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Introdução 

O presente documento apresenta o resumo do Diagnóstico Concelhio da Maia, relativo aos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD), cuja elaboração é da responsabilidade do CRI do Porto 

Ocidental, DICAD da ARS Norte. 

Expressa-se agora, numa atualização com informação de caráter estatístico, recolhida a partir das 

equipas técnicas espacializadas nas diversas áreas de missão do CRI, acrescida de um importante 

conjunto de entidades e atores sociais locais, constituídos como parceiros privilegiados com intervenção 

direta e indireta neste processo. 

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

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

existentes localmente, para o desenvolvimento de um Plano Local de Intervenção nos Comportamentos 

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

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

Para a concretização do diagnóstico deste território, a metodologia utilizada basear-se-á na recolha de 

dados preferencialmente quantitativos, visando assim uma mais exaustiva caracterização da população 

do Concelho. A obtenção dos dados foi sobretudo a partir do Sistema de Informação, dos Censos, do 

Instituto Nacional de Estatística, do Inquérito em Meio Escolar (IME), Polícia Judiciária (Unidade 

Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes - Secção Central de Informação Criminal), Equipas 

Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais, Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, 

Autarquias, Portal da Saúde, bem como de outras estruturas e entidades que trabalham direta ou 

indiretamente na área dos comportamentos aditivos e dependências.  

Sob o ponto de vista metodológico, foram realizadas reuniões de trabalho com as parcerias, validando-

se assim uma informação mais partilhada da realidade, designadamente quanto aos problemas 

identificados como prioritários, grupos alvo e contextos, hierarquizados segundo critérios propostos por 

Imperatori (1993) designadamente a magnitude, transcendência social, transcendência económica e 

vulnerabilidade.  

Sequencialmente este documento é composto por uma breve caracterização territorial, identificação de 

problemas e respetiva hierarquização relacionados com comportamentos aditivos e dependências. 

Explicitam-se os recursos territoriais existentes, susceptíveis de contribuir para a mudança (melhoria) de 

cada problema. Outro parâmetro diz respeito aos grupos alvo e contextos de pertença e consequentes 

respostas organizadas pela SICAD/DICAD com ou sem financiamento. Por fim, serão apresentadas 

propostas de intervenção, com eventual identificação de áreas lacunares que poderão carecer de 

enquadramento próprio, no âmbito do PRI do Concelho da Maia. 
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1 - Breve Caracterização Sócio Demográfica do Território 

O Concelho de Maia localiza-se na Região Norte de Portugal, sendo um dos nove Concelhos que 

integram a Área Metropolitana do Porto. A sua extensão geográfica prolonga-se por 83,7 km2 com uma 

população de 135 306 habitantes.  

A área territorial e dimensão do Concelho distribui-se por 10 freguesias: Águas Santas, Castelo da Maia, 

Cidade da Maia, Folgosa, Milheirós, Nogueira e Silva Escura, Pedrouços, S. Pedro Fins, Vila Nova da Telha 

e Vila de Moreira. Confinam com os Concelhos fronteiriços de Gondomar, Matosinhos, Porto, Trofa, Vila 

do Conde e santo Tirso. 

Relativamente à população residente, observa-se um contínuo crescimento ao longo de vários anos, 

sendo que comparativamente entre 1960 e 2011, é de notar o exponencial crescimento em cerca de 

60,4%.  

Ao invés, relativamente à taxa de natalidade concelhia, sublinhamos que nos anos de 2011/12 se 

verificou um decréscimo desta taxa para valores situados em cerca de 9,3%. No que reporta à taxa de 

mortalidade, entre 2009 e 2012 (9,4%) não tem revelado alterações significativas. 

Quanto à faixa etária da população residente, é manifesto um aumento importante da população idosa, 

sendo que, simultaneamente a população com idades compreendidas entre os zero e os 14 anos releva 

um ligeiro aumento na última década, confirmando-se a tendência iniciada na década de 60.  

Todavia o grupo etário de maior percentagem na população residente estará compreendido entre os 15 

e os 64 anos, perfazendo cerca de 70% da população residente, reportada ao ano de 2011. 

A comparação entre a população ativa no setor primário, nos anos de 2001 a 2011, indica que o número 

total de indivíduos a trabalhar neste setor reduziu, o mesmo sucedendo no setor secundário. 

Relativamente ao setor terciário, ao invés aumentou substantivamente.  

Na área da saúde, no que reporta à instalação de equipamentos e instalações, foi apreciável a sua 

implantação e funcionamento nomeadamente no âmbito dos hospitais públicos e privados e cuidados 

de saúde primários bem como o rácio médico de família e de farmácias por milagem. 

Este território possui infraestruturas de comunicação funcionais e de nível superior. Sugere uma 

considerável importância geoestratégica no interior da AMP e mesmo no âmbito regional, constituindo-

se já, como uma centralidade privilegiada ao nível de diversas indústrias e serviços. É aqui que se situa o 

principal Interland de Navegação Aérea de toda a região Norte, Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Este 

território beneficia ainda da proximidade vantajosa ao Porto de Leixões, sobretudo no âmbito do 

turismo e da indústria. É atravessado ainda por diversos eixos rodoviários, de elevada importância 

estratégia regional e nacional. 
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2 - Identificação dos Problemas relacionados com os Comportamentos Aditivos e Dependências  

A apresentação dos problemas infra sistematizados pressupôs reuniões e mesas de trabalho com as 

entidades Concelhias. Por ordem de prioridade apresentamos a identificação dos problemas e 

respetivas necessidades, subjacentes ao Concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema 1: Uso de substâncias psicoativas pelos jovens 

Diminuir o consumo de substâncias psicoativas nos jovens 

Garantir o acesso à consulta de prevenção indicada dos jovens com uso de substâncias psicoativas 

Promover a adesão à consulta de prevenção indicada dos jovens com uso de substâncias psicoativas 

Promover a implementação de programas estruturados de prevenção universal e seletiva 

Contribuir para a redução dos comportamentos de risco em contexto recreativo 

Problema 2: Consumo de substâncias psicoativas lícitas pelos adultos 

Diminuir o consumo de substâncias psicoativas lícitas (álcool e tabaco) 

Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumos de substâncias psicoativas lícitas 

Promover a adesão ao tratamento dos adultos com consumos de substâncias psicoativas lícitas 

Reduzir os comportamentos de risco dos adultos com consumos de substâncias psicoativas lícitas 

Promover a inserção social e prevenir a desinserção social nos adultos com consumos de substâncias 
psicoativas lícitas 

Problema 3: Consumo de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos 

Diminuir o consumo de substâncias psicoativas ilícitas 

Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumos de substâncias ilícitas 

Promover a adesão ao tratamento dos adultos com consumos de substâncias ilícitas 

Reduzir os comportamentos de risco dos adultos com consumos de substâncias ilícitas 

Promover a inserção social e prevenir a desinserção social nos adultos com consumos de substância 
ilícitas 

Problema 4: Comportamentos de risco/fatores de risco associados ao uso de substâncias psicoativas 

Garantir o acesso à consulta de prevenção indicada dos jovens com comportamentos de risco 
associados ao uso de substâncias psicoativas 

Promover a adesão à consulta de prevenção indicada dos jovens com comportamentos de risco 
associados ao uso de substâncias psicoativas 

Promover a implementação de programas estruturados de prevenção universal e seletiva 

Contribuir para a redução dos comportamentos de risco em contexto recreativo 
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3 – Identificação dos Recursos Existentes no Território 

 

Nos quadros seguintes enumeram-se os recursos públicos, privados do setor social, IPSS e ONG 

existentes e em funcionamento neste território. 

 

Problema 1 - Uso de substâncias psicoativas pelos jovens 

Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 

Centros de Formação e Formação Profissional Instituto Português da Juventude, Escolas 
Profissionais, Centro de Emprego – Delegação da 
Maia 

Programas de Prevenção Seletiva ARS Norte - Cri do Porto Ocidental 

Programas promovidos pelas Equipas de Saúde 
Escolar 

 ACES Maia -Valongo 

Consulta de Crianças e Jovens ARS Norte - Cri do Porto Ocidental, PIAC 

Serviço de Pedopsiquiatria ARS Norte - Cri do Porto Ocidental; Centro 
Hospitalar do Porto 

Referenciação CPCJ, ACES Maia Valongo, IPSS, ONG 

Programas de Acompanhamento a crianças e 
jovens em risco 

CPCJ; EMAT 

Consulta para jovens com comportamentos de 
risco 

ARS Norte - Cri do Porto Ocidental, PIAC 

Comunidades Terapêuticas Comunidades Terapêuticas Convencionadas 

Problema 2 - Consumos de substâncias psicoativas lícitas pelos adultos 

 

Recursos Existentes 
 

Entidade que Disponibiliza 
 

Ambulatório ARS Norte (CRI do Porto Ocidental e Unidade de 
Alcoologia); Serviços de Saúde Mental; Aces Maia 
Valongo 

Medidas de Ação Social Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Cuidados Integrados de caráter domiciliário Aces Maia Valongo; GAIL 

Cuidados de Saúde Primários Aces Maia Valongo 

Cuidados de especialidade ARS Norte - CRI do Porto Ocidental; Hospital 
Pedro Hispano; Unidade de Desabituação; Centro 
Hospitalar S. João; Centro Hospitalar Conde 
Ferreira 

Internamento Prolongado em Comunidade 
terapêutica 

Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra, 
Comunidades Convencionadas 

Intervenção Comunitária Santa Casa da Misericórdia da Maia; Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação da Maia; 
(Projeto Despertar – cofinanciado pelo SICAD, no 
âmbito do PORI); ASAS de Ramalde – Projeto 
Inserir + - cofinanciado pelo SICAD, no âmbito do 
PORI); Câmara Municipal da Maia; ARS Norte - CRI 
do Porto Ocidental 
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Problema 3 - Consumos de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos 

 

 
Recursos Existentes 

 
Entidade que Disponibiliza 

Ambulatório ARS Norte (CRI do Porto Ocidental; Unidade de 
Alcoologia); Hospital Pedro Hispano 

Consulta da especialidade ARS Norte - CRI do Porto Ocidental; Hospital 
Pedro Hispano; Unidade de desabituação; Centro 
Hospitalar Conde Ferreira; Serviços Hospitalares 
da Área Metropolitana do Porto 

Internamento em Comunidade terapêutica Comunidade Terapêutica da Ponte da Pedra e 
outras convencionadas 

Intervenção Comunitária Santa Casa da Misericórdia da Maia; Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação da Maia 
(Projeto Despertar – cofinanciado pelo SICAD, no 
âmbito do PORI); ASAS de Ramalde – Projeto 
Inserir + - cofinanciado pelo SICAD, no âmbito do 
PORI); Câmara Municipal da Maia; ARS Norte - CRI 
do Porto Ocidental 

 
Problema 4 - Comportamentos de risco/fatores de risco associados ao uso de substâncias psicoativas 

 

Recursos Existentes 
 

Entidade que Disponibiliza 
 

Programas de Prevenção Universal em Contexto 
Escolar 

Ministério da Educação; Agrupamentos Escolares 
e DICAD 

Centros de Formação e Formação Profissional; Instituto Português da Juventude, Centro de 
Emprego – Delegação da Maia 

Referenciação CPCJ, ACES Maia Valongo, IPSS, ONG 

Consulta de Crianças e Jovens ARS Norte (CRI do Porto Ocidental, PIAC); Hospital 
Pedro Hispano 
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4 - Caracterização dos Grupos Alvo e Contextos 

 

Problema 1: Uso de Substâncias Psicoativas pelos Jovens 

 

Grupo 1 - Jovens com consumo de substâncias psicoativas 

À semelhança do que tem vindo a acontecer na Europa, também no país existem consumos de 

substâncias psicoativas crescentes entre os jovens (Plano Regional de Saúde do Norte 2014-2016). De 

acordo com os estudos efetuados a partir do Inquérito Nacional em Meio Escolar (2001, 2006, 2011), os 

consumos de álcool, tabaco e cannabis têm vindo a aumentar nos estudantes de 3º ciclo e do ensino 

secundário. 

De acordo com a mesma fonte e em relação ao álcool, 7% dos estudantes de 3º ciclo e 25% dos 

estudantes do ensino secundário na zona do Grande Porto reconhecem a ocorrência recente de 

situações de embriaguez, com tendência para aumentar (de 2006 para 2011) apesar de se situar abaixo 

da média nacional. Os novos modos de ingestão referentes ao consumo abusivo (binge-drinking) têm 

vindo a agravar as situações de risco. 

De acordo com o Relatório dos Comportamentos Aditivos nos jovens de 18 anos Residentes na Região 

Norte de Portugal (2014), verificou-se no concelho da Maia, os seguintes resultados: consumo de tabaco 

ao Longo da Vida – 65,3%; 12 Meses – 52,8%; 30 Dias – 43,4%; consumo de álcool ao Longo da Vida – 

89,7%; 12 Meses – 84,5%; 30 Dias 67,7%; consumo de haxixe ao Longo da Vida – 39%; 12 Meses – 

30,3%; 30 Dias 20,3% e consumo de outras ilícitas ao Longo da Vida – 9%; 12 Meses – 5,4% e 30 Dias 

1,9%. 

De acordo com os dados do Sistema de Informação Multidisciplinar (SIM), relativo ao ano de 2016, 

encontram-se 85 jovens ativos e em seguimento no âmbito da Consulta de Prevenção Indicada e 4 

famílias. 

 

Problema 2: Consumos de substâncias psicoativas lícitas pelos adultos  

 

Grupo 2 – Consumidores nocivos de álcool:  

São indivíduos maioritariamente do sexo masculino, revelando algum nível de integração sócio familiar 

e profissional. Relevam dificuldades ao nível das competências pessoais, escolares e profissionais, com 

marcadas repercussões na estabilidade e consolidação no seu processo de integração aos mais diversos 

níveis. Apresentam também de forma tendencial empregos precários, pouco qualificados e de baixa 

durabilidade, com consequências na sua capacidade económica, donde emergem necessidades de 

recurso a medidas de apoio e proteção social.  

Predominam quadros sintomatológicos derivados dos longos percursos de consumos nocivos ao nível 

orgânico, (hepático, neurológico) e perturbações neuropsiquiátricas. O sistema de Informação 

Multidisciplinar evidencia a dimensão quantitativa dos doentes ativos nas nossas Unidades de 

Intervenção Local.  
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De acordo com o SIM (2016) observa-se a existência de 160 consumidores nocivos de álcool nas 

Unidades da DICAD. 

De acordo com informação disponibilizada pela equipa do Projeto Despertar verifica-se um total global 

de 42 indivíduos com consumos nocivos de álcool e desvinculados de qualquer resposta ao nível dos 

serviços públicos. 

 

Problema 3: Consumos de substâncias psicoativas ilícitas pelos adultos  

 

Grupo 3 – Adultos Consumidores de substâncias psicoativas ilícitas  

Este grupo caracteriza-se por consumidores maioritariamente provindos de famílias desestruturadas, 

em situação de rutura familiar e socialmente estigmatizados. Possuem baixas expetativas pessoais e 

profissionais e de recursos económicos precários. Revelam níveis de saúde deficitários decorrentes do 

seu estilo de vida e da dependência de substâncias. Negligenciam os cuidados de saúde e de higiene e 

possuem um nível de prevalência de doenças infeciosas e perturbação mental e outras co morbilidades, 

de difícil adesão ao serviço de saúde. Evidencia-se o recurso crónico e sistemático a medidas sociais 

nomeadamente o RSI; releva elevada taxa de desemprego, sobretudo de longa duração. Em todo o caso, 

os empregos são, ainda assim, pautados por níveis de precariedade e/ou situações de trabalho 

temporário e frequentemente ligados à economia paralela. Este grupo é relevantemente do género 

masculino, com idades compreendidas entre os 25 e os 50 anos e em larga maioria provenientes do 

Concelho da Maia. 

De acordo com os dados do Sistema de Informação (2016) existem 287 consumidores de substâncias 

psicoativas ilícitas ativos e em tratamento, dos quais 120 já usufruíram de resposta ao nível da Redução 

de Danos. 

De acordo com informação disponibilizada pela equipa do Projeto Inserir +, estiveram em processo de 

reabilitação e reinserção 60 utentes, sendo que ao longo do ano de 2016 e de acordo com os dados do 

SIM, para 34 novos utentes foi elaborado um plano Individual de Inserção. 

Em síntese trata-se de policonsumidores de longo percurso centrados na heroína, cocaína, cannabis e 

álcool, demonstrando muitas vezes comportamentos e práticas sexuais de risco, caracterizando-se 

também por várias tentativas de tratamento e outros tantos insucessos, inviabilizando deste modo e 

cada vez mais o tratamento sustentado. 

 

 

Problema 4: Comportamentos de Risco/fatores de risco associados ao consumo de substâncias 

psicoativas  

Grupo 4.1 – Crianças e Jovens:  

Crianças e jovens dos 0 aos 24 anos a frequentar o ensino regular. Os contextos associados a este grupo 

alvo são os Estabelecimentos de Ensino, as suas imediações e locais de lazer e de recreio. 
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Grupo 4.2 - Crianças e jovens em situação de risco:  

Grupo com pertença a contextos familiares com valores sociais pouco normativos e presença de 

situações de disfuncionalidade; Conflitos familiares e deficit de competências parentais; Desvalorização 

dos percursos educativos dos educandos; História familiar de consumos de substâncias psicoativas e 

Pertença a contextos de pobreza e exclusão social. São crianças e jovens que apresentam Dificuldade 

em construir projetos de vida normativos; Dificuldade em projetar-se no futuro; Deficit de competências 

pessoais e sociais, dificuldades no relacionamento interpessoal; Baixa autoestima e dificuldade em 

cumprir regras; Fraca estimulação nos primeiros anos de vida; Fácil acesso a substâncias lícitas e ilícitas; 

Exposição a comportamentos desviantes. 

Este grupo está associado aos contextos de estabelecimentos de ensino e suas imediações, habitação 

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

 

 

5 - Respostas do SICAD e DICAD 

 

Relativamente às respostas existentes no território, da responsabilidade do SICAD e da DICAD/ARS 

Norte, somos a apresentar as mesmas de seguida: 

 

DICAD/CRI do Porto Ocidental 

 

Prevenção – As intervenções ao nível da prevenção preconizam a Consulta de Prevenção Indicada: 

Consulta de Jovens, destinada a jovens com comportamentos de risco correlacionados com o consumo 

de SPA e a jovens com consumos de SPAs. A intervenção nesta área contempla igualmente uma 

Consulta de Apoio a Famílias. Ao nível da intervenção comunitária, a equipa de prevenção do CRI Porto 

Ocidental tem intervenção ao nível da formação de professores e de técnicos das áreas sociais, da 

educação e da saúde, formação de pais e promoção de competências parentais, assim como 

implementação/apoio técnico nas ações e programas de prevenção universal e seletiva em contextos 

diversos. 

Tratamento - As intervenções na área do tratamento visam garantir a prestação de cuidados de saúde 

aos doentes e suas famílias na área dos comportamentos aditivos e dependências e reduzir as 

patologias, a eles associados, baseadas em abordagens terapêuticas multidisciplinares, articuladas e 

complementares. 

Reinserção - intervenção em processos de socialização e/ou ressocialização, construção de um projeto 

de vida sustentado, orientado para a realização pessoal, através do envolvimento da família e da 

comunidade, através da mediação social e comunitária, da construção de planos individuais de inserção, 

da prevenção da desinserção social, familiar e laboral, da revitalização das redes de suporte do utente, 

da socioterapia, de grupos de suporte e de intervenção sistémica. 



10 
 

Redução de Riscos e Minimização de Danos – Intervenção que tem como princípio fundamental uma 

abordagem pragmática, humanista e de proximidade ao fenómeno da toxicodependência. Numa 

perspetiva de saúde pública, independentemente do uso de drogas em si mesmo, o objectivo é focalizar 

a intervenção nas consequências, de saúde e sociais, subsequentes ao consumo recorrendo a 

estratégias cuidativas e medidas como a implementação de programas de baixo limiar de exigência, 

apoio psicossocial e Equipa de Rua. Neste território está em funcionamento um dispositivo de carácter 

sócio sanitário cujas intervenções são decisivas para a qualidade de vida desta população. 

 

SICAD/CDT: 

- Referenciação e acompanhamento de utentes. 

SICAD/DICAD/CRI do Porto Ocidental – Projetos cofinanciados no âmbito do PORI: 

Projeto de Reinserção: 
 
Projeto Inserir + Maia – Projeto da área da reinserção, financiado no âmbito do PRI da Maia, com 
término a 31/03/2018. 

 
Este projeto corporiza um conjunto de respostas diferenciadas na área da reinserção, que se traduzem 

na reparametrização dos projetos de vida dos seus utilizadores, através do desenvolvimento de 

competências sociais, da promoção de estilos de vida saudáveis, da participação na vida da 

comunidade, no reforço dos sentimentos de pertença, na intervenção nos sistemas sociais mediando as 

redes de suporte potenciadoras de uma integração eficaz. Desde o início da sua atividade em 

01/03/2014 passaram pelo projeto 60 utentes com os quais foram contratualizados planos individuais 

de inserção e que visavam a consolidação do processo de abstinência e fomento da autonomia. No 

decurso deste período a entidade promotora assegurou a continuidade da resposta e o projeto 

implantou-se no território, sendo reconhecido pelos parceiros como uma referência na área dos CAD, 

no concelho da Maia. 

 

Pese embora os resultados alcançados se encontrarem aquém dos esperados, o projeto deu respostas 

às necessidades identificadas com o desenvolvimento de um trabalho proactivo junto dos utentes 

estabelecendo as bases para o fomento da sua autonomia. Os resultados expressam uma melhoria da 

dinâmica relacional, diminuição da desocupação, do isolamento social e da manutenção da abstinência. 

O projeto tem vindo gradualmente a ganhar o seu espaço “institucional” neste território e pensamos 

que com a persistência demonstrada em prol da sua implantação se constituiu numa resposta 

reconhecida e necessária pela maioria das instituições. Realçamos ainda que quando as instituições 

sociais têm como objetivo a melhoria global da qualidade de vida dos cidadãos, funcionam 

estabelecendo laços e escolhendo um modelo funcional de parceria, como tem sido demonstrado no 

decurso de implementação deste projeto. 
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Projeto de Redução de Riscos e Minimização de Danos: 
 
O projeto Despertar na Maia - Equipa de Rua com programa de substituição opiácea de baixo limiar 
de exigência (PSOBLE) 
 

Este projeto desenvolve a sua ação junto da população utilizadora de substâncias psicoativas lícitas e 

ilícitas, assente numa intervenção de redução de riscos e minimização de danos. Pretende-se que 

desenvolva a sua atuação através do modelo biopsicossocial, pois este modelo foca a forte interação 

entre fatores de índole individual, psicológico e sociocultural, que influenciam o processo de adição. A 

RRMD sendo uma estratégia de saúde pública que procura minimizar consequências adversas do 

consumo de substâncias, sem necessariamente interromper esse uso, procura também promover a 

inclusão social e a cidadania quer com os utilizadores de substâncias psicoativas quer com outros 

grupos em situação de vulnerabilidade, como é o caso dos sem-abrigo e dos trabalhadores sexuais.  

 

A intervenção desta equipa inclui Programa de Substituição de Opiáceos de Baixo Limiar de Exigência; 

Programa de Distribuição de Material como trocas de seringas e outro material asséptico; Cuidados de 

Saúde, tais como cuidados de enfermagem, terapêutica medicamentosa combinada, tratamento de 

feridas, educação para a saúde; Apoio Psicossocial, designadamente cuidados de higiene, atendimentos 

psicossociais, apoio alimentar; Encaminhamentos variados como sendo, Hospitais, consultas de 

infeciologia, gabinete de apoio, segurança social, etc. 

A área de abrangência deste projeto corresponde ao território do Concelho da Maia, nomeadamente 

freguesias de águas Santas, Pedrouços, Maia /Vermoim, Nogueira e Bairro do Sobreiro. 

 

Tendo em conta a atualização diagnóstica do território, o conhecimento adquirido ao longo do 

processo de acompanhamento e de monitorização da implementação do projeto, considera-se 

pertinente a continuidade de uma resposta que responda às reais necessidades da população alvo, 

promovendo a mudança do comportamento dos consumidores de substâncias psicoativas, a fim de 

diminuir os riscos, nos casos em que não é possível impedir o consumo ou conseguir a abstinência. 

Pensamos que esta intervenção está a permitir conhecer com mais rigor a realidade dos consumos e 

dos consumidores neste território e contextos, melhorando consequentemente o nível de 

conhecimento sobre o fenómeno das dependências. 

 

A efetividade deste projeto parece traduzir-se em ganhos no domínio da saúde e outros de natureza 

social e psicológica. Em termos gerais, trata-se de um conjunto de atividades prestadas de modo 

personalizado e humanizado fazendo com que uma fatia importante de consumidores tenha ficado 

mais protegida e potencialmente menos doente. 

 

A Equipa de Rua do Projeto Despertar acompanhou de Fevereiro de 2015 a Fevereiro de 2017, um total 

de 120 utentes e destes 41 em Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência 
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(PSOBLE). Esta população é maioritariamente do sexo masculino, tem um percurso geralmente longo 

de consumo de SPAI e sucessivas tentativas de tratamento falhadas; são geralmente indivíduos 

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

comportamentos de risco associados ao consumo de SPA e práticas sexuais desprotegidas; incidência 

significativa de seropositividade para o VIH e sobretudo para o HCV; co morbilidade orgânica e 

psicopatológica; baixo nível de escolaridade e qualificação profissional, elevada taxa de desemprego, 

beneficiários de medidas de apoio sociais; debilidade física generalizada, associada a precárias 

condições de saúde, alimentação e higiene; baixa procura dos serviços de saúde; baixa adesão às 

terapêuticas propostas; ausência de retaguarda familiar; habitação precária e/ou situação de sem 

abrigo; exclusão social. 

 

 

6 - Propostas de Intervenção 

 

As intervenções a desenvolver neste território deverão ter em conta os resultados do diagnóstico 

realizado, concluindo-se da necessidade de manter uma intervenção integrada do ponto de vista 

interinstitucional, de forma a permitir respostas ajustadas e não sobreponíveis. Deste modo, as 

intervenções propostas para este território, deverão dirigir-se aos diferentes grupos identificados, 

problemas e necessidades e contemplar cada uma das diferentes áreas de missão:  

 

 

Área da Prevenção 
 

Prevenção universal: consideramos importante implementar programas universais nas escolas 

existentes no território de forma a promover o desenvolvimento dos fatores de proteção na 

população em idade escolar, consequente à operacionalização do PRI, em exemplo de anos 

anteriores. 

Foram identificadas necessidades que se prendem com a existência de alguns fatores de risco, 

motivados pelas particularidades sociofamiliares e contextuais próprias da realidade a que estes 

jovens pertencem. Desta forma, as propostas nesta área visam o reforço dos fatores protetores com o 

objetivo de aumentar a resiliência dos jovens para além de minimizar o impacto destes fatores de 

risco. Este trabalho em contexto escolar deverá, num primeiro momento, ser promovido pelos 

técnicos do CRI, nomeadamente no que concerne à sensibilização dos agentes educativos e na 

formação de alvos estratégicos para a prevenção.  

Consideramos igualmente importante, que se possam desenvolver programas que trabalhem o 

sucesso educativo, envolvendo as famílias, com o objetivo de promover um maior investimento 

escolar. 

Prevenção Seletiva e Indicada: identificaram-se no território o grupo de crianças e jovens em/com 

comportamentos de risco, que apresentam de forma geral os seguintes problemas: situações de 
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insucesso, absentismo e abandono escolar, consumo de substâncias tais como o álcool e o tabaco e 

prática de atividades ilícitas associadas ao consumo e são maioritariamente oriundos de famílias 

multi-problemáticas, a este nível o trabalho a desenvolver deverá situar-se ao nível da promoção do 

acesso e da adesão ao acompanhamento pelas respostas da especialidade.  

Sublinhamos a necessidade de organizar uma consulta de Prevenção Indicada no âmbito do Contrato 

Local de Segurança – Bairro do Sobreiro, indo assim ao encontro das necessidades sinalizadas pelas 

estruturas locais (EMAT,CPCJ; CMM e CRI). 

Área do Tratamento 

As necessidades de intervenção nesta área apontam para a importância de manter os níveis de 

resposta existentes no CRI Porto Ocidental.  

Área da Reinserção 

Nesta área de intervenção, o trabalho a desenvolver visa potenciar o desenvolvimento de um projeto 

de vida dos indivíduos, com consistência diminuindo a dependência de subsídios, desemprego de 

longa duração exclusão social, aumentando desta forma a sua capacidade de autonomização face ao 

Estado. Deste modo, revela-se de todo pertinente a continuidade da intervenção nos domínios da 

cidadania, educação, emprego, família, formação, habitação, ocupação de tempos livres, protecção 

social, saúde. 

Em complementaridade com o trabalho de reinserção desenvolvido no CRI Porto Ocidental com a 

Rede Social do concelho da Maia, as intervenções na área da reinserção deverão continuar a dirigir-se 

aos consumidores de substâncias psicoativas (álcool e substâncias psicoativas ilícitas) e suas famílias, 

desenvolvendo competências pessoais, sociais e de cidadania que fomentem a autonomia, promovam 

melhoria da qualidade de vida, previnam a exclusão social e a desinserção laboral.  

Estas intervenções fomentadas pelas parcerias locais carecem da continuidade de financiamento no 

âmbito do PRI para esta área lacunar de intervenção, com atividades nas áreas lúdico-recreativas, 

desportivas, culturais e sociais, que responda à população desocupada e/ou desempregada de longa 

duração, que se traduzem na reparametrização dos projetos de vida, promovendo competências 

socio profissionais e relacionais, capacitando-os para a apropriação/utilização dos mecanismos de 

prevenção de recaída e para o entrosamento nas redes de sociabilidades funcionais, que 

gradualmente fomentam a autonomia. Este projeto deverá ter capacidade para abranger cerca de 50 

utentes. 

Área da RRMD 

Nesta área de intervenção será essencial a continuidade de cuidados sócio sanitários de proximidade 

que colmate as necessidades da população mais degradada bem como a continuidade da manutenção 

do Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar, encaminhamento e referenciação para 

programas de tratamento sendo que responde a um grupo de utentes que, pelas suas características 

de desinserção social e degradação física, não têm resposta de outra forma. 
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Torna-se necessário garantir uma Equipa de Rua com Unidade Móvel Adaptada com equipa técnica 

multidisciplinar para cerca de 120 indivíduos prestando os seguintes cuidados: Programa de 

Substituição de Baixo Limar de exigência, Programa de Terapêutica Combinada; Cuidados de Saúde; 

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

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

de junho). Com esta resposta pretende-se prosseguir os seguintes objetivos prioritários: Garantir 

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

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

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

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

mortes relacionadas com o consumo de SPA e Melhorar a qualidade de vida dos utilizadores de SPA; 

Promover os direitos e deveres dos consumidores de substâncias SPA.  

 

 

7 – Conclusões e Recomendações 

 

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

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

concelho da Maia e numa lógica de continuidade do trabalho desenvolvido, parece-nos continuar a 

revelar-se como área lacunar prioritária a Redução de Riscos e Minimização de Danos e a Reinserção, 

razão pela qual consideramos decisivo o co financiamento de respostas específicas de proximidade que 

possam complementar as intervenções dos vários agentes prestadores de cuidados neste território, 

contribuindo desta forma para a melhoria dos cuidados à população com problemas associados aos 

comportamentos aditivos e dependências. 
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Anexo 

Glossário 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

ARS Norte – Administração Regional de Saúde do norte 

CAFAP – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 

CDT – Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CRI – Centro de Respostas Integradas 

DGRSP - Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

DICAD – Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

EMAT – Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais 

INE – Instituto Nacional de Estatística 

ISSS – Instituto de Solidariedade e Segurança social 

NUTs - Unidades Territoriais para Fins Estatísticos  

PLA – Programas Ligados ao Álcool 

PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas 

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

SIDA – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar 

SPA – Substâncias Psicoativas 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 

 

 


