela sua proximidade ao Terminal 

Rodoviário, é um espaço de passagem e/ou permanência diária de todos os alunos que utilizam transportes 

públicos de ligação às freguesias rurais. 

Este espaço, no coração do território, dispõe de mobiliário urbano que convida, também, á permanência de 

grupos de indivíduos, na sua maioria adultos, desocupados e com Problemas Ligados ao álcool (PLA). 

É também um espaço privilegiado para a realização de eventos no âmbito da Agenda Cultural da autarquia. 

Jardim do Miradouro: Este espaço aprazível dispõe de um Bar, fica localizado na Zona Urbana de S. 

Salvador e na área circundante à Escola Secundária Sá da Bandeira. Pela sua proximidade é um espaço de 

eleição de permanência dos alunos daquele estabelecimento. 

Jardim da República: É um espaço localizado no centro histórico da cidade (Zona Urbana de S. Salvador) e 

eleito essencialmente por adolescentes e jovens frequentadores do café/bar existente, quer durante o dia 

quer à noite. 

Jardim das Portas do Sol: Localizado no centro histórico, junto às muralhas da cidade. Tratando-se de um 

espaço aprazível, é escolhido pelas famílias para os passeios ao fim de semana, sendo durante a semana 

frequentado essencialmente pelos alunos da Escola Profissional Vale do Tejo. 

Campo Emílio Infante da Câmara. Este espaço, ao longo do ano, é palco dos mais diversos eventos: Festas 

da Cidade, Espetáculos Taurinos, Feira da Cidade, Espetáculos da Semana Académica, Festival de 

Gastronomia, etc., concentrando nestas ocasiões um elevado número de habitantes não só do concelho, 

mas também de outras zonas do país. 

Embora com características diferentes, estes eventos têm em comum consumos abusivos de álcool e os 

consequentes comportamentos de risco. 

Bares e Discoteca: Concentram-se essencialmente na Zona Urbana de Marvila, quer no contexto do Centro 

Histórico da cidade, quer nos Bairros Residenciais. Estes espaços, frequentados por adolescentes e jovens 

residentes no território, são essencialmente animados pelos alunos do Ensino Superior que elegeram como 

noites, de maiores excessos, as quartas e quintas-feiras. 

Espaços de lazer culturais: O território dispõe de uma diversidade de ofertas: uma sala de espetáculos no 

Teatro Sá da Bandeira com gestão autárquica; a Associação Círculo Cultural Scalabitano que dinamiza uma 

Escola de Ballet, uma Escola de Música, uma Escola de Esgrima, um Grupo Coral, a Orquestra Típica 

Scalabitana e um Grupo de Teatro; seis salas de cinema no centro comercial e a Associação Cultural Mário 

http://www.arslvt.min-saude.pt/


                                                                                                                                      

Atualização do Diagnóstico do Território – Santarém - Cidade 

 

 

Página 19 de 94 

 

 

 

Viegas que dinamiza atividades na área da música, do teatro, Exposições de Pintura, Conferências 

temáticas, etc. 

Espaços de lazer Desportivos: No que se refere a espaços desportivos há a referir dois complexos de 

piscinas. Estes equipamentos, para além de cumprirem uma missão enquanto espaço de lazer, são 

utilizados nos tempos letivos pelos alunos dos vários estabelecimentos de ensino e por algumas escolas de 

natação que respondem às solicitações da população em geral.  

O território, para além de dois pavilhões desportivos, dispõe ainda de dois campos de jogos instalados em 

zonas residenciais diferenciadas, que tendo sido construídos para a utilização das escolas são, em 

simultâneo, aproveitados por outros residentes de diferentes faixas etárias. 

Encontram-se ainda sedeadas nesta área geográfica, algumas Associações Desportivas responsáveis pela 

dinamização de várias modalidades (Futebol, Andebol, Judo, Ginástica, Ténis, Rugby etc.), no entanto, 

verifica-se que os praticantes, na sua maioria, pertencem a uma classe social média/alta, ficando o acesso 

dificultado a crianças e jovens oriundos de famílias em situação socioeconómica precária. 

 

D. Características Urbanísticas 

A este nível o território da União de Freguesias de Santarém é bastante heterogéneo, pois contempla o 

centro histórico da cidade com um parque habitacional envelhecido e desertificado, uma zona periférica 

com bairros de apartamentos e moradias de construção recente, onde se concentra um elevado número de 

habitantes residentes e, por último, uma zona mais rural onde as habitações têm um pequeno logradouro.  

Habitação Municipal (Social) - Para as famílias mais carenciadas existem algumas respostas ao nível de 

habitação social da tutela da Câmara Municipal de Santarém: Bairro Calouste Gulbenkian; Bairro Suíço; 

Bairro de Santa Isabel; Bairro de Vale de Estacas; Bairro Girão; Bairro do Mergulhão; Bairro Azul e Bairro do 

Parisal. 

Alguns destes Bairros, construídos nas décadas de 60/70, têm uma localização que favorece a exclusão 

social dos seus habitantes e consequente agravamento dos problemas sociais. 

Tratando-se de bairros de arrendamento apoiado, são, na sua maioria, habitados por famílias carenciadas, 

algumas de etnia cigana. São sinalizados como uma comunidade em situação de exclusão com manifestas 

necessidades de um constante apoio e acompanhamento social. De entre os seus habitantes, encontram-se 

referenciados pessoas com problemas ligados ao álcool, pessoas consumidoras de drogas, trabalho sexual e 

delinquência.  

No concelho, as condições de habitabilidade dos alojamentos melhoraram de forma significativa. As 

infraestruturas básicas, como eletricidade, água canalizada, esgotos e casa de banho com banho e duche 

estão hoje praticamente presentes em todas as casas. 
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Tabela 2. Análise crítica da influência das condições geográficas e ambientais 

CONDIÇÕES 
GEOGRÁFICAS E 
AMBIENTAIS 

ANÁLISE CRITICA  

INFLUÊNCIA EM 
GRUPOS 
POPULACIONAIS 
VULNERÁVEIS 

INFLUÊNCIA NOS PROBLEMAS 

Dimensão do 
Território 

O território tem uma área que abrange a 
junção de quatro zonas urbanas que se 
estendem do centro histórico à faixa 
ribeirinha da cidade. 

Sem influência 
relevante 

Sem influência relevante 

Caracterização 
das 
Acessibilidades 

Boas acessibilidades e ligação estratégica 
ao país. 
Inexistência de transportes urbanos no 
período noturno. 

Facilita a circulação e 
disponibilidade de 
substâncias ilícitas. 
Dificulta o acesso a 
trabalhos que 
envolvam turnos. 
Facilita a fixação de 
passantes.  

Trata-se de um fator de risco 
relativamente ao consumo de SPA. 
 
Reforça os níveis de desemprego. 
 
Reforça o grupo de sem abrigo. 

Condições 
Habitacionais 

1 -- Na sua maioria as habitações do 
território são do tipo Clássico com as 
necessárias condições de habitabilidade. 
 
2 - Existe um considerável número de 
habitações devolutas e degradadas, 
distribuídos de forma dispersa e 
localizados sobretudo nas zonas do 
planalto e da Ribeira. 

2 - Estes espaços 
devolutos são 
frequentemente 
utilizados pelos 
indivíduos em 
situação de sem 
abrigo. 

2 - Alguns destes espaços devolutos 
estão sinalizados como sendo locais 
de consumo e eventual venda de 
estupefacientes. 
 
A utilização coletiva destes espaços 
por consumidores de SPA poderá 
ser um fator de risco para as 
doenças infeciosas. 
 
Aumenta os níveis de insegurança 
da população. 
 
Permite uma menor exposição dos 
indivíduos sem-abrigo, bem como 
uma solução alternativa temporária 
para esta situação. 

Espaços de 
Lazer 

 
Existe no território uma variada oferta de 
cafés, bares e esplanadas, concentrados no 
centro histórico da cidade, frequentados 
pela população mais jovem. 
Estes espaços coexistem com outros 
espaços culturais frequentados 
maioritariamente pela população adulta. 
 
Existem distribuídos pelo território 
diversos jardins públicos, maioritariamente 
na zona do planalto, que em período 
escolar são frequentados pelos 
adolescentes e jovens oriundos das 
freguesias rurais e da cidade.  
 
Sobretudo dois destes espaços, são 
diariamente frequentados por indivíduos 
adultos, desocupados e com PLA. 

A frequência destes 
espaços é facilitadora 
de uma partilha de 
experiências de 
iniciação, entre os 
adolescentes, jovens 
e os jovens adultos. 
 

Aumenta a probabilidade de existir 
uma experimentação ou um uso 
/abuso de álcool e cannabis por 
parte da população mais jovem. 
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CONDIÇÕES 
GEOGRÁFICAS E 
AMBIENTAIS 

ANÁLISE CRITICA  

INFLUÊNCIA EM 
GRUPOS 
POPULACIONAIS 
VULNERÁVEIS 

INFLUÊNCIA NOS PROBLEMAS 

Características 
Urbanísticas 

O território apresenta uma grande 
diversidade nas suas caraterísticas 
urbanísticas. É composto pelo centro 
histórico da cidade, por uma área 
envolvente que congrega vários Bairros 
residenciais de construção mais recente e 
uma zona mais periférica, com traços de 
alguma ruralidade, onde já surgem 
habitações com pequeno logrador. 
 
Existem 8 bairros de arrendamento 
apoiado, maioritariamente habitados por 
famílias carenciadas, algumas das quais 
referenciadas por problemas ligados ao 
consumo e/ou tráfico de SPA. Estes bairros 
situam-se nas zonas periféricas do 
território, maioritariamente na zona 
urbana de S. Salvador. 

Influência negativa de 
pares na adoção de 
comportamentos 
aditivos e antissociais. 
 
Estigmatização dos 
indivíduos e das 
famílias. 

 Aumenta a probabilidade de 
existência de casos de insucesso, 
absentismo e abandono escolar das 
crianças e dos adolescentes, 
sobretudo pelos modelos 
educativos praticados e pela 
negligência por parte dos 
cuidadores. 
 
Aumenta a probabilidade de início 
do consumo de SPA nos 
adolescentes e jovens. 
 

 

2. CARATERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO 

 

A. População Residente e Intensidade do Povoamento 

 
Tabela 3. Variação população residente – 2001/2011 e densidade populacional em 2011 

 

Local de Residência 

2001 

(Habitantes) 

2011  

Densidade 

Populacional (Km2) Habitantes Variações % 

Portugal 10 041 813 10 329 340 1,9% 114,5 Hab./km
2
 

Concelho de Santarém 63.563 62.200 -2,1% 111,0 Hab./Km
2
 

Zona Urbana de Marvila 9.584 9.044 -5,6% 635,8 Hab./Km
2
 

Zona Urbana de São Nicolau 9.036 9.627 6,5% 648,1 Hab./Km
2
 

Zona Urbana de São Salvador 9.211 10.513 14,1% 885,9 Hab./Km
2
 

Zona Urbana de Sta. Iria 1.021 745 -27,0% 51,2 Hab./Km
2
 

Fonte: INE-Censos 2011 
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Contrariamente à realidade nacional, como se pode verificar o concelho de Santarém perdeu população 

entre 2001 e 2011, passando de 63.563 para 62.200 habitantes (onde se inclui a Freguesia de Pombalinho 

com 448 pessoas residentes) o que significa uma taxa de crescimento negativa de – 2,1%. 

 Segundo os dados do Censos Definitivo 2011 do Instituto Nacional de Estatística (INE), o concelho de 

Santarém tem atualmente uma população residente de 62.200 habitantes, sendo 29.447 do sexo masculino 

e 32.753 do sexo feminino. 

Em termos da densidade populacional, a União de Freguesias de Santarém, no seu total regista atualmente 

29.929 habitantes distribuídos pela área de 55,726 Km2, apresenta como se pode verificar uma alta 

densidade populacional 537,1Hab/ Km2. 

Das quatro zonas urbanas que integram o nosso território, destaca-se São Salvador por apresentar um valor 

mais elevado 885,9hab/km2, coincidente com uma variação populacional de 2001/2011 de 14,1%, pelo 

facto de esta abranger maioritariamente novos bairros residenciais, com uma crescente fixação de famílias 

mais jovens e mais numerosas. 

Em contrapartida, verifica-se que a zona ribeirinha de Santa Iria perdeu um número significativo de 

habitantes, quer pelo envelhecimento da população, pela saída da população residente mais jovem, quer 

pela oferta residual do parque habitacional, registando uma densidade populacional extremamente baixa. 
 

Tabela 4. População Residente em 2001 e 2011, por grupo etário e taxa de variação 

Local de Residência á 
data dos Censos  
2001-2011 

População Residente (%) 

0 - 14 Anos 15 - 24 Anos 25 - 64 Anos 65 e mais anos 

2001 2011 T.V.% 2001 2011 TV% 2001 2011 T.V.% 2001 2011 TV% 

Concelho de 

Santarém 
8.938 8.891 -0,53 8.447 6.046 -28,42 33.129 33.035 -0,08 13.049 14.162 8,53 

Fonte: INE – Censos 2001-2011 
 

 

É de notar o decréscimo do número de habitantes em todos os grupos etários, com exceção do grupo 

etário de > de 65 anos no qual se verificou um crescimento de 8,53% de habitantes. 

O grupo dos jovens (15-24 anos) pode-se considerar o mais preocupante por registar um decréscimo de 

28% em 2011. 

Em termos de análise demográfica, um dos aspetos mais importantes na análise de uma população é a sua 

composição etária. Alterações no equilíbrio entre os três principais grupos de população – população jovem 

(0-14 anos), população em idade ativa (15-64 anos) e população idosa (65 ou mais anos de idade) – para 
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além das implicações sociais e económicas, são também determinantes ao nível do planeamento do 

território porque evidencia o peso da população dependente, sobretudo dos idosos que constituem 

encargos sociais para a população ativa. 

Como se pode verificar, a distribuição da estrutura etária no concelho de Santarém é em todo semelhante à 

realidade nacional. Os grupos etários da população 25/64 anos e acima dos 65 anos comportam a maioria 

da população residente no concelho. 

 

B. Famílias 

 

Tabela 5. Nº de Residentes / Tipo de Famílias 

Local de 

Residência 

Nº de 

Residentes 

Famílias 

Clássicas 

Famílias 

Institucionais 

Portugal 10.560.760 4.043.726 4.833 

Concelho de 

Santarém 
62.200 24.941 39 

Zona Urbana de 

Marvila 
9.044 3.862 13 

Zona Urbana de 

São Nicolau 
9.627 3.922 5 

Zona Urbana de 

São Salvador 
10.513 4.161 3 

Zona Urbana de 

S.ta Iria da 

Ribeira 

745 323 0 

FONTE: INE- CENSOS 2011 

 

No Território “União de Freguesias de Santarém” à semelhança do concelho, o número de Famílias 

Institucionais é residual, sendo na sua maioria consideradas Famílias Clássicas. 

Relativamente à realidade demográfica das famílias do concelho de Santarém pode-se ler no “Diagnóstico 

Social do Concelho de Santarém a seguinte referência -” «Durante a última década assistimos a uma 

diminuição dos números e pessoas constituintes do agregado familiar. Esta redução progressiva ao núcleo 

familiar restrito é uma tendência generalizada do país.  
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Em 2011 verificamos que a maior percentagem se refere a famílias clássicas com dois elementos, refletindo 

esta realidade o perfil do concelho. Esta situação indicia para a tendência do aparecimento de famílias com 

apenas um filho, população envelhecida sem dependentes a cargo, casais sem filhos e famílias 

monoparentais.»  

 

 

Tabela 6- Pai/Mãe que co-habita com pelo menos um filho 

Local de 

Residência 

Pai c/ pelo menos 

um filho 

Mãe c/ pelo menos 

um filho 
TOTAL 

Concelho de 

Santarém 
319 2.199 2.518 

U F de Santarém 167 1.303 1.470 

Zona Urbana de 

Marvila 
49 414 463 

Zona Urbana de 

São Nicolau 
50 428 478 

Zona Urbana de 

São Salvador 
63 420 483 

Zona Urbana de 

Sta. Iria da Ribeira 
5 41 46 

Fonte- INE- CENSOS 2011 
 

De notar, que os pais que coabitam com pelo menos um filho são menos que as mães em igual situação 

(87%). O peso destas famílias (monoparentais) na União de Freguesias da Cidade de Santarém é de 58%, 

sendo muito semelhante nos territórios de Marvila, S. Nicolau e S. Salvador. 

 
 

C. População estrangeira 

Para o estudo da evolução demográfica dos territórios a análise das migrações internas e externas revela-se 

muito importante, dado que a fixação de população com nacionalidade estrangeira poderá ter um papel 

preponderante no perfil etário da população residente, por se tratar de um grupo maioritariamente mais 

jovem, o que pode contribuir para atenuar o índice de envelhecimento do concelho. 
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Tabela 7. Estrangeiros Residentes no Concelho de Santarém 

Local de Residência 
População de Estrangeiros 

HM H M 

Concelho de Santarém 11.008 5.343 5.665 

Fonte: SEF-sefstat  

 

Comparativamente a 2015, e conforme os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, em 2016 

verificou-se um aumento de 0,5% no número de estrangeiros a residir no concelho de Santarém. 

Em 2016, dos 11.008 indivíduos estrangeiros pode-se dizer que havia uma distribuição equitativa pelo sexo 

masculino (5.343) e pelo sexo feminino (5.665) Relativamente aos países de origem, pode-se verificar o 

registo de 107 países, sobressaindo em peso numérico os oriundos do Brasil (2.323), da Ucrânia (2.361) e 

da Roménia (1.844), que perfazem cerca de 50% da totalidade desta amostra. 

É considerado um grupo vulnerável, por apresentar problemas ligados ao álcool (consumo nocivo de 

álcool), principalmente a população estrangeira oriunda dos países do Leste da Europa. 

Existem também indícios de situações de violência doméstica, que não é assumida pelas vítimas 

(Mulheres), quer por uma questão cultural, quer por falta de uma rede de suporte, quer ainda, pela frágil 

situação legal em que se encontram. 
 

D. Movimentos Pendulares 

O movimento pendular presente no Território prende-se com uma faixa da população ativa. Uma amostra 

significativa da população residente nas várias freguesias do concelho e em concelhos limítrofes, desloca-se 

diariamente para a área geográfica do território em estudo (centro urbano de Santarém), pela prevalência 

de atividades no âmbito do setor terciário.  

Assim como, durante o período letivo, regista-se a presença diária de um elevado número de Jovens 

oriundos de outras freguesias do concelho e concelhos limítrofes, que frequentam as EB2,3, Escolas 

Secundárias, Profissionais ou do Ensino Superior existentes no território da União de freguesias da cidade 

de Santarém. 

Ainda por questões laborais e pela boa acessibilidade à Área Metropolitana de Lisboa, uma franja da 

população ativa residente no território, desloca-se diariamente na procura de outras oportunidades de 

realização profissional, por vezes insuficientes no território. 

Considerando o movimento de entradas e saídas de população ativa e estudantil, constata-se que em 2011 

o saldo global para o concelho de Santarém era positivo (2.992). 
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Tabela 8. Análise Crítica da Influência das Características Sociodemográficas 

Características 
Sociodemográficas 

Análise Crítica 
Influência em Grupos 

Vulneráveis 
Influência nos Problemas 

População residente e 
intensidade do 
povoamento 

Comparativamente a 2001 
verificou-se em 2011 um 
decréscimo de 12% na 
população do território, 
embora, nas zonas urbanas 
de S. Salvador e de S. Nicolau 
se tenha registado um 
aumento na população de 
14% e 6,5% respetivamente. 
Este fenómeno prende-se 
com o fato de aqui se ter 
registado uma crescente 
oferta imobiliária. 
 
No território existe uma 
elevada densidade 
populacional, sendo a zona 
de S. Salvador a que 
concentra um maior nº de 
residentes por se tratar da 
área de expansão da cidade. 
 
Em geral, existe uma partilha 
do território pelas diferentes 
classes sociais e níveis 
socioeconómicos. 
 
É de relevar a existência de 
um elevado número de 
cidadãos de etnia cigana, 
residentes nos vários bairros 
de arrendamento apoiado 
localizados em S. Salvador e 
em acampamento fixo, nas 
Assacaias- St.ª Iria da Ribeira 
 

Verificando-se uma maior 
concentração populacional, 
verifica-se um maior contato 
intercultural, proximidade 
entre grupos sociais de 
diferentes níveis 
socioeconómicos e influência 
entre pares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proximidade e a prática de 
atividades ilícitas, de que há 
indícios nalguns indivíduos de 
etnia cigana residentes no 
território, facilita a circulação 
de SPA e a consequente 
procura. 

 
 
 
 
Verificando-se uma maior 
concentração populacional, 
existe uma natural potenciação 
dos problemas sociais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma maior disponibilidade de 
substâncias ilícitas é um fator de 
risco, por aumentar a 
probabilidade do contato e do 
uso de SPA por grupos mais 
vulneráveis. 
 

Famílias 

Neste território com 29.929 
habitantes, existe uma 
predominância de famílias 
clássicas (12.268). 
 
Estes valores indiciam que 
existe uma tendência para o 
aparecimento de famílias 
com apenas um filho, 
população envelhecida sem 
dependentes a cargo, casais 
sem filhos e famílias 
monoparentais. 
 

Nas dinâmicas, por vezes 
presentes em algumas famílias 
monoparentais, surgem 
indícios de fragilidades no 
papel desempenhado pelos 
pais e que se refletem no 
processo de desenvolvimento 
pessoal, emocional e social dos 
filhos (crianças e adolescentes) 

Consideramos que podemos 
estar na presença de alguns 
fatores de risco: 
- Práticas parentais 
caracterizadas pelo fraco 
envolvimento/monitorização, 
relativamente à vida dos filhos; 
- Relações familiares perturbadas 
e/ou conflituosas 
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 Assim, nas 1470 famílias 
monoparentais existentes no 
território, verifica-se que 87% 
são constituídas pela mãe e 
pelo menos um filho. 
 

População Estrangeira  

A comunidade estrangeira 
residente no território é 
numerosa, tendo maior 
prevalência os cidadãos 
Brasileiros, Ucranianos e 
Romenos 
 

 
 

Movimentos pendulares 

Cerca de 50% da população 
do concelho desloca-se 
diariamente para o território 
em análise, sendo que um 
elevado número se refere a 
adolescentes e jovens 
escolarizados, utilizadores de 
transportes públicos. 
 
Em contrapartida, uma franja 
da população ativa residente 
no território, faz o 
movimento contrário, por 
questões laborais. 

 
Prevalência diária de um 
elevado número de alunos 
adolescentes e jovens no 
território, oriundos das 
freguesias rurais e limítrofes. 
 
 Ausência de acompanhamento 
diário e regular pelos pais que 
se deslocam para fora do 
território por questões 
laborais.  
 

A ausência da rede primária de 
suporte, por longos períodos 
diários, numa fase crucial do 
desenvolvimento, pode ser 
facilitadora da adoção de 
comportamentos de risco. 

 

 

3. DIMENSÃO DA EDUCAÇÃO 

Pode ler-se no “Retrato da Saúde em Lisboa – Contributo para um Perfil de Saúde da Cidade” (ARSLVT. 

Junho 2013): «A literacia, em saúde [competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para 

ganharem acesso a compreenderem e a usarem informação de formas que promovam e mantenham boa 

saúde] como noutros domínios, está fortemente ancorada na escolaridade. Quanto maior é a escolaridade 

mais elevado tende a ser o nível de literacia, embora se verifiquem muitas diferenças relativamente à idade, 

à classe social e ao sexo. A educação é importante para a saúde, não só pelos conhecimentos específicos 

que oferece mas, sobretudo, porque melhora as competências gerais, incluindo o desenvolvimento do 

pensamento crítico e das capacidades para a tomada de decisão». 
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A.  EQUIPAMENTOS DE ENSINO 

Tabela 9. Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública-2015/16 

Local 

Nº de Equipamentos de Ensino 

1º Ciclo EB 2º Ciclo EB 3º Ciclo EB 
Ensino 

Secundário 
Ensino 

Profissional 
Ensino 

Superior 

Concelho de 
Santarém 

36 Escolas 5 Escolas 5 Escolas 3 Escolas 2 Escolas 4 Escolas 

União de Freguesias 
de Santarém 

12 Escolas 3 Escolas 3 Escolas 2 Escolas 2 Escolas 4 Escolas 

Fonte: Câmara Municipal de Santarém 

 

REDE PÚBLICA 

Como podemos verificar pela análise do quadro, o território em análise dispõe de uma boa capacidade de 

respostas educativas de Ensino Público, desde a Educação Pré- Escolar ao Ensino Superior, o que possibilita 

o acesso a uma diversidade de oportunidades educativas e formativas, não só à população aqui residente, 

como residente noutras freguesias do concelho e em concelhos limítrofes. 

Na União de Freguesias de Santarém existem 3 Agrupamentos de Escolas-Dr. Ginestal Machado, Sá da 

Bandeira e Alexandre Herculano, localizados respetivamente nas três zonas urbanas de Marvila, S. Salvador 

e S. Nicolau. 

A maioria das escolas da rede pública do concelho de Santarém, com oferta educativa a partir do 2º ciclo de 

ensino, está situada na União de Freguesias da cidade de Santarém. Esta concentração de respostas, a este 

nível, origina a presença de um nº significativo de adolescentes e jovens no território, durante os períodos 

letivos.  

É de referir que, de uma forma geral, os Equipamentos Escolares do Território apresentam um bom estado 

de conservação, tendo uma das Escolas Secundárias existentes, já sido objeto de intervenção, de acordo 

com as novas medidas do Ministério da Educação. 

Ao nível do 1º ciclo de Ensino, são disponibilizadas nas diferentes escolas um leque de atividades 

extracurriculares. 

No Ensino Básico e Secundário existe a disponibilização de refeições e de apoio ao transporte dos alunos 

oriundos das freguesias rurais. 

Relativamente à capacidade de resposta ao nível do ensino superior, podemos constatar a existência de 

quatro Escolas de Ensino Superior do Instituto Politécnico de Santarém (Educação; Saúde; Agrária; Gestão e 

Tecnologia), que disponibilizam um leque de ofertas diversificado. 

Em termos de estruturas de apoio aos alunos que frequentam as quatro Escolas de Ensino Superior, o 

Instituto Politécnico de Santarém dispõe de três residências com a capacidade para 280 alunos.  
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REDE PRIVADA 

A completar a Rede Pública existem no território, ao nível do pré – escolar e 1º ciclo, algumas ofertas 

educativas da responsabilidade de entidades privadas (Escola João de Deus; Colégio Vale dos Príncipes) e 

IPSS (CSIS; SCMS). 

Ao nível educativo/ formativo na área da Deficiência, o concelho de Santarém dispõe de uma estrutura da 

APPACDM que disponibiliza uma oferta para 267 pessoas com deficiência, residentes no concelho e 

limítrofes, e que se situa na freguesia de Vale de Santarém.  

Das diversas respostas sociais que esta IPSS possui, importa referir o Centro Socioeducativo para pessoas 

com deficiência entre os 6 e os 18 anos, os dois Centros de Atividades Ocupacionais para a população 

adulta e o Centro de Formação Profissional, que inclui alunos com mais de 15 anos em diversas valências 

formativas. 

No que se refere ao nível da Formação Profissional encontram-se sedeadas na União de Freguesias de 

Santarém as seguintes Escolas: 

- A Escola Profissional do Vale do Tejo, localizado no centro histórico da cidade, com uma população de 307 

formandos e com uma oferta formativa diversificada. 

- O Centro de Formação Profissional de Santarém, localizado na zona industrial e que constitui um centro 

de formação de gestão direta do IEFP, abrangendo diversas áreas de formação, na sua maioria direcionadas 

para jovens adultos e adultos. 

-O CENFIM (Centro de Formação Profissional da Industria Metalúrgica e Metalomecânica), atualmente 

encontra-se a funcionar nas instalações do Centro de Formação Profissional. Este centro de formação 

participada, registou no ano letivo de 2015/2016 a presença de um grupo de 106 formandos, inscritos em 

diversos cursos do sector metalomecânico e eletromecânico, agroalimentar e terciário. 

 

Ao nível da Formação Extraescolar existe no território o Conservatório de Música de Santarém, que é uma 

cooperativa sem fins lucrativos, localizado no centro histórico da cidade. O Conservatório tem paralelismo 

pedagógico, desenhado oficialmente pelo Ministério da Educação, leciona em regime articulado e supletivo 

os cursos Básicos (do 1º ao 5º graus) e Secundário (do 6º ao 8º graus) de música. 

 

Relativamente ao Ensino Universitário, existe no território o ISLA Santarém (Instituto Superior de Línguas e 

Administração), que foi a primeira instituição de ensino superior a surgir na cidade de Santarém. 

Atualmente disponibiliza uma diversidade de respostas educativas na área da Gestão. 
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A1. Nível de Escolaridade 
 

Tabela 10. Taxa de Nível de Instrução mais elevado e completo em 2011 da População Residente no Concelho de Santarém 

Local de Residência Analfabetismo 1º Ciclo EB 
2º Ciclo 

EB 
3º Ciclo 

EB 
Ensino 

Secundário 
Ensino 

Superior 

Portugal 8,5 % 29,8% 10,3% 15,7% 16,8% 15,6% 

Concelho de 
Santarém 

5,56% 30,2% 8,7% 15,2% 16,9% 17% 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

De acordo com os dados do INE- Censos de 2011, no que se refere ao nível de ensino mais elevado e 

completo da população residente no concelho de Santarém, verificam-se valores idênticos ao registados a 

nível nacional, 30,2% dos residentes têm o 1º ciclo, 8,7 % têm o 2º ciclo, 15,2% o 3º ciclo, 16,9% o Ensino 

Secundário e 17 % o Ensino Superior. No entanto, é de registar os valores mais baixos (8,7%) no que se 

refere ao nível do 2º ciclo, assim como uma maior percentagem de residentes com um nível de instrução 

superior (17%). 

A taxa de analfabetismo apresenta um valor inferior aos indicadores nacionais (8,5%), havendo um 

decréscimo relativamente a 2001 que registava um valor de 9,9%. 

Relativamente às zonas urbanas verifica-se que, comparativamente com o restante concelho de Santarém, 

S. Nicolau e S. Salvador apresentam as taxas mais baixas de analfabetismo de 2,65% e 2,92% 

respetivamente, por corresponderem a zonas com um maior índice de população mais jovem.  

 

Tabela 11. Nº de alunos/ Nível de Escolaridade /Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública- 2015/16 

Estabelecimento 
Escolar 

Nº de alunos/ Nível de Escolaridade 

1º Ciclo EB 2º Ciclo EB 3º Ciclo EB Secundário Profissional 
Ensino 

Superior 

Agrupamento de 
Escolas Alexandre 

Herculano 
587 266 

310 +44 
(vocacional) 

=354 

 

Agrupamento de 
Escolas Dr.º Ginestal 

Machado 
351 306 

472 + 31 
(vocacional) 

=503 

643 149  

Agrupamento de 
Escolas Sá da Bandeira 

674 385 
607+24 

(Vocacional) 
=631 

710 168  

IPSantarém  3.725 

Total 1.612 957 1.488 1.353 317 3.725 

Fonte: Estabelecimentos de Ensino 
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Analisando o presente quadro, que nos permite conhecer a população que pode ser alvo de intervenção 

em contexto escolar, verifica-se que o Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira em todos os níveis de 

ensino tem inscrito um maior nº de alunos. 

Existe em todos os agrupamentos um equilíbrio na distribuição de alunos por cada ano de escolaridade (do 

5º ao 12º ano). 

A população que frequenta o Ensino Superior tem um peso significativo (3.725 alunos) na dinâmica 

académica deste território. 

Ao nível dos jovens da faixa etária 16 – 18 anos, que frequentam as duas Escolas Secundárias existentes no 

território, verificamos que cerca de 25% dos 1353 alunos, opta pela via da formação profissional (317 

alunos). Destes alunos, embora a opção desta via seja tomada por alguns de forma criteriosa, existe uma 

franja que seguiu este trajeto educativo/formativo como uma medida alternativa à conclusão da 

escolaridade obrigatória e um meio facilitador/protetor da sua inserção socio - laboral. Assim sendo, pode 

considerar-se um grupo vulnerável, no qual aparecem alguns comportamentos de risco com consequências 

ao nível da saúde e sociais para estes jovens. 

O grupo de alunos que frequentam o 3º ciclo do ensino vocacional (99 alunos), pelas suas caraterísticas e 

necessidades, é considerado um grupo vulnerável ao nível do uso de SPA e de outros comportamentos de 

risco, que requere um olhar atento por parte dos responsáveis pelo seu processo formativo global. 

 

 

 A2. Abandono e Retenção Escolar 
 

Tabela 12. Taxa de Abandono e Retenção Escolar (%) por Ciclo de Ensino/ Estabelecimento de Ensino - 2015/2016 

Estabelecimento 
de Ensino 

Níveis de Ensino 

1º Ciclo EB 2º Ciclo EB 3º Ciclo Secundário Profissional 
Ensino 

Superior 
Aban-
dono 

Reten-
ção 

Aban-
dono 

Reten-
ção 

Aban-
dono 

Reten- 
ção 

Aban- 
dono 

Reten- 
ção 

Aban-
dono 

Reten- 
ção 

Abandono 

Agrupamento de 
Escolas Alexandre 

Herculano 

0,00 0,9 0,00 13,7 0,00 11,7  

Agrupamento de 
Escolas Dr.º 

Ginestal Machado 
0,00 4,85 2,94 4,90 1,39 7,36 2,02 15,86 0,67 6,71  

Agrupamento de 
Escolas Sá da 

Bandeira 
0,00 nd 0,00 12,73 0,00 10,4 0,14 15,07 nd nd  

I.P. de Santarém  17 

Fonte: Estabelecimentos de Ensino 
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Como se pode verificar não existem situações de abandono escolar ao nível do 1º ciclo de ensino, e as 

taxas de retenção são residuais. 

No que se refere ao 2º e 3º ciclo de ensino, os valores referentes ao nº de alunos em situação de 

abandono ou de retenção não são significativos. Pelo aumento do grau de exigência, no Ensino 

Secundário verificamos uma taxa de retenção mais elevada, cerca de 15% dos alunos. 

 

Tabela 13. Análise Crítica da Influência dos Problemas ao Nível da Educação 

Educação Análise Crítica 
Influência em Grupos 

Vulneráveis 
Influência nos Problemas 

Equipamentos de 
Ensino 

Verifica-se que existe uma rede 
escolar Pública e Privada, 
adequada às necessidades da 
população, com uma resposta 
educativa do pré-escolar ao 
ensino superior. 
 
A maioria dos equipamentos 
escolares, a partir do 2º ciclo de 
ensino, está localizada neste 
território, o que origina durante 
os períodos letivos uma grande 
concentração de adolescentes e 
jovens residentes na cidade e 
oriundos das freguesias 
limítrofes. 

A necessidade de os Pré-
adolescentes se deslocarem 
diariamente das freguesias 
rurais para a sede do concelho, 
precipita o processo de 
separação da sua rede de 
suporte (famílias) nesta fase 
crucial de desenvolvimento. 
 
  A deslocalização diária, destes 
pré-adolescentes e 
adolescentes permite-lhes o 
contato com uma outra 
realidade e a vivência precoce 
de algumas experiências de 
iniciação, próprias dos 
processos de integração neste 
novo contexto  
 

Existem alguns aspetos que 
poderão constituir fatores de 
risco relativamente ao início de 
consumos de SPA pelos pré-
adolescentes e adolescentes, 
nomeadamente: 
 
- A alteração nos níveis de 
monitorização da vida dos filhos, 
por parte dos pais  
 
- A existência de uma real 
distância física, entre o local de 
residência e a Escola, dificulta a 
manutenção de uma relação de 
proximidade entre a família e a 
escola, comprometendo o 
acompanhamento do processo 
educativo dos filhos. 
 
- A pressão de pares e a 
concentração de jovens, que 
constitui um polo atrativo para o 
pequeno tráfico, aumentam a 
probabilidade de início precoce 
do consumo de substâncias 
psicoativas. 

Nível de 
Escolaridade 

 
Existem no território todos os 
níveis de ensino/formação, o que 
exige das entidades competentes 
(educação, saúde e social) 
respostas adequadas a cada 
grupo e faixa etária. 
 
Verifica-se uma distribuição 
equilibrada do número de alunos 
com frequência no Ensino Básico 
e Secundário, havendo no total, 
uma maior prevalência no grupo 

A existência de respostas 
educativas/formativas 
alternativas (cursos vocacionais 
e profissionais, deve ser 
encarada como um fator 
protetor, dado permitir aos 
alunos com percurso escolar 
problemático, a manutenção 
de uma ligação a espaços 
securizantes que apostam no 
desenvolvimento pessoal, 
social e profissional. 

A existência de grupos mais 
vulneráveis em termos do 
percurso académico é indicativa 
de haver uma maior 
probabilidade da presença de 
diferentes comportamentos de 
risco nestes alunos. 
 
No numeroso grupo de alunos do 
Ensino superior presente no 
território, registam-se rituais de 
integração e de vivência 
académica permissivos 
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que frequenta o Ensino Superior. 
 

relativamente ao consumo de 
álcool e de outras SPA. 

Abandono Escolar 

 
São residuais os números 
registados ao nível do abandono 
escolar, no que se refere aos 
alunos que frequentam o ensino 
básico e secundário. 
Com base na legislação em vigor, 
sempre que há indícios de casos 
de abandono escolar, esta 
situação é referenciada à CPCJ, 
pelo que foram referenciados 40 
casos, no ano 2016. 
Ao nível do ensino superior, o 
abandono escolar existente 
prende-se com as fragilidades 
económicas da família ou com 
uma mudança de projeto 
formativo.  
 

 
O grupo de alunos que regista 
abandono escolar é sempre um 
grupo vulnerável ao consumo 
de substâncias psicoativas  

O abandono escolar e os motivos 
associados devem sempre ser 
equacionados como um fator de 
risco ao nível do consumo 
precoce de SPA 

Analfabetismo 

Os níveis de analfabetismo (5,6%) 
encontram-se abaixo da média 
nacional e esta realidade está 
associada a uma faixa etária> 65 
anos. 

O analfabetismo é um fator de 
estigmatização e uma barreira 
à formalização do pedido de 
ajuda.  

O analfabetismo dificulta a 
adesão ao um programa de 
tratamento ao nível dos CAD. 

 

4. DIMENSÃO SOCIAL E ECONÓMICA  

O contexto de crise económica e social registado na última década, conduziu quer ao agravamento da 

situação das pessoas mais vulneráveis, quer ao aumento de novos casos. Alguns fatores de risco no âmbito 

da problemática do consumo de substâncias psicoativas são indicadores frequentemente associados à 

privação económica e social extrema. Com base em evidência científica constata-se que certas variáveis, ao 

nível familiar e comunitário, podem tornar o indivíduo especialmente vulnerável ao consumo de 

substâncias psicoativas, bem como ao abuso de medicação (ansiolíticos e antidepressivos), situação que 

ganha contornos mais densos no caso das recaídas após largos anos de abstinência. 

A. SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO 

Tabela 14. População Residente Empregada segundo Setores de Atividade 

Local de residência PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 

Portugal 133.386 (3,1%) 1.154.709 (26,5%) 3.073.092 (70,5%) 

Concelho de 
Santarém 

1.114 (4,5%) 5.619 (22%) 18.750 (73,5%) 

União de Freguesias 
de Santarém 

366 (2,8%) 1,868 (14,4%) 10.746 (82,8%) 

FONTE: INE Censos 2011 
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No concelho de Santarém a taxa de atividade em 2011 (define o peso da população ativa sobre o total da 

população com 15 e mais anos, INE) era de 46%, sendo de 49,53% no caso dos homens e 42,93% no caso 

das mulheres. Da população ativa1, 89% estava empregada. 

Taxa de emprego no concelho de Santarém, em 2011, era de 47,8%, sendo em Portugal de 53,9%. Dos 

empregados, 73,5% integravam o setor terciário, 22% o setor secundário e 4,5% trabalhavam no setor 

primário. Relativamente ao setor terciário a maioria das pessoas (56,8%) estavam empregadas em 

atividades de natureza económica e 43,2% em atividades de natureza social. O setor primário tem um peso 

residual, o que não significa um decréscimo da atividade agropecuária, mas sim, é representativo do 

aumento de mecanização neste setor. 

 Na União das Freguesias de Santarém, S. Nicolau (51,16%) e S. Salvador (52,61%), apresentam as maiores 

taxas de atividades do concelho. Contrariamente, Santa Iria da Santa Iria Ribeira de Santarém tem a taxa 

mais baixa, 38,79%. 

Relativamente, aos grupos socio económicos verifica-se, em 2011, um maior peso dos empregados 

administrativos, do comércio e serviços (12% da população total), seguidos dos operários qualificados e 

semiqualificados (7%) e por último dos quadros intelectuais e científicos (6%). 

A base económica do Território é diversificada, representativa da realidade atual do concelho de Santarém. 

Não sendo exclusivamente agrícola, industrial, turístico, ou um centro de serviços, mas é tudo isso. Para 

além de Santarém ser uma cidade de serviços, que assegura o essencial nesta sub-região, tem uma tradição 

agrícola que lhe permite ter um papel no desenvolvimento de indústrias de transformação agroalimentar e 

na estrutura do emprego na região. É ainda de realçar as ofertas turísticas que ao longo do ano atraem 

muitos visitantes a este território. 

 
 

Tabela 15.- Taxa de Desemprego/ Concelho/ Zona urbana % 

Local de Residência HM% H% M% 

Concelho de Santarém 11,4 11,57 10,49 

Zona Urbana de Marvila 12,56 14,52 10,79 

Zona urbana de S. Salvador 10,47 11,1 9,88 

Zona Urbana de S. Nicolau 11,47 12,07 10,07 

Zona Urbana de St.ª Iria 20,76 23,03 18,25 

Fonte: INE- Censos 2011-  

 

Em 2011, a taxa de desemprego no concelho de Santarém era de 11,04%, sendo maior entre os homens 

(11,57%) do que entre as mulheres (10,79%).  
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A taxa de desemprego mais elevada verifica-se na zona urbana de Santa Iria da Ribeira de Santarém 

(20,76%). 

 

Tabela 16. Desemprego por Sexo/ Tempo de Inscrição/ Situação de Procura de Emprego 

Local de Residência 
Género 

Tempo de 
Inscrição 

Tipo de procura 

HM H M -1ano +1ano 1ºEmp Novo Emp. 

Concelho de Santarém 3026 1568 1458 1795 1231 242 2784 

Fonte-IEFP- Março 2017 

 

Conclui-se, ainda que, dos 3026 desempregados no concelho, 92% se encontra nesta situação por ter 

perdido um emprego, e que somente 8% dos indivíduos procura o 1º emprego. 

 

Tabela 17-População Desempregada /Nível Académico 

Local de Residência 
<1º 

Ciclo 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Superior Total 

Concelho de Santarém 118 537 435 659 818 459 3026 

Fonte-IEFP-Março 2017 

 

Tabela 18- População Desempregada / Faixa Etária- Concelho de Santarém 

Local de Residência <25 Anos 25-34 Anos 35-54 Anos 
= ou >55 

anos 
Total 

Concelho de Santarém 347 688 1417 574 3026 

Fonte-IEFP-Março 2017 

 

Da análise global dos dados e do contributo informativo dos parceiros locais, constata-se que “o 

desemprego é transversal a todas as idades, sexos e estratos sociais”. Provocado pela crise económica dos 

últimos anos, a sua amplitude e gravidade têm consequências que atingem um número considerável de 

pessoas e de famílias. “Tem-se assistido como tal, entre outros factos, ao retorno de ex-emigrantes ao 

estrangeiro e a um novo movimento emigratório composto por população jovem e instruída”.  

“Verifica-se ainda, a (re)valorização do setor agrícola com especialização em monoculturas, aproveitando 

recursos/bens familiares”.  

“Em termos sociais, os parceiros locais referem o aumento dos pedidos de ajuda institucional por novas 

famílias e a desinstitucionalização de idosos e crianças devido às dificuldades económicas” provocadas 
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sobretudo pelo desemprego, pela precariedade do emprego e pelo decréscimo dos rendimentos do 

trabalho. 

“Foi ainda referida a dificuldade de inserção no mercado de trabalho provocada por situações de 

desarticulação entre as ofertas de trabalho e a procura e/ou ausência de ofertas de emprego, pela baixa 

escolaridade e baixa qualificação da população ativa. Este problema resulta na instabilidade profissional e 

precariedade laboral de muitas pessoas.” 

“Outro aspeto sinalizado que contribui para este problema diz respeito à existência de pouca indústria no 

concelho, pelo que as ofertas de emprego se concentram no comércio e serviços, o que coloca sérias 

dificuldades à inserção profissional de pessoas menos qualificadas. A esta situação acresce a desativação da 

agricultura e também a sua mecanização, o que reduz a necessidade de mão-de-obra num concelho de 

fortes caraterísticas agrícolas.” 

A insuficiência da rede de transportes é também um sério constrangimento no acesso à formação e 

sobretudo a postos de trabalho com horários noturnos (turnos). Uma das principais consequências é a 

dificuldade de integração no mercado de trabalho destas pessoas, nomeadamente, de públicos mais 

vulneráveis, causando não raras vezes, a sua desistência. 

B. BENEFICIÁRIOS DE APOIOS SOCIAIS  

B.1. Rendimento Social de Inserção (RSI) 

 

Tabela 19. Beneficiários de RSI 

Local de Residência 
Beneficiários 

(com processamento) 
Famílias 

(com processamento) 

Concelho de Santarém 1 630 800 

União de Freguesias de 
Santarém 

931 447 

Fonte: ISS de Santarém- 2016 

 

Dos dados enviados pelo Centro Distrital do ISS de Santarém, conclui-se que mais de metade (57,1%) dos 

beneficiários de RSI do concelho reside na União de Freguesias de Santarém, concentrando assim as 

situações de maior carência económica. Se atentarmos ao facto de que o mesmo concentra apenas 14,5% 

da população do total do concelho, estes números ganham ainda mais relevo. Acresce ainda o facto de ser 

um território urbano e, por isso, sem a possibilidade de recurso à pequena agricultura de subsistência, pelo 

que estas pessoas se encontram em situação de maior vulnerabilidade social. 
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B.2. Atendimento e Ação Social 

 

Em outubro de 2016 entrou em funcionamento o atendimento de primeira linha da Rede Local de 

Intervenção Social no concelho de Santarém com duas Equipas, uma que abrange todas as freguesias rurais 

(exceto Almoster e o Vale de Santarém), sediada na Santa Casa da Misericórdia de Pernes, e outra que 

abrange estas duas últimas e a União de Freguesias de Santarém, sediada na Cruz Vermelha de Santarém. 

Os dados já apresentados por estas equipas relativamente ao primeiro semestre de funcionamento são 

processados localmente, têm indicadores mais significativos e efetivamente mais interessantes do ponto de 

vista da análise social do território. No entanto, pela data de início de funcionamento desta estrutura, só 

existem dados relativos ao último trimestre do ano em análise (2016), pelo que temos que nos restringir à 

informação do ISS, sem dados do território da União de Freguesias e sem destaque para o número de 

indivíduos apoiados por tipo de apoio. 

 
Tabela 20. Processos Familiares Ativos em Atendimento e Ação Social (Concelho) 

Local de Residência Nº Processos familiares 

Concelho de Santarém 4 573 

Fonte: ISS de Santarém- Junho 2017 
 

De acordo com a informação do ISS, em 2016 foram apoiadas em ação social no concelho 4 573 famílias, 

não nos sendo possível apurar o número de indivíduos a que este número corresponde. 

 
Tabela 21. Processos Familiares Ativos, com Problemáticas Aditivas em Atendimento e Ação Social (Concelho) 

Tipo de problemática Nº Processos familiares 

Outras SPA 111 

Álcool 54 

Total 165 

Fonte: ISS de Santarém- Junho 2017 

 

Como nos é dado verificar, do total destes processos, 3,6% correspondem a situações cuja principal 

problemática e motivo do apoio está relacionada com o consumo de SPA. 
  

http://www.arslvt.min-saude.pt/


                                                                                                                                      

Atualização do Diagnóstico do Território – Santarém - Cidade 

 

 

Página 38 de 94 

 

 

 

Tabela 22. Nº Apoios Económicos Processados em 2016 pelo SLS por tipo de apoio (concelho) 

Tipo de apoio Nº de apoios 

Ações de apoio a candidatos a asilo 31 

Subsídios eventuais 608 

Subsídios eventuais a indivíduos com VIH 10 

Comunidades Terapêuticas p/ jovens c/ PPP 56 

Outras 172 

Lares c/ fins lucrativos velhice 37 

Lares c/ fins lucrativos 52 

Prevenção, reabilitação e ajudas técnicas 129 

Invalidez e reabilitação 52 

Total 1.092 

Fonte: ISS-Junho 2017 

 

Tabela 23. Nº Apoios Económicos Processados em 2016 pelo SLS por tipo apoio em Processos com Problemáticas de 
Toxicodependência, Alcoolismo, VIH, e Sem Abrigo (Concelho) 

Tipo de problema Nº de Apoios 

Medicamentos, terapias e exames médicos 16 

Outros - saúde 25 

Dividas diversas 10 

Subsídios específicos p/ VIH 10 

Comunidades Terapêuticas p /jovens c/ PPP 19 

Comunidades Terapêuticas p/ adultos 108 

Apoio económico. p/ equipamentos/reabilitação 28 

Internamentos (UD) 6 

Outras 18 

Total 244 

Fonte: ISS de Santarém- Junho 2017 

 

De acordo com os dados disponíveis pelo Centro Distrital do Instituto de Segurança Social, 22,3% do total 
de apoios económicos processados em 2016 (1 095), correspondem a processos associados à problemática 
da toxicodependência, alcoolismo, VIH e pessoas sem-abrigo, sendo cerca de 50% apoios para 
internamento em Comunidade Terapêutica. 
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C. População Sem-Abrigo 

“Torna-se evidente que a questão habitacional é relevante, mas os problemas das pessoas sem-abrigo são 

outros e é da maior importância que estejamos conscientes quanto a esta matéria. Por esta razão deve 

estabelecer-se a distinção entre houseless e homeless: é grave não deter uma habitação com as condições 

mínimas de habitabilidade, mas é mais complexo SER homeless, pois por de trás desta situação (…), existe 

uma perda de vínculos familiares, decorrentes do desemprego, da violência, da perda de algum ente 

querido, perda de autoestima, alcoolismo, toxicodependência, doença mental, entre outros fatores, são os 

principais motivos que levam as pessoas a “morarem na rua”. São histórias de ruturas sucessivas e que, com 

muita frequência, estão associadas ao uso de álcool e drogas, não só pela pessoa sem-abrigo, mas por 

outros membros da família.” 

Em 2011, na sequência da criação da ENPISA, foi constituído um grupo de trabalho no âmbito da rede social 

concelhia, envolvendo todos os serviços que lidam, de alguma forma, com a problemática, no sentido de 

fazer um diagnóstico da situação no concelho. 

O levantamento efetuado revelou a existência deste fenómeno exclusivamente nas suas freguesias 

urbanas, ou seja, na atual União de Freguesias de Santarém, estando associado, em grande parte, a 

situações de abuso de drogas, alcoolismo, imigração ilegal, doença mental, desestruturação familiar, 

dificuldades económicas e saída de instituições (ex. comunidade terapêutica).  

Foram ainda sinalizados dois tipos de sem abrigo: os “passantes” e os “permanentes”. Estes últimos 

adotam este estilo de vida e nem sempre aceitam o apoio. São, geralmente, pessoas mais velhas num 

quadro de rutura familiar e, em muitos casos com consumos abusivos de álcool.  

Os sem-abrigo “passantes”, geralmente mais jovens, estão mais ligados aos consumos de substâncias 

psicoativas, deslocam-se a Santarém, território central de boas acessibilidades e com serviços / instituições 

de apoio às pessoas da região e com uma comunidade terapêutica e equipa de rua. Estas pessoas vão 

ficando, dedicando-se também ao “arrumo de carros”.  

A intervenção entretanto levada a cabo no âmbito do PRI foi permitindo minimizar os problemas dos sem-

abrigo com problemas ligados ao consumo de sustâncias, agilizando todas as respostas existentes no 

território, no sentido de providenciar acompanhamento terapêutico, médico e social (incluindo 

alimentação e higiene pessoal e de roupas) em todos os casos, incluindo os que continuam a viver em 

espaços não convencionais. 

Este modelo de intervenção serviu de base ao trabalho do grupo da rede social que atualmente reúne 

trimestralmente no sentido de manter atualizada a listagem dos sem-abrigo (com e sem problemas ligados 

ao consumo de substâncias), fazendo também o ponto de situação de cada um dos casos. 
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Tabela 24. Indivíduos Sem Abrigo/ Sexo/ Escalão Etário - Concelho de Santarém - 2017 

Local  
Sexo Escalão Etário 

HM H M <18 18-35 36-55 >56 S/I 

Concelho de Santarém 22 18 4 0 3 12 1 6 

Fonte- Grupo de trabalho ”Pessoas Sem Abrigo”- CLAS Santarém 

 

A maioria dos indivíduos em situação de sem abrigo no 1º trimestre de 2017 é do sexo masculino (82%), e 

situa-se no escalão compreendido entre os 36 e os 55 anos de idade (54,5%). 

 

Tabela 25. Individuos Sem Abrigo/ Nacionalidade - Concelho de Santarém - 2017 

Local  
Tipo de nacionalidade 

Total 
Portuguesa Ucraniana Romena 

Concelho de Santarém 17 2 3 22 

Fonte- Grupo de trabalho” Pessoas Sem Abrigo”- CLAS Santarém 

 

Como se pode verificar 77,3% destes indivíduos são de nacionalidade portuguesa, sendo os restantes 

oriundos de países de leste (ucraniana e romena). 
 

Tabela 26. Indivíduos Sem Abrigo/ Tipo de Abrigo - Concelho de Santarém - 2017 

Local  

Tipo de Abrigo 

Total Casas 
devolutas/abandonadas 

Rua/Telheiros/Salas de 
espera 

Concelho de 
Santarém 

9 13 22 

Fonte- Grupo de trabalho” Pessoas sem abrigo”- CLAS Santarém 

Deste grupo, 50% fazem as suas vidas em casas devolutas/abandonadas, sem água nem eletricidade 

(exceto em situações em que fazem “puxadas”), “competindo” muitas vezes entre si na organização e 

conforto do seu espaço e cobrando, por vezes, algum valor a outros indivíduos na mesma situação, pelo 

“subaluguer” de um “quarto” que tenha a mais. 

Existem ainda 36% de indivíduos que pernoitam em telheiros, alpendres ou na sala de espera do hospital. 
 

Tabela 27. Indivíduos Sem Abrigo/ Tempo nesta Situação - Concelho de Santarém - 2017 

Local  
Período de Tempo   

Total 
 <1 Ano > 1 Ano 

Concelho de Santarém 7 15 22 

Fonte- Grupo de trabalho” Pessoas sem abrigo”- CLAS Santarém 
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Como de pode verificar a maioria dos indivíduos sem-abrigo (68%) encontra-se nesta situação há mais de 1 

ano. 

 

Tabela 28. Individuos Sem Abrigo com CAD - Concelho de Santarém - 2017 

Local  

Problemáticas associadas a CAD 

Total 
PLA OSPA 

Duplo 
Diagnóstico 

Concelho de 
Santarém 

10 7 2 19 

Fonte- Grupo de trabalho” Pessoas sem abrigo”- CLAS Santarém 

Do total dos indivíduos sinalizados, só quatro não têm problemas relacionados com consumos de 

substâncias; 10 são consumidores de álcool, 7 de outras substâncias ilícitas e 2 têm duplo diagnóstico. 

Destes 19 indivíduos com CAD, 5 não se encontram em acompanhamento na ET de Santarém. 

A continuação da existência de apenas uma resposta ao nível do acolhimento temporário para esta 

população – Santa Casa da Misericórdia de Santarém – com as condicionantes de perfil de utente 

consumidor, foi considerada como insuficiente devido ao crescimento do fenómeno, à sua abrangência e 

transversalidade. 

 

5. Dimensão da Criminalidade  

A. Dados globais 

A força de segurança responsável pelo Território em estudo é a Polícia de Segurança Pública, que no 

relatório enviado ao CRI, refere que em 2016 na cidade de Santarém, se registaram as seguintes 

ocorrências relacionadas com abuso de drogas e problemas ligados ao álcool: 

 4 - Crimes relacionados com o consumo de álcool (acidentes rodoviários, Violência Doméstica, etc.); 

 7 - Participações relacionadas com o consumo de álcool (desordens, atos de vandalismo, etc.); 

 12 – Crimes relacionados com estupefacientes (Posse e Tráfico); 

 15 – Participações relacionadas com estupefacientes (consumo de SPA). 

No relatório é ainda referido que a idade dos infratores se situa entre os 18 e os 62 anos, sendo na sua 

maioria do sexo masculino. 

B. Crianças e Jovens em Risco 

Nos grupos de trabalho realizados, os técnicos que neles participaram manifestaram preocupações 

relativas às dinâmicas e às problemáticas emergentes das famílias residentes no território, no que respeita 
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às situações de risco e de perigo dos menores e que podem comprometer o saudável 

crescimento/desenvolvimento das crianças e jovens  

Neste sentido, e para uma maior compreensão desta realidade, foi solicitado à Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens de Santarém (CPCJ) dados relativos aos processos ativos, e que expressam as 

vulnerabilidades presentes nos filhos e cuidadores. 
 

 

Tabela 29. Processos Ativos/ Problemáticas Sinalizadas/ CPCJ - 2016 

Problemáticas Sinalizadas 

Processos 
Ativos 

Dez. 2016 

Maus Tratos Físicos 8 

Insucesso Escolar 1 

Absentismo Escolar 34 

Abandono escolar 24 

Abuso e outras práticas Sexuais 5 

Negligência a nível psicoafectivo e de supervisão 48 

Negligência ao Nível Educativo 4 

Negligência ao nível da saúde 7 

Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e 
desenvolvimento da criança 

66 

Maus Tratos Psicológicos ou indiferença afetiva 23 

Prática de mendicidade 1 

A criança/Jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e 
desenvolvimento 

28 

Outras situações de perigo 8 

Prática de facto qualificado como crime 6 

Total de processos 273 

Fonte: CPCJ de Santarém 

 

Da análise dos dados disponibilizados pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santarém, 

verifica-se que nos 273 processos instaurados e reabertos durante o ano de 2016, a problemática mais 

presente envolvia situações de vários tipos de Negligência por parte dos cuidadores. Em segundo lugar, 

surgem as situações em que as crianças e jovens são expostos a comportamentos dos progenitores que 

podem comprometer o seu bem-estar/desenvolvimento (Consumo de álcool e de outras SPA; violência 

doméstica). 

 Dos 273 processos, é de referir que 24 se referem a casos com problemáticas relacionadas com os 

comportamentos aditivos, e por isso encontram-se em acompanhamento pela Equipa de Tratamento de 

Santarém. 
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C. Recursos e respostas sociais existentes  

No território “União de Freguesias de Santarém” existe uma efetiva rede de ação social, com forte tradição 

de cooperação entre parceiros públicos e a sociedade civil. 

Desde outubro de 2016 que o Serviço de Atendimento e Ação Social (1ªlinha) está a cargo da Rede Local de 

Intervenção Social (RLIS), cuja entidade promotora é a Cruz Vermelha Portuguesa- Delegação de Santarém. 

Relativamente à minimização de carências alimentares, que são uma constante nos grupos sociais mais 

desfavorecidos, tem sido fundamental os contributos do Banco Alimentar, de duas Cantinas Sociais - Santa 

Casa da Misericórdia de Santarém e Centro Social Interparoquial de Santarém, bem como, os apoios 

pontuais de outras organizações humanitárias sedeadas no território. 

Ao nível do alojamento temporário e da dispensa de cuidados de higiene, a Santa Casa da Misericórdia 

dispõe de infraestruturas adequadas à utilização por parte de indivíduos sem-abrigo, ou indivíduos com 

comportamentos aditivos em situação de rutura familiar. 

A Cáritas Diocesana de Santarém desempenha um papel relevante junto da população carenciada residente 

no território, em especial através da entrega de cabazes de alimentos e dos apoios pontuais de 

comparticipação de despesas com medicamentos, transportes e alojamento temporário, a indivíduos com 

comportamentos aditivos. 

No território existem, ainda, duas Equipas Protocoladas do Rendimento Social de Inserção (RSI) do Centro 

Social Interparoquial de Santarém e da Santa Casa da Misericórdia de Santarém, que em articulação com o 

Centro Distrital de Segurança Social asseguram uma resposta junto de famílias carenciadas e mais 

vulneráveis da cidade. 

Santarém dispõe de três equipamentos sociais que visam o acolhimento de crianças e jovens (0-18 anos de 

idade) de ambos os sexos: Fundação Luisa Andaluz; Lar de Stº António da cidade de Santarém; Lar e Centro 

de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia. 

Ainda no que se refere a estruturas de apoio à infância, existem várias Creches e ATL protocolados, que se 

inserem no âmbito da atividade de três IPSS sedeadas neste território - Centro Social Interparoquial; 

Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém e Santa Casa da Misericórdia de 

Santarém. 

No âmbito das atribuições sociais da Câmara Municipal de Santarém, a Divisão de Ação Social e Saúde e a 

Divisão da Educação e Juventude, prestam às famílias mais carenciadas diversos tipos de apoios: Habitação, 

Subsídios de saúde; refeições, manuais e transportes escolares. Como uma medida de redução do 

insucesso escolar, e em articulação com as Escolas Básicas de 1º ciclo de Ensino, a autarquia disponibiliza os 

serviços de um “Gabinete de Psicologia”. 

Dirigido às Minorias Étnicas existentes no concelho, a autarquia mantém em funcionamento o “Gabinete 
de Apoio ao Imigrante e Minorias Étnicas”, que presta apoio social e jurídico a esta população mais 
vulnerável. 
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No território existe um Gabinete de Apoio à Vítima que, no ano de 2016, registou 775 situações de crime e 

outras formas de violência, das quais 554 (71,5%) estiveram relacionados com violência doméstica, 

originaram a abertura de 317 processos de apoio à vítima e envolveram 257 vítimas diretas. 

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santarém é um serviço local que intervém sempre em 

casos de conflito familiar grave e/ou em situações de risco para as crianças e jovens, sendo que, 

frequentemente, na génese do problema ou em sua consequência, podem ocorrer situações ligadas aos 

CAD, seja por parte dos progenitores/cuidadores seja dos próprios menores. Face a este realidade, a Equipa 

de Tratamento de Santarém têm estado, desde há alguns anos representada na Comissão Alargada e, 

desde há dois anos, também na Comissão Restrita. Esta experiência tem sido uma boa prática, pois tem 

permitido uma intervenção concertada nas situações que envolvem CAD. 

Todas estas entidades integram a Rede Social de Santarém, que pretende constituir uma forma específica 

de parceria entre entidades públicas e privadas, atuando nos mesmos territórios, baseada na igualdade 

entre os parceiros, no respeito pelo conhecimento, pela identidade, potencialidades e valores intrínsecos 

de cada um, na partilha, na participação e na colaboração, com vista à consensualização de objetivos, à 

concertação das ações desenvolvidas pelos diferentes agentes locais e à otimização dos recursos 

endógenos e exógenos ao território. (in Decreto-Lei nº. 115/2006 de 14 de junho). 

 

Tabela 30. Entidades que compõem o Conselho Local de Ação Social de Santarém - N=110 entidades 

Plenário do CLAS Santarém Nº % 

Organização do Caracter Social e 
Humanitário 

48 43% 

Organizações Públicas 42 39% 

Organizações Culturais e 
Desportivas 

11 10% 

Organizações Privadas 9 8% 

Fonte- CLAS de Santarém 

 

Como se pode verificar o coletivo de representantes do Conselho Local de Ação Social de Santarém (CLAS 

de Santarém) é constituído por 110 entidades. As Organizações de caráter Social e Humanitário e 

Organizações públicas têm uma grande expressão e na sua maioria uma intervenção direta/ ou indireta 

junto da população alvo residente neste território. 
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Tabela 31. Análise Crítica da Influência das Características Socioeconómicas 

Características 
Socioeconómicas 

Análise Crítica 
Influência em Grupos 

Vulneráveis 
Influência nos Problemas 

Atividade da 
população 

Sobretudo ligada ao setor 
terciário, dada a concentração 
de serviços no território. 

A fraca oferta de trabalho mais 
indiferenciado e sem grande exigência 
ao nível de formação profissional ou 
qualificação académica (características 
desta população) reduz a possibilidade 
de emprego destes grupos 

Elevada influência ao nível do 
desemprego, da inatividade e da 
condição económica 

Emprego da 
população 

No território existe uma taxa 
de 11,4% (3026 indivíduos) de 
população desempregada do 
concelho. Destes, 92% 
encontram-se nesta situação 
por terem perdido o 
emprego. 

 
Precariedade económica, desocupação 
e falta de projetos de vida, 
instabilidade emocional, aumento de 
problemas de saúde mental e violência 
doméstica, entre outros, enquanto 
fatores de risco para todos os grupos. 

Todos estes fatores aumentam a 
probabilidade de existência de 
comportamentos ligados às 
substâncias psicoativas e aos 
problemas identificados. 

Beneficiários do 
RSI 

57,1% dos beneficiários de RSI 
do concelho residem no 
território, provavelmente 
muitos dos quais pertencendo 
ao número de 
desempregados sem subsídio. 

Dado o valor médio desta prestação, 
os problemas atrás identificados com o 
desemprego apresentam uma 
dimensão ainda maior, acrescidos de 
uma elevada dependência dos serviços 
e uma maior estigmatização. 

Todos estes fatores aumentam a 
probabilidade de existência de 
comportamentos ligados às 
substâncias psicoativas e aos 
problemas identificados. 

População Sem-
Abrigo 

Problemática com relativo 
significado no território. Aliás, 
em todo o distrito, a cidade 
de Santarém é o único 
território em que o fenómeno 
tem visibilidade e motivou a 
constituição de um grupo de 
acompanhamento na rede 
social local. 

A existência do fenómeno na cidade 
com uma base de apoio social tanto de 
pares como de serviços e instituições, 
potencia não só a vinda de outras 
pessoas na mesma situação, mas 
também a mobilização de mais 
indivíduos para o tratamento e 
respostas sociais alternativas. 

A maioria dos indivíduos em 
situação de sem abrigo tem 
problemas ligados ao consumo 
de SPA (com resistência à adesão 
a um processo de tratamento) 
pelo que, enquanto se mantém 
nessa situação, deambulam pela 
cidade arrumando carros, 
mendigando, procurando onde 
comprar, consumindo, etc. 
aumentando o problema na sua 
face mais visível e 
estigmatizante. 

Criminalidade 

Os nºs disponibilizados pela 
PSP apontam para níveis de 
criminalidade bastantes 
baixos, embora a perceção 
dos diversos parceiros sociais 
seja de que os mesmos não 
espelham a realidade do 
território, no que se refere á 
disponibilidade de SPA. 

A elevada disponibilidade de SPA 
aumenta a probabilidade de 
ocorrência de situações de 
Experimentação e de consumo. 

O fácil acesso a SPA cria uma 
oportunidade para início de 
consumos, dificulta a adesão aos 
programas de tratamento e 
aumenta os problemas quer ao 
nível da saúde, quer ao nível 
social. 

 
Crianças e Jovens 

 em Risco 
 
 
 
 
 
 
 

 

Em 273 processos ativos na 
CPCJ de Santarém verifica-se 
a predominância das 
seguintes problemáticas: 
“negligência por parte dos 
cuidadores” e “Crianças e 
Jovens expostos a 
comportamentos dos 
progenitores que podem 
comprometer o seu bem- 
estar /desenvolvimento 
(consumo de álcool e de 
outras SPA e violência 
doméstica) ” 

 
As situações de negligência e a 
exposição a  
Comportamentos aditivos dos 
cuidadores são, só por si, fatores de 
risco para os CAD nas crianças e 
adolescentes. 

Aumento da probabilidade de 
início de consumo de SPA e de 
outros comportamentos de risco. 
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6. Dimensão da Saúde 

A saúde, definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um estado de bem estar físico, social, 

emocional e espiritual, é essencial para que cada individuo possa concretizar os seus projetos individuais e 

coletivos. 

Esta dimensão da vida do individuo é, sem dúvida, um elemento importante tanto numa perspetiva 

individual como das comunidades em que se inserem. Esta constitui-se um determinante da qualidade de 

vida, podendo ser considerada como um alicerce para a concretização das outras dimensões. 

Assim sendo, neste capítulo pretende-se apresentar sucintamente os serviços de saúde da ARSLVT, I.P., por 

força, sobretudo, da recente reorganização dos serviços, e analisar alguns indicadores de saúde 

disponibilizados pelos diversos serviços locais. 

 

A. Estruturas Locais da ARSLVT,IP 

A área de influência da ARSLVT, IP, distribui-se por uma área de 12.136 km² (13,6% do Continente), com 

uma população (2011) de 3.659.669 habitantes (35% do Continente) e compreende 5 sub-regiões 

estatísticas (NUTS III).  

 

- Agrupamento de Centros de Saúde do Serviço Nacional de Saúde (ACES)  

Os ACES - Agrupamentos de Centros de Saúde do Serviço Nacional de Saúde – são serviços de saúde com 

autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que integram um ou mais centros 

de saúde. Foram criados em 2008 através de legislação própria (Portaria nº 276/2009, de 18 de Março, que 

criou os Agrupamentos integrados na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo) que 

sofreu alterações em Novembro de 2012 (Portaria n.º 394-B/2012), e que consubstancia na implementação 

de uma nova e atual organização dos ACES. 

Com a nova organização, os Cuidados de Saúde Primários do concelho de Santarém são assegurados pelo 

ACES da Lezíria, que abrange uma população de 196.616 residente em 9 concelhos da zona Sul do Distrito 

de Santarém (Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Santarém, Salvaterra de Magos e 

Rio Maior). 

 

Tabela 32 -  ACES da Lezíria / Unidades  de Saúde / Nº de utentes 

ACES 
(Agrupamentos de 
Centros de Saúde 

SNS) 

Unidades de Saúde 
do concelho de 

Santarém 

Nº de utentes 
do concelho 
de Santarém 

Unidades de 
Saúde da UF 
da cidade de 

Santarém 
 

Nº de utentes 
das U.S.F. da 

cidade de 
Santarém 

ACES da Lezíria 
5 USF 

1 UCSP 
61.860 3 USF  41.122 

FONTE: ACES da Lezíria 
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O ACES da Lezíria garante uma resposta ao nível dos cuidados de saúde primários a 61.860 utentes do 

concelho de Santarém. 

No território em estudo existe uma resposta a 100% para os 41.122 utentes atendidos nas 3 Unidades de 

Saúde aqui sedeadas - USF do Planalto, USF Almeida Garrett e USF de São Domingos. 

No que se refere aos 1.901 utentes inscritos na UCSP deste concelho, 1629 aguardam médico de família e 

272 não têm por opção dos próprios. 

Ao serviço dos utentes existem ainda, uma Unidade de Cuidados Continuados (U.C.C.), uma Unidade de 

Recursos de Apoio Partilhados (U.R.A.P.) e uma consulta de Atendimento Complementar (A.C.). No A. C. em 

funcionamento na U.S.F. São Domingos, está contratualizada a dispensa de metadona a utentes em 

Programa Farmacológico da Equipa de Tratamento de Santarém, sempre que necessário. 

 Uma das atribuições da Unidade de Saúde Pública do ACES Lezíria passa pela implementação do programa 

de Saúde Escolar, nos nove concelhos da sua área de abrangência.  

Nas 3 Unidades de Saúde do ACES sedeadas na U.F. da cidade de Santarém, não existe um Programa 

organizado de troca de seringas. 

A Consulta de Aconselhamento e Despiste do VIH (C.A.D.) tem apresentado algumas fragilidades na sua 

operacionalidade, o que se reflete no residual nº de utilizadores deste recurso. 

No território encontra-se sedeado o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) que dá resposta a toda a 

área de abrangência do ACES Lezíria. Este serviço mantém uma relação privilegiada com a ET de Santarém, 

no que se refere ao despiste da Tuberculose ou de outras infeções pulmonares nos indivíduos 

toxicodependentes ou com PLA em seguimento. 

Recentemente foi criada neste serviço uma Consulta de Cessação Tabágica que garante uma resposta toda 

a área de abrangência do ACES da Lezíria, reforçando a resposta já existente no serviço de Pneumologia do 

HDS. 

 

 

- Cuidados de Saúde Hospitalares 

Ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, o território é servido pelo Hospital Distrital de Santarém que 

dispõe de diversas valências (serviço de Urgência, Consultas Externas e unidade de internamento). 

Relativamente à população toxicodependente acompanhada na ETS, estão estabelecidos alguns protocolos 

informais, no sentido de agilizar o circuito de referenciação e acompanhamento sobretudo nas consultas 

especializadas de infeciologia, obstetrícia e psiquiatria, em estreita colaboração com o serviço social.  
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B.  Equipamentos Privados na área da Saúde 

No território em estudo estão sedeadas 11 das 24 farmácias existentes no concelho de Santarém, tratando-

se de uma zona urbana e com a maior concentração populacional (cerca de 50% da população total do 

concelho), consideramos que a oferta (46%) é a adequada às necessidades. 

Desde 2013 que as farmácias deixaram de ser uma rede de apoio e de proximidade à população 

toxicodependente, quer por ter terminado o programa de troca de seringas quer por deixarem de 

assegurar a dispensa de metadona aos utentes em acompanhamento na Equipa de Tratamento de 

Santarém. 

Existem no território outras estruturas particulares na área da saúde, nomeadamente: o Hospital CUF - 

Santarém, 5 Clínicas Privadas; 2 Centros de Enfermagem; 2 Centros de Fisioterapia e Reabilitação; 2 Centros 

de Imagiologia, 4 Laboratórios de Análises Clínicas, entre outros. 
 
 

C. Indicadores de Saúde da População: 

- Principais causas de morte  

Tabela 33. As  Principais Causas de Morte  no Concelho de Santarém (2014) 

Principais Causas de Morte Nº de Casos % 

Doenças do aparelho circulatório 239 29,8% 

Tumores malignos 160 20% 

Doenças do aparelho respiratório 94 11,7% 

Diabetes 47 5,9% 

Doenças do aparelho digestivo 40 5,0% 

Lesões e envenenamentos 34 4,2% 

Suicídio 16 1,9% 

Fonte: Diagnóstico Social de Santarém- 2014 

 

Relativamente a algumas das principais causas de morte registadas na população residente no concelho de 

Santarém, verificamos que surgem com maior destaque: as doenças do aparelho circulatório (29,8%), os 

Tumores malignos (20%) e as doenças do aparelho respiratório (11,7%). 

Embora com uma taxa de 1,9%, merece a nossa atenção os casos de morte por suicídio, que poderão estar 

interligados com uma casuística da área da saúde mental. 
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- VIH; VHC; Tuberculose 

A recolha e análise de informação relativa às infeções por VIH, VHC e Tuberculose prende-se com o facto de 

se tratar de doenças presentes em grupos mais vulneráveis como os grupos socialmente desfavorecidos e 

os indivíduos com comportamentos de risco associados aos CAD. 

 VIH e VHC 

No “Relatório do Programa Nacional para a Infeção VIH, SIDA e Tuberculose – 2016- DGS”, pode-se ler 

relativamente à infeção por VIH: 

“O aparente decréscimo no nº de novos casos deve ser alvo de reserva na sua leitura, mas é inquestionável 

a tendência decrescente, assistindo-se a uma redução de 73,5% do nº de novos casos entre 2000 e 2016, 

graças ao acesso a esquemas terapêuticos mais eficazes e à implementação de políticas e estratégias na 

área das drogas, nomeadamente a descriminalização do uso de substâncias ilícitas e programas de RRMD 

(programa de troca de seringas e programa de substituição opiácea)”. 

 

Tabela 34. Distribuição dos Casos VIH/SIDA e VHC- 2016 

Grupo de Referência 
Nº de casos 

de VIH 
Nº de casos 

de VHC 

Consulta de Infeciologia do HDS 720 400 

Doentes referenciados no HDS com CAD 146 320 

FONTE: Consulta de Infeciologia – HDS 

 

Como se pode verificar no presente quadro, os doentes notificados na consulta de infeciologia do Hospital 

Distrital de Santarém são 720, dos quais cerca de 30% apresentam um diagnóstico de CAD (146 doentes). 

O responsável clínico desta consulta, confirma que se tem vindo a verificar um decréscimo no nº de novos 

doentes referenciados, e acrescenta, não ter havido referenciação de um novo doente com CAD, no ano de 

2016. 

 Atualmente os doentes em acompanhamento, na sua maioria, enquadram-se num grupo etário mais 

envelhecido (entre os 40 e 65 anos) e as infeções estão associadas a comportamentos sexuais de risco: 

indivíduos com contactos heterossexuais de risco que pertencem a uma faixa etária superior aos 50 anos; e 

indivíduos com contactos homossexuais de risco pertencentes a uma faixa etária inferior aos 30 anos. 

Relativamente aos doentes com Hepatite C crónica em acompanhamento na consulta de infeciologia do 

HDS, verifica-se que 80% são indivíduos com prévia utilização de drogas por via endovenosa. 

Verifica-se que os doentes infetados pelo VHC e com PLA, comparativamente com os restantes doentes em 

acompanhamento na consulta, têm demonstrado mais dificuldade na adesão ao tratamento desta doença 

infeciosa, com uma taxa de sucesso de 98%. 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/


                                                                                                                                      

Atualização do Diagnóstico do Território – Santarém - Cidade 

 

 

Página 50 de 94 

 

 

 

 Tuberculose 

No que se refere à presença de indivíduos com Tuberculose, apresenta-se no quadro seguinte a distribuição 

de Casos de Tuberculose notificados por área de residência. Os números apresentados referem-se aos 

casos de tuberculose notificados pelo CDP( Centro de Diagnóstico Pneumológico) de Santarém durante o 

ano de 2016, e como se pode verificar o concelho de Santarém apresenta valores abaixo da média nacional. 

 

Tabela 35. Casos de Tuberculose - 2016 

Zona de referência 

 Casos Notificados Casos Novos 

N.º 
Taxa por Nº de 

Habitantes 
N.º 

Taxa por Nº de 
Habitantes 

Portugal 1.836 0,017 1699 0,016 

Concelho de Santarém 8 0,012 7 0,011 

União de Freguesias de Santarém 4 0,013 4 0,013 

FONTE: CDP de Santarém- Relatório de 2016 

 

Assim, durante o ano de 2016  foram seguidos  no CDP de Santarém 8 casos de tuberculose, quatro dos 

quais residentes na área geográfica do território em análise. 

Dos 7 casos novos registados, 4 destes são residentes no território em análise. 

Há registo de um único caso associado a comportamentos aditivos e dependências. 

 

- A Saúde Mental  

Os estudos epidemiológicos mais recentes demonstram que as perturbações psiquiátricas e os problemas 

de saúde mental tornaram-se a principal causa de incapacidade para a aptidão produtiva e uma das 

principais causas de morbilidade e morte prematura nas sociedades atuais (Plano nacional de saúde mental 

2007/2016), tendo também um efeito indireto sobre outras situações clínicas e de estilos de vida 

disfuncionais, tais como as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, os consumos de substâncias 

psicoativas indutoras de dependência, os acidentes de viação e laborais.  

Em consequência verifica-se um impacto significativo sobre a vida familiar, as redes de suporte social, o 

desempenho profissional e emprego, bem como a existência de estigma ligado à doença, a discriminação e 

a exclusão social. 

Em particular na última década, o crescente aumento do número de casos, da severidade da doença e das 

suas consequências sociais, tem sido sistematicamente apontado nos documentos de planeamento 

estratégico e nos planos de ação dos CLAS dos diversos concelhos das regiões da Lezíria e do Médio Tejo, 

sobretudo pela continuação da não aplicação da Lei n.º 8, de 2010, que determina a criação de estruturas 

de cuidados integrados de saúde mental de acordo com as necessidades locais. 
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Esta realidade está bem patente no facto de, até agora, continuar a existir somente uma resposta 

especializada de reabilitação em toda a região, o Fórum Socio Ocupacional da Associação “A FARPA”, em 

Santarém, com um espaço exíguo, com apenas 10 vagas, restringidas ao doente psicótico. 

Nesta sequência, no âmbito das Plataformas Supra Concelhias das Lezíria e Médio Tejo, realizou-se em 

2014 (com dados de 2013) um estudo regional com o objetivo de fundamentar propostas de solução 

intermunicipais com recurso a fundos comunitários. 

Nesse estudo, o concelho de Santarém (a par de Benavente, Torres Novas e Abrantes, mas ainda assim com 

valores superiores) destaca-se com os números mais elevados em quase todos os parâmetros avaliados. 

Em termos institucionais, as pessoas com problemas psiquiátricas e doença mental (os números oficiais 

reduzem-se obviamente às pessoas que se dirigem aos serviços) são acompanhadas e estão referenciadas 

nos cuidados de saúde primários, nos cuidados hospitalares e/ou na ET de Santarém (neste caso os doentes 

com dupla patologia). 

 

Dados apresentados pelo HDS no âmbito da Saúde Mental 

 

Dos dados referentes ao total da região da Lezíria (9 concelhos), 43% das consultas foram realizadas ao 

grupo etário dos 40 aos 59 anos e 26% ao grupo dos 0 aos 18 anos (consulta de pedopsiquiatria). Tem ainda 

expressão as 0,7% de consultas de doentes entre os 18 e os 19 anos de idade. Quanto ao sexo, 58,7% 

referem-se ao sexo feminino. 

Quanto ao número de doentes acompanhados na consulta de psiquiatria geral, o concelho de Santarém 

destaca-se claramente dos restantes 8 concelhos, com 37,3% do total dos mesmos, naturalmente também 

devido à localização do hospital e maior número de habitantes do concelho. Com o concelho do Cartaxo, 

totalizam 50% dos utentes desta região. 

Também na consulta de pedopsiquiatria se destaca o concelho de Santarém com 27% do total da região, 

seguido pelo concelho de Salvaterra com 12,3%. 

Segundo informação do mesmo estudo, a maioria dos internamentos ocorre em pessoas com perturbação 

do humor, com 72,5% no sexo feminino. Esta tendência verifica-se em todas as outras patologias, exceto na 

psicose, em que a maior prevalência é dos homens, com 68,5%. 

 

Dados apresentados pelos CSP 

 

Dos dados apresentados pelos CSP (baterias diferentes dos Cuidados Hospitalares), o concelho de Santarém 

destaca-se claramente no conjunto dos 9 concelhos da Lezíria (mesmo considerando a população 

residente), com 51,3% dos casos de psicoses afetivas (ver quadro abaixo).  
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Tabela 36 – Problemáticas Saúde Mental/ Local/ Faixa Etária/ Sexo 

Problema 
Lezíria do Tejo 

Concelho de 
Santarém 

Faixa Etária 

M F M F 7-18 19-44 45-64 ≥65 

Psicose Afetiva 217 567 102 300 9 121 163 109 

Outras Psicoses Orgânicas 127 148 44 64 1 35 41 31 

Outras Psicoses N/ Especificas 91 130 30 44 2 24 25 23 

Esquizofrenia 295 152 87 66 1 57 67 28 

Demências 554 1.299 167 341 0 11 33 464 

Alterações da memória 333 861 114 232 4 41 107 196 

Perturbações Depressivas 3.938 17.306 1.241 5.360 42 1.993 2.635 1.931 

Suicídio/Tentativas Suicídio 145 366 31 89 1 53 52 14 

Anorexia Nervosa ou Bulimia 12 132 5 38 12 22 8 1 

PLA 1.983 149 628 50 2 150 310 216 

Consumo de OSPA 486 334 153 100 8 149 76 20 

Fonte: “Estudo sobre a Saúde Mental” (Cuidados de Saúde Primários) - Plataformas Supraconcelhias da Lezíria e Médio 
Tejo-2015 

 

Em todas as outras categorias, o concelho mantém-se com percentagens destacadas face à região, entre os 

30 e os 40%.  

As mulheres apresentam números superiores aos homens em todas as categorias, exceto na esquizofrenia, 

nas PLA e no consumo de OSPA. 

A faixa etária dos 45-64 destaca-se em todas as categorias exceto nas demências e nas alterações da 

memória (número mais elevado em maiores de 65 anos) e na anorexia/bulimia (número mais elevado em 

7-18 e 19-44 anos). 

Do conjunto da informação, realçamos a expressividade das perturbações depressivas no total dos casos de 

doença psiquiátrica no concelho, 72%, bem como a percentagem de doentes do sexo feminino, 82% do 

total dos dois sexos. 

Este facto é claramente corroborado pelos parceiros tanto da área social como da educação que referem 

como grande preocupação o crescente número de mulheres, mães de crianças e adolescentes, que tomam 

medicação antidepressiva, frequentemente de forme abusiva, com consequências graves ao nível da 

capacidade de acompanhamento dos filhos e ao nível laboral. 

O mesmo estudo apresenta ainda dados da Consulta Especializada de Dependências do CRI Ribatejo pela 

particularidade desta problemática. 
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A população com CAD é uma população de risco para o desenvolvimento de patologia psiquiátrica grave, 

frequentemente ainda com comorbilidade com patologia médica (geralmente multissistémica e 

infetocontagiosa). 

O consumo e/ou dependência de substâncias é, muitas vezes, causa e/ou efeito de doença psiquiátrica 

incapacitante. 

Cerca de 20% da população total do CRI tem patologia dual, apresentando-se em situação de risco, 

imediato e futuro, de acentuada precariedade e segregação pessoal e social. 

Em termos de distribuição geográfica, o concelho de Santarém é o que apresenta maior número de 

indivíduos com estas características, 62, num total de 280. No entanto, revela uma prevalência de apenas 

21% face a Tomar e Rio Maior que apresentam (embora com números absolutos muito inferiores, 23 e 24) 

prevalências de 32% e 35% respetivamente. 

Finalmente, o mesmo estudo aponta um risco de correlação futura (de curto prazo) entre o fenómeno da 

dupla patologia (dos doentes) e do envelhecimento (dos familiares/cuidadores), com consequências ao 

nível do aumento do número de sem abrigo, sem adesão ou controle da medicação e com aumento dos 

comportamentos antissociais. 

 
 

Tabela 37. Análise Crítica da Influência das Questões de Saúde 

Questões de 
Saúde 

Análise Crítica 
Influência em Grupos 

Vulneráveis 
Influência nos Problemas 

A Dimensão 
da Saúde  

1 - Existe um número razoável de 
pessoas sem médico de família 
atribuído no território; 

2 - O desenvolvimento nas escolas do 
Programa de Educação para a Saúde, 
ao nível do tabagismo, vem reforçar a 
intervenção do CRI ao nível da 
prevenção universal; 

3 - A estreita articulação entre o CRI 
Ribatejo e os CSP do ACES permitiu 
criar recentemente a Rede de 
Referenciação em CAD; 

4 - Sublinha-se a não existência de 
novos casos de VIH associados ao 
consumo intravenoso de SPA, bem 
como a notificação de um único caso 
de tuberculose associado aos CAD; 

5 - 80% dos casos de  hepatite C 
crónica acompanhados na consulta de 
infeciologia do HDS estão associados 
ao consumo intravenoso de drogas. 

1 - Fragilidade na deteção e no 
acompanhamento dos 
problemas de saúde ao nível dos 
CSP 

2 - A existência de respostas 
preventivas, constitui um fator 
protetor para toda a população 
escolar, incluindo naturalmente 
os grupos mais vulneráveis; 

3 - Agiliza o acesso aos cuidados 
de saúde em CAD e permite uma 
articulação mais estreita entre 
técnicos no acompanhamento 
desta população; 

4 - Reflete uma maior adesão a 
programas de tratamento e a 
intervenções de RRMD dos 
grupos vulneráveis; 

5 - Reflete uma correlação clara 
entre a doença e os 
comportamentos de risco 

1 - Agravamento dos problemas 
de saúde e, consequentemente, 
dos problemas sociais; 

2 - Prevenção da adoção de 
comportamentos de risco nas 
crianças e nos adolescentes; 

3 - Facilita a adesão ao 
tratamento sobretudo no caso 
dos alcoólicos e diminui a as 
consequências de diagnósticos e 
tratamentos tardios; 

4 - Diminui a prevalência das 
doenças infecto-contagiosas; nos 
grupos alvo; 

5 - Fragiliza a condição de saúde 
dos indivíduos com consumo de 
SPA e, consequentemente, a 
condição social (sobretudo 
laboral); Exige da parte da equipa 
técnica o reforço do trabalho de 
motivação para a adesão ao 
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6 - Comparativamente com os 
restantes 8 concelhos da Lezíria, 
Santarém regista um número 
consideravelmente mais elevado de 
doentes referenciados à consulta de 
psiquiatria do HDS e acompanhados 
por problemas psiquiátricos nos CSP. A 
maioria são do sexo feminino (exceto 
na esquizofrenia, nos PLA e no 
consumo de SPA), apresentando maior 
prevalência nos quadros de 
perturbação do humor (sobretudo 
depressivos); 

7 - Esta relevância do concelho de 
Santarém observa-se também ao nível 
da consulta de pedopsiquiatria do HDS 
e dos CSP; 

8 - Cerca de 20% da população total do 
CRI tem patologia dual. O concelho de 
Santarém é o que apresenta maior 
número de indivíduos, 62, num total de 
280; 

9 - Salienta-se a cada vez mais 
preocupante falta de recursos ao nível 
das respostas especializadas na área da 
reabilitação psiquiátrica. 

 

 

 

 

 

 

associados ao consumo de SPA;  

6 - Existência de um número 
muito significativo de mulheres, 
mães de crianças e adolescentes, 
que tomam medicação 
antidepressiva, frequentemente 
de forma abusiva. É referida 
ainda, nesta população, a 
existência de comportamentos 
aditivos sem substância (compras 
on-line); 

7 - O grupo de adolescentes e 
pré-adolescentes referenciados à 
consulta por perturbação do 
humor constitui um grupo de 
risco para a adoção de 
comportamentos aditivos;  

- Há indícios de uma 
correlação entre o consumo 
de canabinóides nos 
adolescentes e o número de 
casos referenciados tanto 
aos CSP como à consulta de 
pedopsiquiatria do HDS; 

8 - Agravamento do prognóstico 
do tratamento ao nível dos 
comportamentos aditivos; 

- Agravamento do 
prognóstico de incapacidade 
da autonomização, 
sobretudo a nível familiar e 
laboral 

tratamento e a práticas seguras 
de consumo; 

6 - Disfuncionalidade das famílias 
com consequências graves ao 
nível da capacidade de 
acompanhamento dos filhos, ao 
nível laboral, das relações 
familiares, da condição 
económica (endividamento) e 
dos problemas com a justiça; 

7 - Compromisso dos percursos 
académicos, perturbação das 
relações interpessoais (na família 
e na comunidade) e bloqueio do 
processo de crescimento e 
desenvolvimento pessoal; 

8 - Aumento da dependência 
crónica dos serviços, da 
estigmatização, dos 
comportamentos antissociais, da 
incapacidade para o tratamento 
dos comportamentos aditivos e 
desgaste das famílias e dos 
cuidadores; 

9 - Risco de correlação futura (a 
curto prazo) entre o fenómeno 
da dupla patologia (dos doentes) 
e do envelhecimento (dos 
familiares/cuidadores), com 
consequências ao nível do 
aumento do número de doentes 
sem abrigo, sem adesão ou 
controle da medicação e com 
aumento dos comportamentos 
antissociais. 
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II - CARATERIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS, COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS  

 

1. EXPERIMENTAÇÃO/ PREVALÊNCIA DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Nesta fase de elaboração do diagnóstico do território e para uma maior compreensão do fenómeno dos 

comportamentos aditivos nos Pré adolescentes e adolescentes, a equipa técnica decidiu analisar os dados 

de âmbito nacional, disponíveis no ECTAD-CAD/2015, por não dispormos de uma informação específica 

relativa ao Concelho de Santarém. 

 

Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 
Outros Comportamentos Aditivos e  Dependências  -  2015 

 

Este quadro apresenta as mudanças ocorridas entre 2011-2015, relativamente aos valores de prevalência 

de experimentação das várias substâncias psicoativas (Álcool, Tabaco, Drogas e Medicamentos). 

Em 2015 e na maioria das idades, comparativamente ao ano 2011, verifica-se uma diminuição de consumos 

de todas as substâncias, mantendo-se, em todas as idades, o álcool como a substância mais consumida.  

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

Alc_PLV_2011 36,2 54,6 72,1 82,1 88,1 90,6

Alc_PLV_2015 30,7 48,1 65,1 76,9 87,1 91,1

Tab_PLV_2011 16,9 29,3 42,4 52,6 56,4 60,4

Tab_PLV_2015 11,9 21,5 32,1 43 53,5 58,7

Drg_PLV_2011 4,4 8,4 12,3 21,3 26,5 31,2

Drug_PLV_2015 2,8 5,4 10,3 17,8 27 35,2

Med_PLV_2011 7,9 11,6 16,4 16,4 18,1 19

Med_PLV_2015 7,5 9,3 13,3 15 18,3 19,5
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Gráfico.1-Prevalência (%) LV  por grupo etário (2011-2015) 
Álcool, Tabaco, Drogas e Medicamentos 
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No que se refere aos jovens de 18 anos, verifica-se um aumento em 2015, relativamente à PLV de álcool, 

drogas e medicamentos. 

Quer em 2011 quer em 2015, regista-se um aumento progressivo ao nível de PLV em todas as substâncias, 

ao longo do período de referência (13anos -> 18 anos). 

Comparativamente a 2011, nos adolescentes de 13 anos, verifica-se que em 2015 o álcool mantém-se 

como a substância com maior taxa de PLV (30,7%). Em contrapartida, as substâncias com menor taxa de 

PLV são as Drogas no geral (2,8%). 

 
Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 

Outros Comportamentos Aditivos e  Dependências  -  2015 

 

Confirma-se a perceção de uma elevada progressão nos valores da experimentação ao longo das idades. 

Em análise deste quadro, podemos verificar que em 2015 os valores de experimentação do álcool e drogas 

(prevalência ao longo da vida – PLV) em todas as idades, são mais elevados no sexo masculino.  

No entanto, relativamente aos medicamentos, em todas as idades, os valores de experimentação são mais 

elevados no sexo feminino. 

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

13 Anos 14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos 18 Anos

Álcool 30,7 26,4 35 48,1 45,1 51,4 65,1 62,7 68 76,9 76,6 77,2 87,1 85,5 89,1 91,1 90,8 91,5

Tabaco 11,9 12,5 11,2 21,5 20,3 22,6 32,1 32,2 32,1 43 43,3 42,6 53,5 53,8 53 58,7 58,3 59,4

Drogas 2,8 2,5 3,1 5,4 4,4 6,2 10,3 8,4 12,4 17,8 16,3 19,6 27 23,7 31 35,2 29,6 43

Medicamentos 7,5 8,1 6,8 9,3 11 7,3 13,3 15,1 11,3 15 19,5 9,7 18,3 23,7 11,6 19,5 24,6 12,5
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Gráfico 2-Prevalência (%) LV  por Grupo Etário e Género - 2015 
Álcool, Tabaco, Drogas e Medicamentos 
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Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 

Outros Comportamentos Aditivos e  Dependências  -  2015 

 

As percentagens de alunos que declaram ter consumido as diversas substâncias, embora menores que ao 

nível da experimentação, expressam o mesmo padrão de acréscimo ao longo das idades: Álcool (10-> 68); 

Tabaco (4-> 32); Droga (1-> 15). 

Verifica-se significativas diferenças de género, mais concretamente: relativamente ao consumo actual de 

álcool na faixa etária de 15 aos 18 anos regista-se a maior percentagem masculina; No que se refere ao 

consumo do tabaco, as raparigas com idade de 13 anos, apresentam uma maior prevalência de consumo; 

quanto ao consumo atual de drogas em geral, existe uma maior prevalência nos rapazes com idade de 17 e 

18 anos. 

 

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

13 Anos 14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos 18 Anos

Alcool 9,5 9,8 8,9 18,4 18,8 17,9 30,9 29,1 32,9 43,2 41,6 45,1 57,2 52,9 62,2 67,5 64,2 71,9

Tabaco 4,3 5,7 2,9 8,1 8,1 8 14,7 15 14,5 20,2 21,4 18,8 27 27,1 26,5 32 30,1 34,7

Drogas 0,9 0,9 0,8 1,6 1,3 2 4 3,3 4,6 8 7,6 8,4 11,3 8,3 14,5 14,5 10,7 19,6
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Gráfico 3-Prevalência (%) 30D  por Grupo Etário e Género - 2015 
Álcool, Tabaco e Drogas 
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Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 

Outros Comportamentos Aditivos e  Dependências  -  2015 

 

Em relação ao consumo atual (P30D) de bebidas alcoólicas (Vinho, Cerveja, Bebidas destiladas, Alcopops e 

misturas), podemos verificar que a cerveja é a bebida preferida para ambos os sexos, entre os 13 e os 16 

anos. Sendo que as bebidas destiladas, alcopops e misturas apresentam um acréscimo significativo a partir 

dos 17anos.  

Relativamente ao consumo atual (P30D) de bebidas alcoólicas, existem algumas diferenças quanto ao sexo 

no que se refere ao tipo de bebida mais consumida. Assim podemos verificar: 

 Vinho - Na faixa etária dos 17 - 18 anos, os rapazes apresentam maior consumo que as raparigas. 

 Cerveja - Na faixa etária dos 15-18 anos, os rapazes registam um maior consumo, relativamente às 

raparigas. 

 Destiladas - Na faixa etária dos 13-14 anos, registam o maior consumo no grupo das raparigas, em 

quanto que na faixa etária dos 17-18 anos evidencia-se um maior consumo nos rapazes. 

 Alcopops - Os rapazes com a idade de 15,17 e 18 anos manifestam maior preferência por este tipo 

de bebida. 

 Misturas - Na faixa etária dos 13-16 anos, as raparigas registam um maior consumo, em 

contrapartida na idade dos 17 anos são os rapazes que apresentam maior consumo. 

  

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

13 Anos 14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos 18 Anos

Vinho 4,1 6,9 6,9 12,1 11,5 12,9 16,4 15,6 17,3 19,7 18,8 20,8 28,1 26,1 30,3 35,4 32,8 38,9

Cerveja 8,6 7,8 9,2 13,7 13,3 14,3 24,1 20,4 28,1 30,2 25 36,5 40,5 31,9 50,6 45,9 36,1 59,3

Destiladas 6,2 7,6 4,5 11,7 13,1 10,3 22,4 23,1 21,8 31,6 32,9 30,2 44,3 42,7 45,9 51,7 50,2 53,9

Alcopops 6,4 6,7 5,6 11,5 12,3 10,8 21,2 19,7 23 28,2 27,4 29,1 37 34,2 40 43,2 42 44,8

“Misturas” 7,7 8,8 6,2 12,2 13,1 11,2 20,7 21,9 19,7 28,4 29,8 27 37 36,1 37,9 47,3 47,3 47,4
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Gráfico 4 - Prevalência (%) 30D por Grupo Etário e Género  - 2015  
Vinho, Cerveja, Destiladas, Alcopops e "Misturas" 
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Os riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas que incluem, por exemplo as consequências 

associadas à intoxicação aguda de álcool-embriaguez, variam não só em função da idade dos consumidores 

mas também, entre outros, em função dos padrões de consumo. Um dos fatores de grande risco é o 

aumento da frequência do consumo. 

 

Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 
Outros Comportamentos Aditivos e Dependências  -  2015 

Entenda-se por embriaguez: Ficar a cambalear, ter dificuldade em falar, vomitar, não se recordar do que 

aconteceu. 

As percentagens de alunos na faixa etária dos 13 - 18 anos, que registaram embriaguez, expressam o 

mesmo padrão de acréscimo ao longo das idades, no que se refere ao PLV, P12 M, P30D. 

Relativamente as diferenças que se registaram ao nível do sexo, verifica-se que aos 13 anos as raparigas 

apresentam a maior percentagem de embriaguez (PLV, P12M, P30D), enquanto aos 18 anos são os rapazes 

que protagonizam com maior frequência este comportamento de risco.  

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

13 Anos 14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos 18 Anos

PLV 5,1 5,7 4,3 9,1 8,9 9,1 17,7 17,4 18,2 28,2 27,1 29,4 41,5 37,2 46,3 53,3 49,2 58,8

P12M 3 3,7 2 6,5 7,1 5,7 13,9 14,5 13,4 22,3 21,3 23,7 33,2 29,7 37,4 42,8 38,5 48,6

P30D 1,6 2,2 0,8 3,1 3,6 2,5 6,3 6,5 6,2 9,1 9 9,2 15,7 13,5 18,3 21,5 18,6 25,5
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Gráfico 5 - Prevalência (%) LV, 12M, 30D por Grupo Etário e Género - 2015 
Álcool: Embriaguez 
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Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 
Outros Comportamentos Aditivos e  Dependências  -  2015 

 

É possível concluir que se trata de um padrão de consumo mais presente nos rapazes. Comparando as 

percentagens do consumo de 2011 -2015, verifica-se um decréscimo em todas as idades e em ambos os 

sexos, excetuando, o grupo dos rapazes de 17 e 18 anos. 

 

 Consumo de Cannabis 

 

Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 
Outros Comportamentos Aditivos e  Dependências  -  2015 

 

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

13 Anos 14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos 18 Anos

P30D_2011 4,4 4 4,7 9,4 8,2 10,5 15,6 14,2 16,9 23,6 19,1 28,1 26 21,1 32 32,7 23,8 43,5

P30D_2015 3,6 4,2 2,8 7,3 7,6 6,8 14,4 13,2 15,6 20 17,9 22,3 28,2 23,4 33,7 36,1 30,9 43,3
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Gráfico 6 - Prevalência (%) 30D, por Grupo Etário e Género (2011-2015) 
"Binge Drinking" (5 ou mais bebidas alcoólicas numa ocasião) 

 

MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M MF F M

13 Anos 14 Anos 15 Anos 16 Anos 17 Anos 18 Anos

PLV 2 2 1,8 3,9 3,2 4,6 9,1 7,5 10,8 16,8 15,5 18,3 25,9 22,7 29,6 34,1 28,9 41,2

P12M 1,3 1,6 0,9 2,9 2,7 3,20 7,2 6 8,4 13,7 12,7 14,8 20,4 17,5 23,7 26,8 21,8 33,6

P30D 0,8 0,6 0,8 1,5 1,2 1,90 3,9 3,3 4,5 7,8 7,6 8 11,1 8,3 14,2 14,1 10,2 19,4
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Gráfico 7 - Prevalência (%) LV, 12M, 30D por Grupo Etário e Género - 2015 
Droga - Cannabis 
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No que se refere à experimentação e consumo de cannabis, enquanto droga mais usada nesta faixa etária, 

verifica-se em 2015, um acréscimo significativo a partir dos 15 anos (PLV, P12m, P30D). 

Embora se verifique dos 13 aos 18 anos de idade, um acréscimo em todos os tipos de prevalências, é de 

referenciar que em todas as idades a prevalência do consumo atual é significativamente inferior á 

experimentação. 

Relativamente às diferenças de Género, verifica-se que os valores são mais elevados no género masculino, 

em todas as idades. 

 

- Outros comportamentos aditivos. 

 

 
Fonte: ECATD-CAD. (ESPAD-PT) SICAD/DMI/DEI.  Estudo sobre os consumos de  Álcool, Tabaco, Drogas e 

Outros Comportamentos Aditivos e  Dependências  -  2015 

 

Atualmente os comportamentos de risco associados ao consumo sem substâncias começam a ter uma 

dimensão preocupante, merecendo uma atenção especial por parte dos vários interventores. São múltiplas 

as atividades disponíveis através do uso da internet e de fácil acesso a este grupo alvo. 

As prevalências nas várias atividades vão aumentando dos 13 aos 18 anos, excetuando os Jogos que 

passam por um processo inverso. 

13 anos 14 anos 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos

Redes sociais 82,2 88,9 91,3 93,5 94,3 94,7

Streaming/ Downloading 66,7 75,4 78,5 80,3 81,3 81,1

Pesquisar informação 57,1 63,4 65,6 73,4 78,1 84,1

Jogos 44,8 48,3 45,5 40,7 37,7 35

Procurar/ comprar/ vender 13,4 19 21,4 23,5 26,2 29

Jogar a dinheiro 4,5 5,5 7,4 7,1 7 7,3
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Gráfico 8 - Prevalência (%) últimos 7 dias  por Grupo Etário  - 2015 
Uso de Internet - Atividades 

 

http://www.arslvt.min-saude.pt/


                                                                                                                                      

Atualização do Diagnóstico do Território – Santarém - Cidade 

 

 

Página 62 de 94 

 

 

 

Como se pode verificar, em todas as faixas etárias, a atividade com maior prevalência na utilização da 

internet (últimos 7 dias) é sem dúvida, o uso das redes sociais. Comparativamente, os jogos a dinheiro, 

embora já presentes como uma prática assumida, registam uma dimensão menor.  

Em síntese: 

Da informação recolhida a partir dos dados apresentados no ECTAD-CAD/2015, concluímos que a perceção 

da dimensão e gravidade do fenómeno neste território, é em tudo semelhante à realidade nacional. 

As prevalências, ao nível do consumo de Álcool, Tabaco, Drogas e Medicamentos, registados nesta faixa 

etária, (13-18anos) sugerem que, embora, havendo um decréscimo global, é necessário manter um 

cuidadoso planeamento quer ao nível de Programas de Prevenção de nível Seletivo e/ou Indicado, quer 

pela implementação de medidas de intervenção na componente reguladora e/ou ambiental. 

Também as consequências do uso problemático da internet, começam a emergir de forma silenciosa, mas 

preocupante. Este novo cenário deve ser contemplado no desenho de uma intervenção preventiva neste 

território, por estarmos na presença de um comportamento de risco com graves consequências sociais e 

para a saúde.  

 

2. CARATERIZAÇÃO DOS UTENTES EM ACOMPANHAMENTO NA EQUIPA DE TRATAMENTO DE 

SANTARÉM  

Para a realização da análise dos dados expostos neste capítulo foram utilizadas informações recolhidas da 

Equipa de Tratamento (ET) da Unidades de Intervenção Local (UIL) da ARSLVT, através do Sistema de 

Informação Multidisciplinar (SIM). 

Neste contexto importa referir o significado de alguns termos que serão correntemente utilizados, tais 

como: 

Utente Admitido (novo): utente com pelo menos um evento assistencial com o estado de “Realizado” no 

período em estudo registado nesta Unidade, e que antes desse período nunca apresentou qualquer evento 

nesta Unidade. Nesta perspetiva, o utente Transferido/Disponibilizado também será considerado como 

“Admissão”.  

Utente Ativo: todo o Utente com pelo menos um evento assistencial com o estado de Realizado no período 

em estudo registado nesta Unidade. O utente Transferido/Disponibilizado é sempre considerado como 

“Ativo” na Unidade de origem. 
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Tabela 38. Utentes ativos nas Equipas de Tratamento das UIL do CRI do Ribatejo 

Local de Inscrição Utentes Ativos-2016 

Número total de utentes ativos nas equipas de tratamento do CRI do Ribatejo. 1627 

Número total de utentes ativos na equipa localizada no concelho de Santarém 1034 

Número total de utentes ativos do concelho de Santarém 341 

Número total de utentes ativos na União de Freguesias de Santarém 210 

Fonte: SIM – dados 2016 

 

De acordo com dados disponíveis no movimento clínico de 2016, estiveram em acompanhamento na 

Equipa de Tratamento de Santarém 1034 doentes, que correspondem a 64 % dos 1627 utentes 

acompanhados durante aquele período de tempo pelas UIL do CRI do Ribatejo.  

Deste grupo de utentes em acompanhamento na E. T. de Santarém, registaram-se 341 indivíduos 

residentes no concelho (33% do nº total de ativos).  

No que se refere ao cenário do território em estudo, verificamos que 61 % dos utentes referenciados ao 

concelho de Santarém, encontram-se a residir na União de Freguesias da cidade de Santarém, numa 

amostra de 210 indivíduos. 
 

A. Caraterização Sociodemográfica 

No que diz respeito aos utentes residentes no concelho de Santarém e acompanhados pela Equipa de 

Tratamento com intervenção nos comportamentos aditivos, da ARSLVT, I.P., o número total, em 2016 foi 

de 341 utentes. 
 

Tabela 39. N.º de Utentes Ativos e Utentes Admitidos – 2016 

Local de Residência Ativos Admitidos 

Concelho de Santarém 341 92 

União de Freguesias de 
Santarém 

210 73 

Fonte: SIM – dados 2016 

 

No quadro são apresentados comparativamente o número de utentes admitidos bem como, os em 

acompanhamento na Equipa de Tratamento de Santarém, residentes neste concelho e, mais 

especificamente, na União de Freguesias de Santarém. 
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Tabela 40. Nº e % de Utentes ativos em 2016  

Local de 
Residência 

Total de residentes N.º de Utentes  
% Face à população 

residente 

União de 
Freguesias de 

Santarém 
20.929 210 0,7 

Fonte: SIM – dados 2016 
 

Como se pode confirmar no quadro, em 2016, os 210 utentes residentes no território e em 

acompanhamento na Equipa de Tratamento da Santarém, representam 0,7% da população residente, 

encontrando-se dentro do limite das estimativas do Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência para o consumo problemático de droga (entre 0,2% e 1%). 

É possível ainda verificar que dos 341 utentes do concelho de Santarém, 62% residem na zona urbana da 

União de Freguesias de Santarém. 

 
Tabela 41. N.º e % de Utentes Ativos / Grupo Etário  

Grupo Etário Total  % 

-14 10 4,7 

15 - 19 27 13 

20 - 24 9 4,3 

25 - 29 11 5,2 

30 - 34 12 5,7 

35 - 39 23 11 

40 - 44 43 20 

45 - 49 24 11 

50 - 54 24 11 

55 - 59 12 5,7 

60 - 64 8 3,8 

65 - 69 2 1 

70 - 74 2 1 

75 - 79 0 0 

80- 3 1,4 

TOTAL 210 100 

FONTE: SIM – dados 2016 
 

Relativamente à análise da distribuição dos utentes por idades, verifica-se que no cômputo geral, as faixas 

etárias abaixo dos 30 e acima dos 55 anos têm uma representatividade baixa de 44% dos indivíduos, sendo 

as faixas etárias dos 30 aos 59 as que se destacam com 66% dos utentes, o que corresponde a 138 utentes. 

http://www.arslvt.min-saude.pt/


                                                                                                                                      

Atualização do Diagnóstico do Território – Santarém - Cidade 

 

 

Página 65 de 94 

 

 

 

Tabela 42. Nº de Utentes Ativos por Género - 2016 

Nº de Utentes 
HM H M %H %M 

210 150 60 71 29 

Fonte: SIM – dados 2016 

 

Caraterizando a população toxicodependente do ponto de vista sociodemográfico, e relativamente ao 

género, a maioria, dos utentes ativos em 2016, é do sexo masculino (71%) e 29% do sexo feminino. Estes 

dados contrariam a caraterização da população residente do concelho de Santarém, em que 54% é do sexo 

feminino. 

Tabela 43. N.º e % de Utentes Ativos segundo a Nacionalidade 

Nacionalidade N.de Utentes % de Utentes 

Portugal 192 91,5 

Europa Ocidental 1 0,5 

União Europeia 0 0 

Desconhecido 17 8 

Total 210 100% 

Fonte: SIM – dados 2016 
 

Quanto à análise da nacionalidade dos utentes residentes na União de Freguesias de Santarém, verifica-se 

que, do total de 210 utentes ativos em 2016 que a maioria são de nacionalidade portuguesa 91,5% (192 

utentes).  
 

Tabela 44. Tipo de coabitação dos Utentes Ativos - N= 210 

Tipo de Coabitação 
N.º de 

utentes 
%Utentes  

Com família de origem 34 16 

Só com Companheiro 18 8,6 

Sozinho 28 13,3 

Com família de origem + Comp. e/ou Filho. 30 14,3 

Só com Companheiro e Filho (s) 12 5,7 

Instituição 11 5,2 

Só com Filho (s) 7 3,3 

Outros Familiares 9 4,3 

Com Irmão (s) 6 2,9 

Só com Amigo (s) 2 1 

Desconhecido 18 8,6 

Total 210 100 

Fonte: SIM – dados 2016 
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Verifica-se que na maioria das situações conhecidas os utentes habitam com a família - 60% (126 utentes). 

Relativamente à coabitação, constata-se ainda que 23% (49 utentes) dos utentes mantém uma relação 

próxima com os filhos, residindo só com estes, com estes e com companheiro/a ou com a família de origem 

e companheira e os seus filhos. É de salientar, que só um nº residual, 13,3% dos utentes, reside sozinho. 
 

Tabela 45 . N.º de Utentes Ativos por Tipo de Alojamento 

Tipo de Alojamento 
Nº de 

Utentes 
% 

Familiar clássico 107 51 

Familiar não clássico 7 3,3 

Rua 6 2,9 

Outro alojamento coletivo de 
convivência 

6 2,9 

Estabelecimento Prisional 2 1 

Outras situações 3 1,4 

Tipo de Alojamento 
desconhecido 

79 37,7 

Total 210 100 

Fonte: SIM – dados 2016 

 

Do total de utentes ativos em 2016 (210) conclui-se que na sua maioria, 51% dos utentes, habita em 

alojamentos clássicos (107). Os utentes que vivem na rua correspondem a um número residual 2,9% (6 

utentes). 

Tabela 46. Utentes Ativos segundo a Situação Profissional 

Situação Profissional Nº (valores absolutos) % (valores relativos) 

Desocupado há um ano ou mais 47 22,4 

Trabalho estável/regular 45 21,4 

Desocupado há menos de um ano 24 11,4 

Trabalho ocasional 13 6,1 

Estudante/ Formação Profissional 40 19 

Reformado/Pensão Social por idade 2 1 

Reformado/Pensão Social por invalidez 7 3,3 

Doméstica 0 0 

Outra situação 14 6,7 

Desconhecido 18 9 

Total 210 100 

Fonte: SIM – dados 2016 
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Relativamente à situação profissional dos 210 utentes com residência no Território da União de Freguesias 

da cidade de Santarém, é possível conhecer os dados para 91 % dos utentes, verificando-se que os utentes 

desempregados somam 71, representando 34% (dos quais 22,4% estão desocupados há mais de um ano e 

11,4% ficaram desocupados há menos de um ano). 
 

Os utentes com situação profissional ativa representam 28% do total de utentes (58 utentes), sendo que 

com trabalho estável se encontram apenas 21 % dos utentes (45 utentes). 
 

Os dados apresentados demonstram claramente a fragilidade social da população inscrita na Equipa de 

Tratamento, comparativamente com a população residente geral. Associando a este fator o nível de 

escolaridade inferior, fica dificultada a capacidade de inserção profissional desta população, relativamente 

à população residente. 
 

Verifica-se que pelo nº de população mais jovem acompanhada no serviço, 19% dos utentes se encontra 

ainda num percurso académico/formativo. 
 

Tabela 47. Utentes Ativos com Filhos e Grávidas-2016 

 

 

 

 
Fonte: ET de Santarém – dados 2016 

 

Dos 210 utentes ativos e residentes na União de Freguesias de Santarém 61% tem filhos (129 utentes). Ao 

longo do ano 2016 foram acompanhadas no serviço 3 mulheres toxicodependentes grávidas. 
 

Tabela 48. Habilitações Escolares dos Utentes Ativos 

Habilitações 
Nº de 

Utentes 
% 

S/ escolaridade 4 1,9 

S/ escolaridade (Sabe ler e escrever) 1 0,5 

1º Ciclo do Ensino Básico 30 14,3 

2º Ciclo do Ensino Básico 67 32 

3º Ciclo do Ensino Básico 53 25,2 

Ensino Secundário 19 9 

Frequência Universitária 8 3,8 

Grau Universitário 4 1,9 

Desconhecido 24 11,4 

TOTAL 210 100 

Fonte: SIM – dados 2016 

Local de Residência 

Nº de Utentes Ativos 

Utentes Com Filhos Utentes Grávidas  

União de Freguesias 
de Santarém 

129 3 
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Estes valores confirmam que a população com comportamentos aditivos e dependências, inscrita na Equipa 

de Tratamento, possui ao nível do Ensino Básico uma escolaridade inferior à população geral (25,2%), 

sendo que 51 % de indivíduos têm completo este nível de escolaridade. 

Também ao nível do ensino secundário e universitário apresentam valores significativamente mais baixos 

que a população geral, que regista 20% e 18,5% respetivamente. 

 
Tabela 49. Situação face à Justiça (ao Longo da Vida) dos Utentes Ativos em 2016  

Local de Residência 
Antecedentes 

Judiciais 
Prisão Efetiva Universo 

Concelho de Santaém 243 25 341 

União de Freguesia de 
Santarém 

142 11 210 

Fonte: SIM – dados 2016 

 

A existência de problemas judiciais é uma constante na maioria dos indivíduos com comportamentos 

aditivos. Estes processos prendem-se com atividades ligadas ao tráfico de SPA, furtos, agressão, violência 

doméstica, condução sob efeito de álcool, etc. Nesta perspetiva podemos verificar que dos 210 utentes 

ativos e residentes no território em estudo, 11 utentes já estiveram efetivamente presos e que 68% (142 

utentes) apresentam antecedentes judiciais. 

 
Tabela 50. Situação face à Seropositividade para Doenças Infeciosas dos Utentes Ativos em 2016 

Local de Referência 

VIH VHC TUBERCULOSE 

N.º 
Utentes 

Taxa (%) 
N.º 

Utentes 
Taxa (%) 

N.º 
Utentes 

Taxa (%) 

União de Freguesias 
de Santarém 

37 18% 121 58% 1 0,5 

Valores Nacionais 
de Referência 

(Totais) 
nd 0,6% nd 1,5% nd 0,4% 

Fonte: SIM – dados 2016 
 

Considerando que a prevalência de casos de VIH/SIDA para a população geral é de 0,6%, de infeção pelo 

VHC é de 1,5% e de casos de tuberculose é de 0,4%, verifica-se que os números registados para a 

população inscrita na Equipa de Tratamento e residentes na União de Freguesias da cidade de Santarém 

são significativamente superiores. Tal demonstra que uma das vulnerabilidades desta população é a 

fragilidade das condições de saúde, dependentes de cuidados médicos regulares.  
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B.  Caraterização dos consumos 

Tabela 51. Droga Principal (N - 210) 

Substâncias Psicoativas Total Total% 

Heroína 72 34 

Cocaína 11 5 

Álcool 39 19 

Cannabis 28 13 

Crack 0 0 

Outras Substâncias* 11 5 

Sem Informação 17 8 

Sem Droga Principal 32 15 

Total 210 100 

Fonte: SIM – dados 2016 
(* Envolve Alucinogénios, Anfetaminas, Benzodiazepinas, Ecstasy/MDMA, Outros Estimulantes, Outros Hipnóticos, Tabaco e Outras Substâncias) 

 

Entre os utentes ativos com residência no concelho de Santarém e que recorreram à Equipa de 

Tratamento, a heroína continua a ser a substância mais referida como droga principal 34%, seguida do 

Álcool 19 %. 

De salientar o facto de não existir informação, quanto à droga principal, em 8% dos utentes ativos na 

Equipa e em 15 % haver indicação de não terem uma substância principal de consumo. 
 

Tabela 52. Substâncias Consumidas nos Últimos 30 dias antes do Acolhimento 

Substância Consumida/ 30 D Nº de Utentes 

Tabaco 137 

Heroína 81 

Cannabis 72 

Cocaína 67 

Álcool 106 

Crack 2 

Outras Substâncias* 53 

Fonte: SIM – dados 2016 
(* Envolve Alucinogénios, Anfetaminas, Benzodiazepinas, Ecstasy/MDMA, Outros Estimulantes, Outros Hipnóticos e Outras Substâncias) 

 

Como se verifica no quadro, que o álcool e o tabaco foram as substâncias mais consumidas pelos utentes 

nos últimos 30 dias antes do acolhimento na Equipa de Tratamento, seguido de heroína. Pela análise dos 

dados apresentados, identifica-se um policonsumo de SPA neste período de tempo. 
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Tabela 53. Via de Consumo na Vida 

Via de Consumo na Vida Total Total% 

Fumada /Inalada 97 46 

Endovenosa 57 27 

Oral 48 23 

N/S 3 1,5 

S/ Informação 5  

Total 210 100% 

Fonte: SIM – dados 2016 
 
Em relação às vias de consumo de substâncias, ao longo da vida, verifica-se que 46% dos utentes refere 

consumos por via fumada/inalada. 

 

C. Disponibilidade de Substâncias Psicoativas 

De acordo com a informação disponibilizada pela Comissão de Dissuasão das Toxicodependências de 

Santarém (CDT), neste concelho registaram-se 34 ocorrências de processos de contraordenação em 2016, 

referentes à posse de Cannabis, Heroína e Anfetaminas. 

 

Tabela 54. Processos de Contraordenação 2016: por local de Residência do Infrator/ Tipo de Substância 

Local de Residência 
Processos de contra - ordenação por 

local de residência - 2016 
Substâncias dos Processos de 

Contraordenação 

Concelho de Santarém 34 Processos 
30-Canabinóides; 
3- Heroína;  
1 - Anfetaminas 

União de Freguesias de 
Santarém 

21 Processos 

18-Canabinóides; 
2– Heroína; 
1 – Anfetaminas 
 

Fonte: CDT de Santarém – dados de 2016 

 

Podemos verificar que relativamente ao Território da União de Freguesias de Santarém, e no que concerne 

à zona de residência do infrator, alvo de uma contraordenação, verificaram-se 21 Processos, o que 

representa 62% do total de processos instaurados no concelho de Santarém. 

Relativamente ao tipo de substância que esteve na origem dos 21 processos instaurados no território, 

verificamos que os Canabinóides se destacam relativamente à Heroína ou às Anfetaminas. 

No que se refere às idades dos infratores, verifica-se que abrange indivíduos com idades compreendidas 

entre os 16 anos e os 53 anos. 

As apreensões ocorreram maioritariamente à noite, em espaços de lazer frequentados por jovens e 

adolescentes, residentes no território. 
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III - INTERVENÇÕES EXISTENTES: PRINCIPAIS RESPOSTAS RELATIVAMENTE À 
PROBLEMÁTICA DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS LÍCITAS E ILÍCITAS E 
OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS 

1. SERVIÇOS E INTERVENÇÕES DINAMIZADOS PELA DICAD/ ARSLVT, IP 

Em 2013, a ARSLVT, I. P., sucede, de acordo com o estabelecido no DL 22/2012 de 30 Janeiro, em algumas 

das atribuições do Instituto da Droga e Toxicodependência, I.P., nomeadamente, na componente 

operacional da intervenção no domínio dos problemas dos comportamentos aditivos e dependências, no 

âmbito da sua área geográfica de intervenção. Assim, cabe-lhe dar continuidade na prestação de cuidados 

de saúde, nos comportamentos aditivos e dependências, e ainda garantir, também, o desenvolvimento e 

acompanhamento de projetos/programas que promovam intervenções ao nível do Tratamento, da 

Prevenção, da Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD) e Reinserção Social, quer através das 

estruturas próprias da ARSLVT, designadamente as Unidades de Intervenção Local (UIL), ou através de 

Entidades privadas financiadas.  

Para a prossecução destes objetivos existe um conjunto de estruturas especializadas de intervenção no 

terreno – Unidades de Intervenção Local – às quais compete executar as ações promovidas pela Divisão de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), por superiores orientações do 

Conselho Diretivo da ARSLVT, IP e de acordo com as linhas de orientação técnica e normativa para a 

intervenção nas áreas dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, emanadas do SICAD, no que 

respeita à prevenção dos comportamentos aditivos e dependências, bem como, à prestação de cuidados 

integrados e globais a doentes toxicodependentes e doentes com síndrome de abuso ou dependência de 

álcool, seguindo as modalidades terapêuticas mais adequadas a cada situação, em regime de ambulatório, 

com vista ao tratamento, redução de danos e reinserção desses doentes.  

No território “União de Freguesias de Santarém”, e no âmbito das competências do CRI Ribatejo, intervém 

as equipas referidas no quadro seguinte: 

 

Tabela 55. Equipas da DICAD com intervenção no Território “União de Freguesias de Santarém” de acordo com o âmbito 
territorial da Unidade de Intervenção Local da ARSLVT, IP com Intervenção nos CAD 

Unidade de Intervenção Local Âmbito Territorial 

CRI do Ribatejo 

- Equipa de Tratamento de 
Santarém (ET de Santarém) 

 

- Equipa de Prevenção; 
 

- Equipa de Reinserção; 
 

- Equipa de RRMD. 

Concelhos: Almeirim; Alpiarça; Cartaxo; Chamusca, Coruche; 
Golegã; Rio Maior; Salvaterra de Magos; Santarém 

 

Fonte: CRI Ribatejo 
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Tabela 56. Intervenções/Atividades dinamizadas pelas Equipas da DICAD no Território União de Freguesias de Santarém 

UIL/ CRI do Ribatejo Intervenções/ atividades 

Equipa Técnica 
Especializada de 

PREVENÇÃO 

Programa “Eu e os Outros”- 2º e 3º ciclo do Ensino Básico 
Programa “Next Step”- Ensino Secundário 
Programa de DCPS_ Escolas do Ensino Profissional 
Componente formativa de âmbito curricular na Escola superior de Educação e Escola Superior de 
saúde do IP de Santarém 
Colaboração com a Equipa de Saúde Escolar na Componente Formativa de Técnicos de Saúde; na 
construção e implementação de um “Programa de redução de hábitos tabágicos” 

Equipa Técnica 
Especializada de RRMD 

Giro semanal com apoio de uma Unidade Móvel junto da população de rua com comportamentos de 
risco; 
Intervenção em contextos festivos e recreativos (eventos universitários; Festas da cidade, etc.) 

Equipa Técnica 
Especializada de 
TRATAMENTO 

Tratamento ambulatório/consulta Externa: 
Consulta de MGF 
Consulta de Psiquiatria, 
Consulta de psicologia; 
Consulta de serviço Social; 
Consulta de Enfermagem; 
Atendimento Familiar/Terapia Familiar; 
Terapias Medicamentosas; 
Programa de Manutenção em Metadona; 
Encaminhamento para Unidades de Desabituação (Centro das Taipas e UAL); 
Programa de Cessação Tabágica; 
Programada saúde reprodutora da Mulher. 
 
Consulta de adolescentes e jovens para despiste de comportamentos de risco; 
 

Equipa Técnica 
Especializada de 

REINSERÇÃO 

Intervenção social ao nível individual e familiar 
Socioterapia/ promoção de competências pessoais e sociais 
Reuniões de rede primária, secundária e mista 
Visitas domiciliárias 
Acompanhamento de percursos de inserção ocupacional, formativa e laboral 
Mediação laboral 
Acompanhamento de famílias 
Referenciação e acompanhamento a serviços e estruturas locais 
 
Participação nas redes locais de parceria 
Plenário do CLAS de Santarém 
Plataforma supra concelhia da Lezíria do Tejo 
Grupo de monitorização e acompanhamento dos Sem-Abrigo 
Comissão restrita e alargada da CPCJ 
Núcleo Local de Inserção do RSI 
 

Fonte. CRI Ribatejo 
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2.  INTERVENÇÕES FINANCIADAS PELO SERVIÇO DE INTERVENÇÃO NOS COMPORTAMENTOS ADITIVOS E DEPENDÊNCIAS – SICAD 

Tabela 57. Intervenções/ Projetos/ Programas/ Iniciativas a decorrer (financiados pelo SICAD) 

Intervenções a 
Decorrer 

Objetivos das Intervenções Grupos-Alvo abrangidos 
Contexto de 
Intervenção 

Necessidades Identificadas nos 
Grupos 

Necessidades colmatadas com as 
Intervenções 

Área de 
Intervenção 

respetiva 

Projeto “Oficina 
de Prevenção” 

- Reforçar as competências 
pessoais e sociais das crianças, 
adolescentes e jovens. 
- Aumentar os conhecimentos 
acerca de SPA nos alunos e nos 
agentes educativos. 
- Promover nos jovens e 
adolescentes uma mudança de 
atitude face aos riscos associados 
aos consumos. 

 
 

- Alunos do 1º, 2º e 3º ciclo 

 
 

- Agrupamento 
de Escolas 
Alexandre 
Herculano. 

 
 

- Insucesso e absentismo escolar. 
- Início precoce de consumo de 
tabaco. 
- Experimentação e consumos de 
SPA 
- Comportamentos antissociais 
(Vandalismo e pequenos furtos)  
- Situação económica precária das 
famílias 
- Modelos educativos permissivos 

- Desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais nas crianças, 
adolescentes e jovens. 
- Aumento de informação sobre SPA. 
- Mudança de atitude dos 
pais/Encarregados de educação face ao 
processo de crescimento dos filhos. 
- Aumento de conhecimentos sobre 
SPA, por parte dos agentes educativos  

 
 

Prevenção 
Universal e 

Seletiva 
 

Projeto” Oficina 
da Reinserção” 

- Garantir respostas às 
necessidades básicas de 
indivíduos consumidores de SPA 
sem recursos nem rede de 
suporte, em qualquer fase do 
processo terapêutico. 
- Promover o desenvolvimento 
de competências pessoais, sociais 
e laborais do grupo alvo do 
projeto, facilitadoras do seu 
processo de reinserção 
- Melhorar o desempenho e a 
articulação entre os técnicos dos 
vários serviços da comunidade 
que intervém junto da população 
alvo. 

- Indivíduos 
policonsumidores de ambos 
os sexos em diferentes fases 
face ao consumo de SPA: 
resistência ao pedido de 
ajuda, abandono do processo 
de tratamento, recaída, 
indução de PSO e outras. 
- Apresentam comorbilidade 
física e/ou psíquica, situação 
de rutura familiar e social, 
comportamentos de risco e 
pequena delinquência. 

Santa Casa da 
Misericórdia de 
Santarém; 
Entidades e 
empresas 
parceiras 
(experiências 
laborais); 
Espaços de lazer 
e cultura locais  

- Necessidades básicas: 
alimentação; higiene pessoal e de 
roupas; alojamento; documentação 
pessoal. 
- Construção/reconstrução da rede 
social primária. 
Atividade ocupacional diária. 
- Treino de competências pessoais 
e sociais; 
- Aproximação ao contexto laboral; 
- Aproximação aos serviços; 
 

- Alimentação, higiene pessoal e de 
roupas; alojamento; documentação 
pessoal 
- Aproximação aos vínculos familiares 
- Ocupação diária com ateliers e 
voluntariado 
- Aumento das competências pessoais e 
sociais 
- Início ou reforço da adesão aos 
serviços de saúde e segurança social 
 
- Aumento da capacidade e dos 
conhecimentos dos técnicos da 
parceria na área das dependências 

Reinserção 

FONTE: CRI RIBATEJO 
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3.  INTERVENÇÕES DINAMIZADAS POR ENTIDADES LOCAIS (PÚBLICAS OU PRIVADAS) 

Tabela 58. Intervenções/ Projetos/ Programas/ Iniciativas a decorrer (Entidades Promotoras públicas ou privadas) 

Intervenções a 
Decorrer 

Objetivos das Intervenções Grupos-Alvo abrangidos 
Contexto de 
Intervenção 

Necessidades Identificadas 
nos Grupos 

Necessidades Colmatadas 
com as Intervenções 

Área de 
Intervenção 

respetiva 

Equipa de Apoio 
Direto 

- “Associação Picapau” 

Intervir junto dos indivíduos 
toxicodependentes ou com 
PLA, para trabalhar os níveis 

de motivação para um 
processo de tratamento e 

reinserção 

Indivíduos 
toxicodependentes e com 
PLA 
 
 
 
 

Espaços 
públicos/rua/parques 
de estacionamento 
da União de 
Freguesias de 
Santarém 

-Dependência de SPA. 
-Carência ao nível da 
satisfação das 
necessidades básicas de 
sobrevivência; 
-Exclusão social 
 

-Cuidados Básicos 
(alimentação e Higiene), 
-Encaminhamento para 
estruturas de Tratamento  

Tratamento e 
Reinserção 

 
 

Programa de ADR 
Unidade de Saúde 

Pública-ACES Leziria 

Aconselhar, diagnosticar e 
referenciar para infeciologia, 
os indivíduos com VIH 
positivo, a partir da realização 
de um teste rápido. 

População em geral 
Área de abrangência 
do ACES Lezíria 

Comportamentos de risco 
associados ao consumo de 
SPA e/ou a hábitos sexuais. 

Agilização do processo de 
diagnóstico e referenciação 
á consulta de Infeciologia 
do HDS, de novos casos 
infetados por VIH 

RRMD 

Programa de Troca de 
seringas 

Consulta de A.C.-ACES 
Lezíria 

Com base numa intervenção 
de proximidade com a 
população toxicodependente, 
os técnicos de saúde 
rececionam os Kits usados e 
disponibilizam Kits com 
material acético para uso em 
consumos de SPA por via 
endovenosa. 

População toxicodependente  
União de Freguesia 
de Santarém 

- Indivíduos com consumos 
de SPA por via injetável  
 

-Redução do nº de novos 
indivíduos 
toxicodependentes 
infetados por VIH. 

RRMD 
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Tabela 58. Intervenções/ Projetos/ Programas/ Iniciativas a decorrer (Entidades Promotoras públicas ou privadas) (Cont.) 

Intervenções a 
Decorrer 

Objetivos das Intervenções Grupos-Alvo abrangidos 
Contexto de 
Intervenção 

Necessidades Identificadas nos 
Grupos 

Necessidades 
Colmatadas com as 

Intervenções 

Área de 
Intervenção 

respetiva 

Programa de 
Promoção e Educação 

para a Saúde 
- Equipa de Saúde 

Escolar - ACES Lezíria 

- Aumentar os conhecimentos 
acerca dos malefícios dos 
consumos de SPA; 
- Retardar e/ ou evitar o inicio 
do consumo de tabaco, álcool 
e cannabis. 

Alunos do 5º, 7º e 8º ano 
de escolaridade   
 

Nas Escolas: 
- EB 2,3 Alexandre 
Herculano. 
- EB 2,3 Mem Ramires  
- EB 2,3 D. João II 

Início precoce de consumo de 
SPA. 
 
 

Informação e 
esclarecimento acerca 
de Substâncias 
Psicoativas e respetivos 
malefícios 
 

Prevenção 
universal 
 
 

Programa Escolhas 
Projeto “Agir +” 
- Lar Evangélico 

Desenvolver competências 
pessoais, emocionais, afetivas, 
educacionais, sociais e 
comunitárias 

- Crianças, Adolescentes 
e Jovens residentes em 
Santarém, provenientes 
de contextos 
socioeconómicos 
desfavorecidos  
 

-Escola EB 2, 3 D. João II 
 
-Espaço Comunitário do 
Centro urbano de 
Santarém 

-Vulnerabilidades 
socioeconómicas; 
-Baixa escolaridade; 
-Elevada Taxa de abandono e 
retenção escolar  
-Ausência de competências 
profissionais 

Desenvolvimento de 
competências pessoais, 
sociais e educacionais 
no grupo alvo e sua 
integração na 
comunidade local. 

Prevenção 
universal. 
 

Programa CLDS 3 G 
- APPACDM 

-Aumentar os níveis de 
empregabilidade, 
-Minimizar a problemática da 
pobreza infantil 
-Promover a participação ativa 
dos jovens na comunidade 
 

- Desempregados; 
- Jovens em abandono 
escolar ou com ensino 
concluído e em situação 
de desemprego; 
- Famílias em exclusão 
social; 
- Comunidade em Geral 

Concelho de Santarém 
Desemprego Juvenil; 
Pobreza e exclusão social junto 
das crianças 

 Aumento da 
empregabilidade dos 
jovens. 
Garantir a proteção das 
crianças e o Bem-estar 
das famílias 

Prevenção  
Universal 

Programa “Cuida-te” 
- IPDJ 

Disponibilizar um espaço de 
consulta para adolescentes e 
jovens com comportamentos 
de risco associados a 
comportamentos aditivos com 
e sem substâncias. 

Adolescentes e jovens 
com comportamentos de 
risco 

Concelho de Santarém 

- Início precoce de consumos de 
SPA e outros comportamentos de 
risco 
- Percurso académico 
problemático; 
- Comportamentos antissociais 

Redução de 
comportamentos 
aditivos com e sem 
substância. 

Prevenção 
Indicada 
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Tabela 58. Intervenções/ Projetos/ Programas/ Iniciativas a decorrer (Entidades Promotoras públicas ou privadas) (cont.) 

Intervenções a 
Decorrer 

Objetivos das Intervenções 
Grupos-Alvo 
abrangidos 

Contexto de 
Intervenção 

Necessidades Identificadas nos 
Grupos 

Necessidades Colmatadas com as 
Intervenções 

Área de 
Intervenção 

respetiva 

Programa “Escola 
Segura” 

- PSP de Santarém 

Diagnosticar, Prevenir, 
sensibilizar e intervir nos 
problemas de segurança, bem 
como nos comportamentos de 
risco e/ou ilícitos nas escolas e 
áreas envolventes. 

Comunidade 
Escolar em Geral 

União de Freguesias 
de Santarém 

- Pequeno tráfico de substâncias 
ilícitas nas áreas envolventes ás 
escolas. 
- Início precoce / consumos de SPA 
e outros comportamentos de risco, 
nos adolescentes e jovens  

- Aumento dos níveis de segurança 
e Proteção da Comunidade 
Educativa, na área envolvente às 
escolas; 
- Dissuasão do pequeno tráfico de 
SPA, junto dos alunos. 

 

Programa de RSI 
Equipas 

Protocoladas  
- Santa Casa da 
Misericórdia de 

Santarém  
-Centro Social 

Interparoquial de 
Santarém 

Intervir com as pessoas e as 
famílias sem rendimentos do 
trabalho ou outros no sentido 
do restabelecimento do seu 
processo de autonomização, 
com o suporte de uma 
prestação social mensal fixa. 

Indivíduos e 
famílias 

carenciadas 

União de Freguesias 
de Santarém 

- Trajetórias de vida marcadas pelo 
consumo e dependências de SPA. 
- Precariedade laboral 
- Fragilidades socioeconómicas 
- Défice de competências parentais; 
- Baixo nível escolar e de formação 
profissional dos beneficiários; 
- Percurso escolar irregular ou 
problemático das crianças e 
adolescentes. 

- Mobilização para o tratamento 
das dependências de SPA, numa 
intervenção concertada com a ETS; 
- Acesso à melhoria do nível escolar 
e académico dos beneficiários; 
- Acesso à ocupação útil do tempo 
e ao trabalho; 
- Reforço das competências 
familiares e parentais; 
- Certificação de um percurso 
escolar regular das crianças e dos 
adolescentes; 

Reinserção 

Cantinas Sociais 
- Santa Casa da 
Misericórdia de 

Santarém 
- Centro Inter-
paroquial de 

Santarém 

Suprir as necessidades ao nível 
da alimentação de indivíduos 
e famílias em processo 
temporário de carência 
económica 

Indivíduos e 
famílias 

carenciadas 

União de Freguesias 
de Santarém 

- Trajetórias de vida marcadas pelo 
consumo e dependências de SPA. 
- Precariedade laboral 
- Fragilidades socioeconómicas 

 Reinserção 

Fonte: CLAS Santarém
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IV - PROBLEMAS, GRUPOS, CONTEXTOS, INTERVENÇÕES EXISTENTES E PROPOSTAS 
DE INTERVENÇÃO  

Problema 1 – Crianças da cidade de Santarém, expostas a vários fatores de risco de ordem familiar e ambiental 

Problema 1 – Crianças da cidade de Santarém, expostas a vários fatores de risco de ordem 
familiar e ambiental 
Grupos 
identificados 

 Crianças dos 3 aos 10 anos, cerca de 180 crianças, que frequentam jardins-de-infância e escolas de 1º 
ciclo da cidade de Santarém 

Contextos 
 Jardins-de-infância e Escolas de 1 º ciclo da cidade de Santarém 

 Lares de Infância e Juventude da cidade de Santarém 

Problemáticas 
 Exposição a ambientes de consumo de SPA 

 Proximidade a grupos com comportamentos antissociais 

 Baixa motivação escolar; insucesso escolar repetido; absentismo e abandono escolar 

Fatores de 
Risco 

 Fragilidade das respostas educativas 

 Baixas expetativas face ao seu projeto de vida 

 Práticas parentais caracterizadas pelo fraco envolvimento/monitorização dos pais na vida dos filhos, 
baixas expectativas face ao projeto educativo dos filhos 

 Insuficiente rede primária de suporte  

 Conflitos familiares e/ou violência doméstica  

 Comportamentos aditivos na família 

 Desemprego e precaridade económica na família 

 Disponibilidade de substâncias pela boa acessibilidade e frágil controlo policial 

 Envolvimento precoce em comportamentos de risco por afiliação a pares com comportamentos 
desviantes 

Fatores de 
Proteção 

 Projetos de promoção da saúde implementados no 3º ciclo e ensino secundário 

 Envolvimento em atividades desportivas, comunitárias e associativas 

 Intervenção articulada entre os serviços da comunidade 

Respostas 
asseguradas 
pela ARSLVT, IP 

 Nada a referenciar 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
financiados 
pelo SICAD - 
PRI) 

 Projeto “Oficina de Prevenção” com intervenção na EB1 Mergulhão, Combatentes e S. Domingos 
dinamizando: 

 Programa de desenvolvimento de Competências pessoais e sociais; 

 Apoio psicossocial 

 Ações Formativas para Agentes Educativos 

 Ações de Sensibilização/informação para pais e educadores 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
desenvolvidos 
por outras 
instituições) 

 Programa Escolhas Agir+ 

 Gabinete de Psicologia da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Santarém que realiza 
avaliação psicológica, acompanhamento psicológico e apoio psicopedagógico 

 Programa CLDS 3G 
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Problema 1 – Crianças da cidade de Santarém, expostas a vários fatores de risco de ordem 
familiar e ambiental (cont.) 

Proposta de 
Intervenções 

 Promoção de respostas preventivas precoces que fomentem a promoção de competências sócio 
emocionais e de educação para a saúde, junto das crianças dos jardins-de-infância e de 1º ciclo, a ser 
incluído no Projeto Educativo das Escolas em articulação com as restantes equipas que intervêm no 
contexto. 

 Desenvolvimento de Programa (s) Estruturados de Educação Parental que promova as diferentes 
temáticas relacionadas com o desenvolvimento da criança e práticas parentais, com especial enfoque 
junto das famílias beneficiárias de RSI, pela ação da CPCJ, Tribunal de Família e Menores ou sinalizadas no 
âmbito do acompanhamento prestado pelas equipas da Câmara Municipal de Santarém.  

 Desenvolvimento de um programa de apoio psicopedagógico para as crianças que revelam risco de 
insucesso/ abandono escolar, em articulação com outras estruturas locais. 

 Desenvolvimento de um programa de formação dirigido aos profissionais que intervém junto destes 
grupos alvo. 

Parceiros a 
envolver nas 
Intervenções 

Agrupamentos de Escolas; Associações de Pais; Lar Evangélico Boa Esperança; CPCJ; Equipas Protocolares 
de RSI; Gabinete de Psicologia da Câmara Municipal; Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal; CRI 
Ribatejo; União das Juntas de Freguesia da Cidade de Santarém; UCC- ACES Lezíria 
Equipa de Intervenção Precoce 

Resultados 
Esperados 

 Aumentar Competências Socio-emocionais nas crianças, 

 Aumentar o nível de Competências Parentais; 

 Potenciar o envolvimento dos pais nos percursos educativos;  

 Promover a deteção e intervenção precoce, face aos fatores de risco identificados. 

 Potenciar as competências técnicas dos profissionais, enquanto agentes preventivos e promotores de 
saúde. 
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Problema 2 – Pré-adolescentes da cidade de Santarém, expostos a vários fatores de risco de ordem familiar e ambiental 

Problema 2 – Pré-adolescentes da cidade de Santarém, expostos a vários fatores de risco de 
ordem familiar e ambiental 

Grupos 
identificados 

 Pré-adolescentes dos 11 aos 14 anos, cerca de 40 alunos, que frequentam as escolas de 2º ciclo da cidade 
de Santarém, alvo de intervenção ao nível de tutorias e/ou curricula alternativos (por exemplo: PIEF, CEF’s, 
Vocacionais, PCA’s, entre outros) 

Contextos 
 Escolas de 2 º ciclo da cidade de Santarém 

 Lares de Infância e Juventude da cidade de Santarém 

Problemáticas 

 Exposição a ambientes de consumo de SPA 

 Experimentação/consumo de tabaco e outra SPA entre os alunos de 2º ciclo 

 Integração em grupos de pares com comportamentos antissociais 

 Utilização problemática de internet 

 Baixa motivação escolar; insucesso escolar repetido; absentismo e abandono escolar 

Fatores de 
Risco 

 Fragilidade das respostas educativas 

 Baixas expectativas face ao seu projeto de vida 

 Práticas parentais caraterizadas pelo fraco envolvimento/monitorização dos pais na vida dos filhos, baixas 
expectativas face ao projeto educativo dos filhos 

 Insuficiente rede primária de suporte  

 Conflitos familiares e/ou violência doméstica  

 Comportamentos aditivos na família 

 Desemprego e precaridade económica na família 

 Disponibilidade de substâncias pela boa acessibilidade e frágil controlo policial 

 Envolvimento precoce em comportamentos de risco por afiliação a pares com comportamentos desviantes 

Fatores de 
Proteção 

 Projetos de promoção da saúde implementados no 3º ciclo e ensino secundário 

 Envolvimento em atividades desportivas, comunitárias e associativas 

 Intervenção articulada entre os serviços da comunidade 

Respostas 
asseguradas 
pela ARSLVT, IP 

 Programa de Saúde Escolar. 

 Prevenção Universal ao nível do Tabagismo, Álcool e Canabinóides 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
financiados 
pelo SICAD - 
PRI) 

 Projeto “Oficina de Prevenção” com intervenção na EB 2,3 Alexandre Herculano e dinamização das 
seguintes atividades: 

 Programa de desenvolvimento de Competências pessoais e sociais; 

 Programa de desenvolvimento de Competências parentais 

 Ações Formativas para Agentes Educativos 

 Apoio Psicossocial 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
desenvolvidos 
por outras 
instituições) 

 Programa Escolhas Agir+ 

 Gabinete de Psicologia da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Santarém que realiza 
avaliação psicológica, acompanhamento psicológico e apoio psicopedagógico 

 Programa CLDS 3G 
 

  

http://www.arslvt.min-saude.pt/


                                                                                                                                      

Atualização do Diagnóstico do Território – Santarém - Cidade 

 

 

Página 80 de 94 

 

 

 

Problema 2 – Pré-adolescentes da cidade de Santarém, expostos a vários fatores de risco de 
ordem familiar e ambiental (cont.) 

Proposta de 
Intervenções  

 Necessidade de promover uma estratégia integrada de prevenção nestas escolas resultante de uma 
articulação interministerial (Ministério da Educação de da Saúde) com recurso a intervenções 
multicomponentes, continuadas no tempo (médio e longo prazo) e avaliadas. As ações a desenvolver 
devem concertar-se com a intervenção desenvolvida pela DICAD e as respetivas Equipas de Prevenção, 
num trabalho integrado com as Equipas de Saúde Escolar do ACES Lezíria e com a PSP- Escola Segura. 

 Assim propõem-se: 
o Programas de Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências de Nível Seletivo e/ou 

Indicado direcionados a turmas identificadas com maior número de alunos em situação de risco. Estes 
Programas devem assentar em estratégias consideradas de boas práticas, recorrendo a programas 
validados e/ou em fase de validação, no sentido da promoção de competências pessoais e sociais, no 
envolvimento dos alunos em projetos e iniciativas numa lógica de educação de pares, na 
informação/sensibilização sobre as diferentes temáticas associadas aos comportamentos de risco na 
adolescência; 

o Intervenção na Família desenvolvendo estratégias que proporcionem a sua aproximação à escola, 
recorrendo a sessões de sensibilização/informação sobre as diferentes temáticas relacionadas com 
esta etapa de desenvolvimento, formação ao nível das práticas parentais educativas, apoio 
psicossocial às famílias mais problemáticas; 

o Implementação de medidas de intervenção na componente reguladora e/ou ambiental, que 
envolvam: ações de formação para técnicos de educação sobre o consumo de SPA e outros CAD; 
criação de um guião de procedimentos com linhas orientadoras para lidar com os CAD em contexto 
escolar; criação de um sistema de referenciação e de um grupo de trabalho no âmbito da intervenção 
junto dos alunos com consumo de SPA e outros CAD, que permita a identificação, abordagem, 
sinalização e encaminhamento dos alunos e/ou suas famílias para as respostas da DICAD ao nível da 
Prevenção Indicada/Tratamento.  

o Assegurar a continuidade do Atendimento a Adolescentes em Risco pela Equipa do CRI Ribatejo 
garantindo o acompanhamento psicossocial dos adolescentes em situação de risco, sinalizados: pelos 
Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família das escolas; pelos Grupos de trabalho criados no âmbito da 
implementação de linhas orientadoras para lidar com SPA e outros CAD em contexto escolar; ou por 
outras instituições da comunidade. 

Parceiros a 
envolver nas 
Intervenções 

 
Agrupamentos de Escolas; Associações de Pais; Lar Evangélico Boa Esperança; APPACDM; CPCJ; Equipas 
Protocolares de RSI; Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal; CRI Ribatejo; União das Juntas de 
Freguesia da cidade de Santarém; Equipa de Saúde Escolar - ACES Lezíria; IPDJ. 

 

 
Resultados 
Esperados 
 

 Promover a aquisição de competências pessoais e sociais nos alunos; 

 Adiar o início do consumo de SPA; 

 Promover a aquisição de competências sobre os riscos associados aos comportamentos aditivos; 

 Promover o uso adequado das novas tecnologias e fomentar uma ocupação de tempos livres variada e 
saudável; 

 Promover, na comunidade educativa, competências no âmbito da intervenção preventiva; 

 Aumentar, na comunidade educativa, conhecimentos sobre o consumo de SPA e outros CAD; 

 Identificar e encaminhar situações – problema para as devidas estruturas de suporte; 

 Promover aquisição e o treino de competências parentais; 

 Potenciar o envolvimento dos pais nos percursos educativos dos filhos; 

 Promover a deteção e intervenção precoce face aos comportamentos de risco associados aos CAD. 
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Problema 3 – Adolescentes com comportamentos de risco e/ ou expostos a vários fatores de risco  

Problema 3 – Adolescentes com comportamentos de risco e/ ou expostos a vários fatores de 
risco  

Grupos 
identificados 

 Adolescentes com idades entre os 15 e os 18 anos, cerca de 100 alunos, que frequentam o Ensino Básico, 
Secundário e profissional, alvo de intervenção ao nível de tutorias e/ou curricula alternativos (por 
exemplo: PIEF, CEF’s, Vocacionais, PCA’s, entre outros) 

Contextos  Escolas de 3 º ciclo e Secundárias com ofertas de ensino vocacional e profissional 

Problemáticas  

 Consumo de tabaco e álcool entre os alunos de 3º ciclo e ensino secundário 

 Consumo de canábis e outras SPA entre os alunos de 3º ciclo e ensino secundário 

 Exposição a ambientes de consumo e tráfico de SPA 

 Integração em grupos de pares com comportamentos antissociais 

 Utilização problemática de internet, gaming e/ou gambling 

 Baixa motivação escolar; insucesso escolar repetido; absentismo e abandono escolar 

 Comportamentos sexuais de risco 

 Quadros de etiologia psicótica induzidos pelo consumo de SPA 

 Perturbações comportamentais e emocionais 

 Banalização do consumo de álcool e canabinóides 

 Institucionalização a médio e longo prazo de adolescentes por questões familiares 

Fatores de Risco 

 Fragilidade das respostas educativas 

 Baixas expectativas face ao seu projeto de vida 

 Práticas parentais caracterizadas pelo fraco envolvimento/monitorização dos pais na vida dos filhos, 
baixas expectativas face ao projeto educativo dos filhos 

 Insuficiente rede primária de suporte  

 Conflitos familiares e/ou violência doméstica  

 Comportamentos aditivos na família 

 Desemprego e precaridade económica 

 Disponibilidade substâncias pela boa acessibilidade e frágil controle policial 

Fatores de 
Proteção 

 Projetos de promoção da saúde implementados no 3º ciclo e ensino secundário 

 Envolvimento em atividades desportivas, comunitárias e associativas 

 Intervenção articulada entre os serviços da comunidade 

Respostas 
asseguradas pela 
ARSLVT, IP 

 Projeto de promoção da Saúde ao abrigo do Programa Nacional de Saúde Escolar da DGS com particular 
ênfase para o Programa de Prevenção no Consumo de Tabaco, Álcool e Canabinóides da responsabilidade 
da Equipa de Saúde Escolar ACES Lezíria  

 A Equipa de Prevenção do CRI Ribatejo tem dinamizado junto das Escolas Secundárias o programa “Next 
Step”, dirigido aos alunos que frequentam o 12ºano. No âmbito do programa de Promoção e Educação 
para Saúde em vigor nas escolas, são dinamizadas ações de sensibilização/informação sobre os CAD, 
junto dos alunos do ensino secundário. 

 Consulta de adolescentes e jovens em risco, no âmbito de uma estratégia de prevenção indicada, a 
funcionar no Espaço do IPDJ de Santarém, no âmbito do Programa CUIDA-TE. Esta consulta é dinamizada 
pelos técnicos do CRI Ribatejo. 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
financiados pelo 
SICAD - PRI) 

 Projeto “Oficina de Prevenção” com intervenção na EB 2,3 Alexandre Herculano e dinamização das 
seguintes atividades: 
o Programa de desenvolvimento de Competências pessoais e sociais; 
o Programa de desenvolvimento de Competências parentais- “Missão C” 
o Ações Formativas para Agentes Educativos 
o Apoio Psicossocial 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
desenvolvidos 
por outras 

 Programa Escolhas – Projeto Agir+; 

 Programa CUIDA-TE ; 

 Programa CLDS 3G 
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instituições) 

Problema 3 – Adolescentes com comportamentos de risco e/ ou expostos a vários 
fatores de risco (cont) 

Proposta de 
Intervenções 

 Eixo da Prevenção: 
o Necessidade de promover uma estratégia integrada de prevenção nestas escolas resultante de uma 

articulação interministerial (Ministério da Educação de da Saúde) com recurso a intervenções 
multicomponentes, continuadas no tempo (médio e longo prazo) e avaliadas. As ações a desenvolver 
devem concertar-se com a intervenção desenvolvida pela DICAD e as respetivas Equipas de 
Prevenção, num trabalho integrado com as Equipas de Saúde Escolar do ACES Lezíria e com a PSP 
Escola Segura. 

o Assim propõem-se: 
 Programas de Prevenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências de Nível Seletivo e/ou 

Indicado direcionados a turmas identificadas com maior número de alunos em situação de risco, 
nomeadamente turmas inseridas em medidas alternativas de educação/formação. Estes 
Programas devem assentar em estratégias consideradas de boas práticas, recorrendo a programas 
validados e/ou em fase de validação, no sentido da promoção de competências pessoais e sociais, 
no envolvimento dos alunos em projetos e iniciativas numa lógica de educação de pares, na 
informação/sensibilização sobre as diferentes temáticas associadas aos comportamentos de risco 
na adolescência 

 Intervenção na Família desenvolvendo estratégias que proporcionem a sua aproximação à escola, 
recorrendo a sessões de sensibilização/informação sobre as diferentes temáticas relacionadas esta 
etapa de desenvolvimento, formação ao nível das práticas parentais educativas, apoio psicossocial 
às famílias mais problemáticas 

 Implementação de medidas de intervenção na componente reguladora e/ou ambiental, que 
envolvam: ações de formação para técnicos de educação sobre o consumo de SPA e outros CAD; 
criação de um guião de procedimentos com linhas orientadoras para lidar com os CAD em 
contexto escolar; criação de um sistema de referenciação e de um grupo de trabalho no âmbito da 
intervenção junto dos alunos com consumo de SPA e outros CAD, que permita a identificação, 
abordagem, sinalização e encaminhamento dos alunos e/ou suas famílias para as respostas da 
DICAD ao nível da Prevenção Indicada/Tratamento.  

 
o Manter a implementação dos programas dirigidos aos alunos do ensino secundário e desenvolvidos 

pela Equipa de Prevenção do CRI do Ribatejo. 
 
o Assegurar a continuidade do Atendimento a Adolescentes em Risco pela Equipa do CRI Ribatejo 

garantindo o acompanhamento psicossocial dos adolescentes em situação de risco, sinalizados pelos: 
Gabinetes de Apoio ao Aluno e à Família das escolas; Grupos de trabalho criados no âmbito da 
implementação de linhas orientadoras para lidar com SPA e outros CAD em contexto escolar;  ou por 
outras instituições da comunidade.  

 

 Eixo da RRMD 
o As propostas de intervenção ao nível do Eixo de RRMD serão da responsabilidade da Equipa de RRMD 

do CRI Ribatejo, a saber: 
 Manutenção da intervenção de proximidade da Equipa de RRMD nos eventos festivos realizados 

na cidade (Festas da cidade; Festival de Gastronomia; Feira da Agricultura). A intervenção junto 
deste grupo alvo deve promover a diminuição dos riscos associados ao consumo de substâncias 
psicoativas e tabaco, práticas sexuais seguras, bem como a referenciação e encaminhamento dos 
casos de risco, para a consulta de jovens e adolescentes.  

 Esta intervenção de proximidade realizada por esta Equipa de RRMD, deverá ser alargada aos 
Espaços de lazer envolventes aos Estabelecimentos de Ensino do território. 

 Sensibilização dos proprietários dos bares/cafés do território, frequentados por este grupo – alvo. 
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Problema 3 – Adolescentes com comportamentos de risco e/ ou expostos a vários 
fatores de risco (cont) 

Parceiros 
envolver nas 
intervenções 

Agrupamentos de Escolas; Associações de Pais; Lar Evangélico Boa Esperança; APPACDM; CPCJ; Equipas 
Protocolares de RSI; Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal; CRI Ribatejo; União das Juntas de 
Freguesia da cidade de Santarém; Equipa de Saúde Escolar - ACES Lezíria; IPDJ, Lares de infância e 
Juventude da cidade de Santarém, PSP – Escola Segura. 

Resultados 
esperados 

 Promover a aquisição e treino de competências pessoais e sociais nos alunos; 

 Evitar/ retardar o início do consumo de SPA; 

 Diminuir o consumo de substâncias psicoativas e outros CAD; 

 Promover uma adequada perceção sobre os riscos associados aos CAD; 

 Promover o uso adequado das novas tecnologias e fomentar uma ocupação de tempos livres variada e 
saudável; 

 Promover, na comunidade educativa, competências no âmbito da intervenção preventiva; 

 Aumentar, na comunidade educativa, conhecimentos sobre o consumo de SPA e outros CAD; 

 Promover aquisição e o treino de competências parentais; 

 Potenciar o envolvimento dos pais nos percursos educativos dos filhos; 

 Promover a deteção e intervenção precoce face aos comportamentos de risco associados aos CAD; 

 Aumento da informação sobre as SPA e dos riscos associados ao seu consumo, nos proprietários dos bares 
e cafés. 
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Problema 4 – Jovens com comportamentos de risco que frequentam o ensino superior na cidade de Santarém 

Problema 4 – Jovens com comportamentos de risco que frequentam o ensino superior 
na cidade de Santarém 

Grupos identificados 
 Jovens com idades entre os 18 e os 24 anos, cerca de 2000 alunos do Instituto Politécnico de 

Santarém e Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém e que frequentam as 
festas/eventos académicos da cidade. 

Contextos 

 Escolas de Educação, Saúde, Gestão, Agronomia e Desporto do Instituto Politécnico de Santarém 

 Instituto Superior de Línguas e Administração de Santarém 

 Arraial das respetivas Escolas Superiores 

 Receção ao Caloiro 

 Semana Académica 

Problemáticas 

 Consumo de tabaco e álcool entre os alunos do ensino superior 

 Consumo de cannabis e outras SPA entre os alunos do ensino superior 

 Exposição a ambientes de consumo e tráfico de SPA 

 Utilização problemática de internet, gaming e/ou gambling 

 Comportamentos sexuais de risco 

 Quadros de etiologia psicótica induzidos pelo consumo de SPA 

 Perturbações comportamentais e emocionais 

 Banalização do consumo de álcool e canabinóides 

 Condução sob o efeito de álcool 

 Dificuldades de adaptação ao contexto académico 

Fatores de Risco 

 Afastamento do seu contexto vivencial e familiar 

 Rede de suporte precária ou inexistente 

 Baixas expectativas face ao seu projeto de vida 

 Disponibilidade de substâncias pela boa acessibilidade e frágil controlo policial 

 Rituais académicos de integração associados a práticas de consumo abusivo álcool e outras SPA 

 Ausência ou menor controlo parental 

 Perturbações de comportamento e sócia afetivas 

Fatores de Proteção 

 Intervenção articulada entre os serviços da comunidade 

 Número reduzido de alunos que permite uma maior proximidade entre a população de alunos, 
docentes e direção dos estabelecimentos de ensino 

 Adoção de algumas estratégias solidárias voltadas para a comunidade, que integram os rituais 
académicos 

Respostas 
asseguradas pela 
ARSLVT, IP (UIL-da-
DICAD) 

 Intervenção nas festas académicas de Santarém 

 Formação de pares facilitadores para intervenção nas festas académicas em articulação com as 
Associações de Estudantes, visando o seu envolvimento na promoção de ações de 
prevenção/redução de riscos junto dos seus pares. 

 Dinamização de Módulos de Formação na área dos CAD, inseridos na oferta curricular das Escolas 
Superiores de Educação e Saúde do Instituto Politécnico de Santarém 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
financiados pelo 
SICAD - PRI) 

 Nada a referenciar 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
desenvolvidos  
por outras 
instituições) 

 Centro de Apoio Psicológico e Serviços de Ação Social existentes no Instituto Politécnico de Santarém, 
que disponibilizam apoio psicológico e social aos alunos e dinamizam momentos formativos sobre 
variados temas de interesse para os jovens, nos quais também se insere os CAD, com a colaboração 
do CRI Ribatejo. 

 Projeto ORSIES (Observatório de Responsabilidade Social e Instituições do Ensino Superior) 
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Problema 4 – Jovens com comportamentos de risco que frequentam o ensino superior na 
cidade de Santarém 

Proposta de 
Intervenções  

 
As intervenções propostas serão da responsabilidade das Equipas de Prevenção e de RRMD do CRI 
Ribatejo: 

 
o Eixo de Prevenção: 

 Promover a referenciação e acompanhamento especializados dos jovens identificados com 
esta problemática, pelo Centro de Apoio Psicológico e Serviços de Ação Social existentes 
Instituto Politécnico de Santarém, em articulação com a consulta de Prevenção Indicada, da 
responsabilidade do CRI Ribatejo. 

 Promover a Formação de jovens pares universitários na área das SPA/CAD, em articulação 
com as associações académicas, visando o envolvimento em ações na área da 
prevenção/redução de riscos junto dos seus pares, com especial incidência nas festividades 
académicas 

 Manter os módulos de formação no âmbito dos CAD nos planos curriculares dos cursos do 
ensino superior, contribuindo para a sua formação enquanto profissionais, com especial 
enfase nos cursos que se dirigem ao trabalho com a população alvo e respetivas comunidade 

 Formar os profissionais dos serviços sociais do IPS de Santarém, e que prestam apoio 
psicológico na área dos CAD, no sentido da sua capacitação para intervirem neste domínio 

 
o Eixo de RRMD: 

 Manutenção da intervenção de proximidade pela Equipa de RRMD do CRI Ribatejo, nas 
festas académicas da cidade. A intervenção deve promover a diminuição dos riscos 
associados ao consumo de substâncias psicoativas e tabaco, promover práticas sexuais 
seguras, reduzir os riscos rodoviários, bem como permitir a referenciação e 
encaminhamento dos casos de risco para as estruturas de suporte.  

Parceiros a envolver 
O CRI Ribatejo: Equipa de Prevenção e Equipa de RRMD; 4 Escolas Superiores do Instituto Politécnico 
de Santarém; Associações de Estudantes das Escolas de Ensino Superior; Comissão Organizadora da 
Semana Académica; Divisão da Juventude e Desporto da Câmara Municipal de Santarém. 

Resultados 
esperados 

 Diminuição do consumo de substâncias psicoativas (álcool e cannabis) e outros CAD; 

 Diminuição dos riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas 

 Práticas sexuais seguras; 

 Diminuição dos riscos rodoviários; 

 Referenciação e encaminhamento dos casos de risco para as estruturas de suporte; 
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Problema 5 – Indivíduos Dependentes de Substâncias Psicoativas Licitas e Ilícitas, acompanhados na Equipa de Tratamento de Santarém 

Problema 5 – Indivíduos Dependentes de Substâncias Psicoativas Licitas e Ilícitas, 
acompanhados na Equipa de Tratamento de Santarém 
Grupos 
identificados 

 210  Utentes ativos na ET de Santarém, residentes na União de freguesias de Santarém, de um total de 
1034  

Contexto  UIL, Espaço comunitário 

Problemáticas 

 Consumo abusivo de substâncias psicoativas; 

 Comportamentos de risco nos hábitos de consumo; 

 Comportamentos de risco nos hábitos sexuais; 

 Dependência de substâncias psicoativas (heroína, cocaína, cannabis, álcool, benzodiazepinas, entre 
outras); 

 Prevalência elevada de doenças infeciosas associadas às práticas de consumo e práticas sexuais não 
protegidas (VIH; VHC); 

 Prevalência de doenças crónicas, 

 Prevalência elevada de doenças hepáticas nos doentes com abuso de álcool; 

 Comorbilidade Psiquiátrica; 

 Perturbações Emocionais; 

 Elevada vulnerabilidade Física, Psíquica e Mental; 

 Elevado índice de envelhecimento; 

 Défice de competências pessoais e sociais; 

 Baixo nível de escolaridade; 

 Fraca qualificação profissional; 

 Dificuldade de inserção social e profissional; 

 Desemprego de longa duração ou com ocupação laboral precária; 

 Grande dependência assistencial; 

 Relações familiares frágeis ou inexistentes; 

 Problemas com a justiça; 

 Estigmatização. 

 
Fatores de 
Risco 
 

 Envelhecimento da Família de suporte/cuidadores; 

 Resposta insuficiente de estruturas assistenciais adequadas ao perfil destes utentes; 

 Inexistência de programa de troca de seringas nos cuidados de saúde primários; 

 Inexistência de programa de dispensa de metadona nas farmácias; 

 Fraca disponibilidade de oferta formativa para esta população; 

 Insuficientes medidas de emprego dirigidas a esta população; 

 Insuficiente resposta ao nível da saúde mental para os casos de comorbilidade psiquiátrica; 

Fatores de 
Proteção 

 Existência de uma Rede de suporte/ articulação entre diversos serviços da comunidade; 

 Existência de uma Rede de referenciação e de proximidade com os Cuidados de Saúde Primários. 

Respostas 
asseguradas 
pela ARSLVT, 
IP- ACES Lezíria 
 

 Implementação da rede de referenciação/articulação em CAD, com os Cuidados de Saúde Primários; 

 Articulação com a Unidade de Saúde Pública do ACES Lezíria; 

 Articulação com o Serviço Social da UCC de Santarém; 

 Programa de Troca de Seringas no Atendimento Complementar de Santarém do ACES Lezíria 

 Dispensa de Metadona na consulta do Atendimento Complementar de Santarém 
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Problema 5 – Indivíduos Dependentes de Substâncias Psicoativas Licitas e Ilícitas, 
acompanhados na Equipa de Tratamento de Santarém 

Intervenções 
existentes 
na UIL- ET de 
Santarém 
 

 Tratamento Ambulatório/Consulta Externa: 
o Consulta de MGF 
o Consulta de Psiquiatria, 
o Consulta de Psicologia; 
o Intervenção /Consulta Social  
o Consulta de Enfermagem; 
o Atendimento Familiar/Terapia Familiar; 
o Terapias Medicamentosas; 
o Programa de Manutenção em Metadona; 
o Encaminhamento para Unidades de Desabituação (Centro das Taipas e UAL) e/ou Comunidades 

Terapêuticas; 
o Programa de Cessação Tabágica; 
o Programa de Saúde Reprodutora da Mulher. 

 Consulta de adolescentes e jovens com comportamentos de risco (Prevenção Indicada); 

 Unidade Móvel- Intervenção de RRMD junto de utentes em situação de rutura com o serviço e de 
consumidores de rua  

 Atividades de Formação, Investigação e Supervisão 

 Acolhimento de estágios de várias áreas (MGF; Enfermagem; Educação Social). 

Outras 
Intervenções 
existentes  

 Articulação com serviços clínicos do HDS (Infeciologia, Medicina Interna, Obstetrícia, Psiquiatria) 

 Projeto “Oficina de Reinserção” do PRI da cidade de Santarém; 

 Apoio ao Programa Farmacológico na SCMS. 

Proposta de 
Intervenções  

 Criação de uma resposta assistencial (estrutura) dirigida à população consumidora mais envelhecida, com 
graves problemas de saúde física e mental e sem suporte familiar (inexistente, desgastado ou 
envelhecido). 

 Promoção de resposta formativas mais ajustadas às características deste grupo, em articulação com as 
entidade que prestam serviços na área da formação; 

 Criação de respostas ocupacionais e de voluntariado para indivíduos consumidores, com dupla patologia, 
sem condições para integração no mercado de trabalho, mesmo que protegido. 

Parceiros a 
envolver 

 Instituições e serviços das áreas da Saúde e Social do território. 

Resultados 
esperados 

 Melhoria das condições de saúde e sociais do grupo-alvo. 
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Problema 6 – Consumidores de rua com comportamentos de risco, com fraca ou inexistente adesão ao tratamento  

Problema 6 – Consumidores de rua com comportamentos de risco, com fraca ou inexistente 
adesão ao tratamento 

Grupos 
identificados 

 Grupo de 30 a 50 indivíduos consumidores de substâncias psicoativas maioritariamente do sexo masculino 
e com idade superior a 35 anos dispersos pela cidade de Santarém.  
o Apresentam consumos concomitantes de heroína, cocaína, cannabis e álcool, utilizando mais do que 

uma via de consumo (fumada, injetada, oral), apresentando prevalência de patologias do foro 
infecioso, bem como de situações de comorbilidade psiquiátrica. 

o Na sua maioria estão referenciados pela Equipa de Tratamento de Santarém – CRI do Ribatejo. 
Encontram-se em diferentes fases do seu percurso: resistência (sobretudo em dependentes de álcool) 
e/ou abandono do processo de tratamento, recaída, programas de substituição opiácea, etc. 
Apresentam dificuldades sociais graves, estando maioritariamente referenciados e sendo 
beneficiários dos vários serviços de apoio social existentes no território. Neste grupo, considera-se 
que existe ainda um grupo de indivíduos (cerca de 19) que, temporariamente, se encontram fora da 
rede de suporte à sua problemática. 

Contextos 
 Cidade de Santarém, especificamente zonas associadas ao tráfico e consumo de substâncias, espaços de 

consumo informal, Jardim da Liberdade; espaço envolvente ao W-Shopping, parques de estacionamento e 
casas abandonadas dispersas na cidade. 

Problemáticas 

 Consumo abusivo de substâncias psicoativas; 

 Comportamentos de risco nos hábitos de consumo; 

 Comportamentos de risco nos hábitos sexuais; 

 Fragilidade física e psíquica; 

 Perturbações emocionais; 

 Criminalidade; 

 Delinquência; 

 Dificuldade de inserção social e profissional; 

 Maior utilização dos serviços de saúde e sociais; 

 Estigmatização; 

 Alteração das relações interpessoais na família e comunidade.  

Fatores de Risco 

 Baixa escolaridade; 

 Défice de competências pessoais e sociais; 

 Frágil ou inexistente enquadramento familiar; 

 Instabilidade habitacional; 

 Situação de sem abrigo; 

 Dificuldade de inserção social e profissional;  

 Desemprego de longa duração ou com ocupação laboral precária; 

 Comorbilidade psiquiátrica; 

 Dificuldade em gerir situações de stress / tensão; 

 Atitudes favoráveis quanto ao consumo de substâncias psicoativas; 

 Relação com pares que consomem substâncias psicoativas e se envolvem em comportamentos 
problemáticos; 

 Suscetibilidade à pressão negativa dos pares; 

 Desocupação; 

 Falta de recursos comunitários ao nível da ocupação diária; 

 Falta de recursos comunitários ao nível da ocupação diária para pessoas com dupla patologia e sem 
condição física, mental e social para integração no mercado de trabalho, mesmo que protegido; 

 Problemas com a justiça. 
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Problema 6 – Consumidores de rua com comportamentos de risco, com fraca ou inexistente 
adesão ao tratamento 

Fatores de 
Proteção 

 Diminuição do acesso às substâncias psicoativas; 

 Treino de competências de pares no âmbito da RRMD; 

 Fácil acesso à equipa de RRMD do CRI Ribatejo; 

 Proximidade da E.T.de Santarém que promove intervenção psicossocial adequada;  

 Existência de uma rede estruturada de serviços e instituições de referenciação, apoio e intervenção social 
integrada; 

 Existência de alguns vínculos familiares disponíveis; 

 Existência de uma cultura de ocupação tendencialmente organizada e solidária de espaços 
devolutos/abandonados. 

Respostas 
asseguradas pela 
ARSLVT, IP 

 Consulta na área do Tratamento da E.T. de Santarém do CRI do Ribatejo; 

 Equipa de Rua – Unidade Móvel da Equipa de RRMD da ET de Santarém do CRI do Ribatejo; 

 Intervenção social integrada assegurada pelo Serviço Social da ET, o CAS da SCMS, a RLIS da Cruz Vermelha 
de Santarém, as Equipas Protocoladas do RSI do CS Interparoquial, da ADSC e da SCM de Santarém, o 
Serviço Social do HDS e o Grupo de Trabalho dos Sem-Abrigo da Rede Social de Santarém 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
financiados pelo 
SICAD - PRI) 

 Projeto “Oficina da Reinserção”- PRI Santarém: 
o Resposta a necessidades básicas (alimentação, higiene, alojamento, documentação pessoal); 
o Grupo de Encontro; 
o Treino de Competências expressivas; 
o Oficinas e atividades ocupacionais; 
o Sensibilização e integração em contexto de trabalho; 
o Formação e supervisão de técnicas da rede. 

Intervenções 
existentes 
(projetos 
desenvolvidos 
por outras 
instituições) 

 Apoio na procura de emprego pelo Programa CLDS 3G; 

 Intervenção de proximidade da Equipa de Apoio Direto da Associação Pica Pau; 

 Monitorização e avaliação da situação da população sem abrigo pelo Grupo de Trabalho da Rede Social de 
Santarém; 

 Em projeto: Experiência Piloto de Implementação da metodologia “Housing First” numa parceria entre a 
Cruz Vermelha de Santarém e a CMS. 

Proposta de 
Intervenções 

 Eixo da Reinserção e Eixo de RRMD: 
o Manutenção da intervenção de proximidade pela Equipa de RRMD do CRI do Ribatejo, com um giro 

bissemanal da Unidade Móvel nos contextos identificados. A intervenção deve promover a diminuição 
dos riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas agregado a programa de troca de 
seringas, a promoção de cuidados de saúde / sociais e de educação para o consumo, a redução do 
risco de sobredosagem, a integração em programas estruturados e continuados de tratamento 
disponíveis na rede, de forma a prevenir a disseminação de doenças infeciosas e diminuir a 
marginalidade e a exclusão social.  

o Realização de um Programa de formação sobre comportamentos aditivos e dependências, 
substâncias, tratamentos e intervenção social para os técnicos da RLIS; 

o Garantir a continuidade das intervenções em curso no âmbito do Projeto Oficina da Reinserção, do PRI 
cidade de Santarém, nomeadamente: 
 Satisfação das necessidades básicas: alimentação; higiene pessoal e de roupas; alojamento; 

documentação pessoal. 
 Construção/reconstrução da rede social primária. 
 Desenvolvimento de atividades ocupacionais diárias. 
 Programa de Treino de competências pessoais e sociais; 
 Aproximação ao contexto laboral; 
 Aproximação aos serviços; 

o Implementação no território de uma resposta terapêutica e social para consumidores com patologia 
psiquiátrica em situação de sem abrigo, segundo a metodologia do projeto “Housing First” 

o Criação de uma resposta de alojamento temporário para outros consumidores em situação de sem-
abrigo da cidade. 

o Criação de respostas ocupacionais e de voluntariado para indivíduos com dupla patologia, sem 
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condições para integração no mercado de trabalho, mesmo que protegido. 

Parceiros a 
envolver 

Câmara Municipal de Santarém; União das Juntas de Freguesia de Santarém; CRI Ribatejo; RLIS; Santa Casa 

da Misericórdia de Santarém; Associação Picapau; Aces Leziria; Cáritas Diocesana 

Resultados 
esperados 

 Reforço da intervenção social de proximidade, integrada e concertada com a RLIS; 

 Diminuição da prevalência de doenças infeciosas associadas ao consumo de SPA; 

 Eliminação dos constrangimentos (ao nível das condições básicas de vida) aos processos de adesão a 
programas de tratamento e reinserção, sobretudo 

 Diminuição ou eliminação da condição de sem-abrigo de consumidores de SPA 

 Aumento do número de doentes com dupla patologia inseridos e acompanhados na comunidade local, ao 
nível habitacional; 

 Aumento da adesão aos programas de tratamento do CAD e aos processos de reinserção social. 

 Aumento e consolidação das competências pessoais e sociais necessárias ao processo de reinserção socio-
laboral; 

 Diminuição do número de situações de inatividade diária em indivíduos com dupla patologia sem condições 
para integração no mercado de trabalho 
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CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES 

Concluído o processo de atualização do diagnóstico do Território” União de Freguesias de Santarém” e 

tendo por base os problemas identificados em cada grupo-alvo e contextos, os recursos existentes e as 

mudanças a efetuar ao nível dos CAD, verificamos que em algumas situações em análise será fundamental 

uma intervenção integrada ao nível da Prevenção, Reinserção, Tratamento e RRMD. 

Nesta perspetiva, passamos a apresentar de forma mais detalhada as propostas de intervenção a realizar 

em cada uma das Áreas. 

 

Intervenção na Área da Prevenção (e RRMD) 

 
Atualmente encontra-se a ser implementado no território em análise, um projeto ”Oficina da Prevenção” 

cuja intervenção privilegia o contexto escolar, e cujo grupo-alvo são os alunos do Agrupamento de Escolas 

Alexandre Herculano (1º, 2º e 3º ciclos e ensino profissional). Trata-se de um projeto com uma intervenção 

multicomponente e que terá o seu términus em Abril de 2018, tendo decorrido o projeto durante 8 anos. 

A perspectiva de não continuidade de uma intervenção concertada e abrangente é sentida de forma 

preocupante pelo Núcleo Territorial, dado que, a presente atualização do Diagnóstico do” Eixo Santarém 

cidade” confirma a necessidade de manter as intervenções ao nível da Prevenção. Apesar dos esforços 

desenvolvidos junto da comunidade e das instituições parceiras, ainda não foi possivel criar uma estrutura 

de intervenção sustentada junto destes grupos-alvo, verificando-se a emergência desta lacuna nos períodos 

de transição entre projectos.  

As propostas apresentadas foram desenhadas perspetivando, como prioritária, uma intervenção 

multicomponente ao nível da Prevenção Seletiva e Indicada, dirigida aos grupos de alunos considerados 

mais vulneráveis, dos vários níveis de ensino dos três Agrupamentos de Escolas da cidade de Santarém, à 

comunidade Educativa e às Famílias. (Problema 1; Problema 2; Problema 3), sendo que no nosso entender 

dever-se-á privilegiar para financiamento no âmbito do PORI: 

 a intervenção no problema 1, priorizando as crianças e famílias com mais fatores de risco 

identificados, promovendo uma intervenção ao nível de jardim-de-infância e 1.º ciclo, através da 

promoção de competências socio-emocionais junto das crianças, capacitação dos educadores 

/professores e do desenvolvimento de programas de competências parentais, que aumentem o 

envolvimento/monitorização dos pais e promovam a vinculação familiar e à escola. 

 a intervenção no problema 2 e 3, ao nível dos grupos alvo de prevenção seletiva e indicada, de 

forma a garantir a continuidade da intervenção focalizada neste âmbito, em particular nas turmas 

de currícula alternativos (PIEF, CEF, cursos vocacionais, grupos tutorias, entre outros similares).  
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Dado que os recursos existentes são manifestamente insuficientes para dar resposta às necessidades 

diagnosticadas, considera-se fundamental um financiamento suplementar que possibilite um reforço às 

intervenções desenvolvidas e/ou a desenvolver pelos diferentes parceiros locais, nomeadamente pela 

Equipa de Prevenção do CRI Ribatejo. 

 

Para além dos problemas atrás identificados na área da prevenção, As propostas de intervenção dirigidas 

aos  “Jovens com comportamentos de risco que frequentam o ensino superior na cidade de Santarém” 

(Problema 4 – Prevenção/RRMD), não carecem de financiamento através do PORI. 

Atendendo ao trabalho realizado, há já alguns anos, pelas Equipas de Prevenção e de RRMD do CRI 

Ribatejo, propomos que se dê continuidade ao modelo de intervenção integrada junto deste grupo, que 

contribuam para a criação de sinergias que promovam a adopção de comportamentos favorecedores 

de saúde, a saber:  

 módulos de formação no âmbito dos CAD, integrados nos planos curriculares dos cursos do 

ensino superior, contribuindo igualmente para a formação dos alunos enquanto futuros 

profissionais;  

 formação de jovens pares universitários na área das SPA/CAD, em articução com as associações 

académicas, visando o envolvimento em acções na área da prevenção/redução de riscos junto 

dos seus pares, com especial incidência nas festividades académicas;  

 formar os profissionais dos serviços sociais do IP de Santarém, no sentido da sua capacitação 

para intervirem neste domínio e na melhoria na referenciação/encaminhamento para o 

acompanhamento especializados dos jovens identificados com esta problemática; bem como,  

 reforçar a articulação entre o Centro de Apoio Psicológico e Serviços de Ação Social do Instituto 

Politécnico de Santarém e a consulta de Jovens e Adolescentes em Risco, no âmbito da 

Prevenção Indicada, da responsabilidadedo CRI Ribatejo. 

 

Intervenção na Área da Reinserção (e RRMD e Tratamento) 

 

No âmbito da Reinserção, foram identifficados 2 grupos-alvo um no Problema 5 e outro no Problema 6. 

Considerando a já existente rede de suporte/articulação entre os diversos serviços da comunidade, a 

recentemente implementada rede de referenciação/articulação em CAD com os Cuidados de Saúde 

Primários, bem como o projeto “Oficina de Reinserção”, em curso no território, e de acordo com as lacunas 

identificadas na intervenção com os “indivíduos dependentes de SPA acompanhados na ET” (problema 5 – 

Reinserção/Tratamento) e com os “consumidores de rua com comportamentos de risco, com fraca ou 

inexistente adesão ao tratamento” (problema 6 – Reinserção/RRMD), propõe-se: 
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 A continuidade de todas as respostas asseguradas pelo projeto “Oficina da Reinserção”, com 

términus em Abril de 2018, que decorreu durante 8 anos, e que permitiu que as entidades 

integrassem na sua atividade as estratégias atrás mencionadas, sem financiamento extra. 

 Propõe-se a criação de uma resposta residencial (estruturada), que inclua alojamento, 

alimentação e higiene pessoal, assegure alimentação e disponibilize vários tipos de respostas 

ocupacionais (lúdico-recreativas, desportivas, culturais e sociais) e de voluntariado que 

promovam  a aquisição de competências socio-emocionais, competências ao nivel da gestão 

económica e as relações com a rede de suporte, de forma a poderem envoluir no sentido da 

autonomização. As intervenções a realizar deverão ter um caráter comunitário e 

multissistémico. 

o Esta resposta deverá ser dirigida quer aos grupos alvo do problema 5, quer do 

problema 6, ou seja, mais especificamente a indivíduos mais envelhecidos, 

dependentes de substâncias psicoativas e/ou com dupla patologia, com lacunas ao 

nível das competências sociais, familiares, escolares e profissionais, dificuldades de 

integração no mercado de trabalho e/ou sem critério para integração no mercado de 

trabalho, com graves problemas de saúde física e mental e sem suporte familiar.  

 

As condições de sustentabilidade que foram sendo criadas ao longo do desenvolvimento do projeto 

“Oficina de Reinserção” permitem assegurar a continuidade de algumas das respostas às necessidades 

diagnosticadas nestes grupos- alvo. No entanto, os recursos existentes na comunidade são manifestamente 

insuficientes para dar uma resposta integral às mesmas, pelo que se torna essencial um financiamento 

suplementar público. 
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