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Glossário 

ACES – Agrupamento de Centros de Saúde 

ADR – Aconselhamento Diagnóstico e Referenciação 

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vitima 

APPC – Associação Portuguesas de Paralisia Cerebral 

ARSN – Administração Regional de Saúde do Norte 

CAD – Comportamentos Aditivos e Dependências  

CDSS – Centro Distrital de Segurança Social 

CDT – Comissão Dissuasão Toxicodependência 

CHTMAD- Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

CLAS – Conselho Local de Ação Social 

CLDS - Contrato Local de Desenvolvimento Social 

CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

CRI – Centro de Respostas Integradas 

CT – Comunidade Terapêutica 

DDN – Dia da Defesa Nacional 

DGRSP – Direção Geral de Reinserção Social dos Serviços Prisionais 

DICAD- Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências 

EAPN – Rede Europeia Anti Pobreza 

EMAT – Equipas Multidisciplinares de Apoio aos Tribunais 

ET – Equipa de Tratamento 

GNR – Guarda Nacional Republicana 

Hab. - habitante 

HCV – Vírus da Hepatite C 

http://www.seg-social.pt/contratos-locais-de-desenvolvimento-social-clds
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INE – Instituto Nacional de Estatística 

INME – Inquérito Nacional em Meio Escolar 

IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude 

IPSS – Instituição particular de Solidariedade Social 

NOP – Núcleo Operacional de Prevenção 

ONG – Organização não Governamental 

PIAC – Programa Integrado de Apoio à Comunidade 

PIAM – Programa Integrado e Atendimento Materno  

PLA – Problemas Ligados ao Álcool 

PLICAD - Plano Local de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências  

PLS - Plano Local de Saúde  

PORI – Plano Operacional de Respostas Integradas 

PRI – Plano de Respostas Integradas 

PRSN – Plano Regional de Saúde do Norte 

PSOBLE – Programa de Substituição Opiácea de Baixo Limiar de Exigência 

PSP – Policia de Segurança Pública 

PTS – Programa Troca de Seringas 

RAN – Recuperação Alcoólicos Narcóticos 

RRMN – Redução de Riscos e Minimização de Danos 

RSI – Rendimento Social de Inserção 

SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências  

SIDA – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

SIM – Sistema de Informação Multidisciplinar 

SPA – Substâncias Psicoativas 

https://www.ipdj.pt/
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SPAI – Substâncias Psicoativas Ilícitas 

TMP – Taxa de Mortalidade Padronizada 

UA - Unidade de Alcoologia 

UAG – Unidade de Apoio à Gestão  

UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade 

UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

UD – Unidade de Desabituação 

VIH – Vírus da Imunodeficiência Humana 
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Introdução 

 

Este documento resume o Diagnóstico do Concelho de Vila Real relativo aos 

Comportamentos Aditivos e Dependências (CAD). Este trabalho, elaborado pelo Centro 

de Respostas Integradas (CRI) de Vila Real, teve por base as linhas orientadoras da 

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD) da 

Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN). 

Teve como quadro de referência as opções estratégicas e os objetivos consagrados no 

Plano Nacional para a Redução dos CAD (2013-2020), cujo objetivo se baseia na 

elaboração de um documento que sirva de base, de suporte e de orientação ao nível da 

metodologia, do planeamento estratégico na área dos CAD e também na definição de 

um Plano de Intervenção Local no Âmbito dos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (PLICAD) do concelho de Vila Real resultante da elaboração de um 

diagnóstico baseado na territorialidade, na integração, na parceria e na participação.  

A metodologia para a concretização deste diagnóstico baseou-se numa seleção 

criteriosa de várias fontes de informação que nos permitiram uma leitura o mais 

aproximado e real sobre o fenómeno dos CAD neste concelho. Para tal foram 

selecionados vários indicadores relacionados com prevalência, incidência, morbilidade, 

mortalidade, disponibilidade de substâncias psicoativas, privação económica e social 

extrema entre outros. A recolha desta informação (quantitativa e qualitativa) teve como 

proveniência as seguintes entidades: Instituto Nacional de Estatística (INE); PORDATA; 

Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) 

com recurso ao Inquérito Nacional em Meio Escolar (INME), informação disponível da 

Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT) e do Sistema Informação 

Multidisciplinar (SIM); Agrupamentos Escolares, Escolas Secundárias e Universidade, 

Município de Vila Real com recurso ao Diagnóstico da Rede Social do Concelho, Forças 

de Segurança (PSP e GNR), Comissão de Proteção a Crianças e Jovens (CPCJ), 

DICAD e Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão Douro Norte da ARS Norte 

com recurso à informação resultante do Relatório do Dia da Defesa Nacional (DDN) de 

2014 e Plano Local de Saúde (PLS) respetivamente; outras estruturas e entidades 

parceiras da comunidade que estão representadas no Conselho Local de Ação Social 

(CLAS) e que intervém direta ou indiretamente nos CAD. 

 

 

 

 



7 
 

I - Caracterização Sócio Demográfica do Território 

 

O concelho de Vila Real encontra-se localizado na zona Norte, Sub-Região do Douro 

no interior do País, a 450 m de altitude, dista aproximadamente 85 km em linha reta, do 

oceano Atlântico, que fica a oeste, a 15 Km do Rio Douro (situado a sul), a norte dista 

65 km da fronteira com a Galiza Espanha. 

Este concelho é limitado a norte pelos municípios de Ribeira de Pena e de Vila Pouca 

de Aguiar, a leste por Sabrosa, a sul pelo Peso da Régua, a sudoeste por Santa Marta 

de Penaguião, a oeste por Amarante e a noroeste por Mondim de Basto. 

De acordo com o disposto na Lei nº 11-A/2013 de 28 de Agosto o concelho de Vila Real 

tem 378,80 km² de área e 51 850 habitantes, subdividido desde a reorganização 

administrativa de 2012/2013 em 20 freguesias. 

O Concelho e principalmente a cidade de Vila Real, apesar de apresentar uma feição 

urbana mantêm, ainda, características rurais muito marcadas estando bem patentes nas 

características das suas freguesias. 

A população residente tem vindo a aumentar. Na década de 60 residiam neste concelho 

47.773 habitantes, em 2001 residiam 49.957 e em 2011 residiam 51.850 habitantes, 

correspondendo a 137 habitantes por km2. Em 2015 confirma-se a tendência de 

diminuição da população para 50.501 residentes, ou seja, entre 1960 e 2015 o concelho 

de Vila Real apresenta menos 2728 pessoas que corresponde a uma perda de 5,71%. 

(PORDATA, 2017) 

Quanto à distribuição concelhia da população residente na área do ACES Marão Douro 

Norte, este concelho, apresenta-se com elevado destaque, sendo que nele residem 

quase metade dos indivíduos, seguindo-se Peso da Régua e Alijó, onde estão 

concentrados mais de 75% da população (PLSAMDN, 2011-2015). 

A Taxa de Natalidade, tem vindo a diminuir de 1981, 2001, 2011 e 2015 com 17,1%, 

11,2%, 8,7% e 8,2% respetivamente. Poderemos concluir que a diminuição da 

natalidade tem vindo a contribuir para o estreitamento da pirâmide etária neste concelho. 

(PORDATA, 2017) 

Quanto á Taxa de Mortalidade desde 1981 a 2001 apresenta um aumento (9,3%-9,4%), 

em 2011 apresenta uma diminuição 8,9% voltando em 2015 a verificar-se um aumento 

9,7%. De acordo com PLS do ACES Marão Douro Norte, no concelho de Vila Real os 

tumores malignos são os grandes responsáveis pela taxa de Mortalidade. Na NUT 

Douro e Trás-os-Montes, o tumor maligno do estômago foi responsável por 13,5% das 

mortes prematuras atribuíveis aos tumores malignos. (PRSN, 2014-2016). 

De acordo com a mesma fonte no triénio 2008-2010 e observando as taxas de 

mortalidade padronizadas pela idade (TMP) das doenças cerebrovasculares e da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_de_Pena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Pouca_de_Aguiar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Pouca_de_Aguiar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sabrosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peso_da_R%C3%A9gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_de_Penagui%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta_de_Penagui%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amarante_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mondim_de_Basto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
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doença isquémica do coração, verifica-se que estas são, para todas as idades, as duas 

principais causas de morte específicas da região Norte. Abaixo dos 65 anos, a principal 

causa de morte específica é o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão 13,3% 

seguido das doenças cerebrovasculares 8,9%. Ainda neste grupo etário destacam-se, 

pela negativa, o tumor maligno do estômago (8,6%), a doença crónica do fígado e 

cirrose (8,5%) e o HIV/SIDA (4,6%), apresentando diferenças significativas relativas ao 

Continente. A principal causa específica continua a ser, nos homens, o tumor maligno 

da traqueia, brônquios e pulmão (9,9%) e nas mulheres, o tumor maligno da mama 

(10,1%) (PRSN, 2014-2016). 

O processo de envelhecimento registado é claramente visível, quer pelo alargamento 

do topo da pirâmide (aumento da população idosa) quer simultaneamente pela redução 

da base (camadas mais jovens). Em termos quantitativos o concelho registou, entre 

1960 e 2015 uma perda de 9283 pessoas (57,43 %) na faixa etária dos 0-14 anos), um 

aumento de 5600 pessoas (19,78%) na faixa etária dos 15-64 anos e um aumento de 

6402 pessoas (193,76%) com mais de 65 anos (PORDATA, 2017). 

No que concerne á composição das famílias no concelho de Vila Real entre 2001 e 

2011, as famílias unitárias com 1 e 2 elementos, aumentaram de 2638 para 3633 o que 

corresponde a um aumento de 37,71%; com 2 elementos de 4128 para 5717 

correspondendo a um aumento de 38,49%. Contrariamente, as famílias numerosas com 

6 ou mais elementos diminuíram para cerca de metade (de 616 para 369) o que 

corresponde a uma diminuição de 40,09% nesta tipologia. 

Tomando como referencia os censos 2001 e 2011 os sectores primário e secundário 

apresentam uma diminuição de pessoas enquanto o sector terciário apresenta uma 

evolução favorável. Assim, no sector primário verificou-se uma diminuição de 462 

pessoas (34,42%), no secundário uma diminuição de 1025 pessoas (22,17%) e o sector 

terciário contraria esta tendência verificando-se o aumento de 2445 pessoas, o que 

corresponde a 16,80%. 

No que diz respeito à taxa de atividade e à taxa de desemprego, verificou-se um 

pequeno aumento da primeira (53,1% em 2001 para 54,7% em 2011), e um aumento 

significativo da segunda (7,8% em 2001 para 11,0% em 2011). 

Quanto à escolaridade e para os mesmos anos de referência verificou-se um aumento 

de 98,29% nos residentes com ensino superior, uma diminuição de 41,35% do número 

de sujeitos sem nenhum nível de escolaridade, uma diminuição de 36,07% dos 

analfabetos com mais de 10 anos de idade, bem como a taxa de analfabetismo diminuiu 

de 9,1% (em 2001) para 5,5% (em 2011). 

No que diz respeito aos indicadores gerais de saúde, a taxa de incidência dos casos 

notificados de doenças de notificação obrigatória entre 2002 e 2005 verificou-se uma 
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diminuição de 1/10.000 para 0,7/10.000, em 2006 apresenta uma diminuição que se 

mantém em 2007 de 0,2/10.000 e em 2008 regista-se uma subida para 0,4/10.000 (INE, 

2011). 

Em 2012 a taxa de criminalidade é de 27/10.000 e verifica-se uma diminuição tanto do 

número de crimes contra pessoas (407 em 2012 para 366 em 2013) como do número 

de crimes contra o património (565 em 2012 para 546 em 2013). 

 

II - Identificação dos Problemas relacionados com os Comportamentos 

Aditivos e Dependências  

Considerando os três problemas inicialmente identificados no território de Vila Real ao 

nível dos CAD, “Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas e Ilícitas nos Jovens”, 

“Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas (álcool e tabaco) nos Adultos ” e 

“Consumo de Substâncias Psicoativas Ilícitas nos Adultos ”, pela análise da 

evolução ao longo dos anos e de acordo com a perceção subjetiva manifestada pelos 

parceiros que colaboraram no estabelecimento de prioridades e analise da tendência 

evolutiva sobre a dimensão/gravidade dos mesmos, cuja participação ocorreu através 

de reuniões de trabalho que envolveu os elementos do Núcleo Executivo do CLAS e 

outras reuniões informais com outros parceiros da comunidade. No seguimento destes 

contactos, surge um 4º problema resultante da preocupação dos interlocutores locais 

“Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem substância 

nos jovens”, que de forma unanime o consideram com uma tendência evolutiva 

crescente e reconhecem a necessidade de reforçar as intervenções de carácter 

preventivo nesta área dos comportamentos aditivos sem substância, nomeadamente na 

utilização das redes sociais e jogos on-line. 

Para a definição das prioridades dos problemas previamente identificados para este 

concelho seguiu-se a hierarquização segundo os critérios propostos por Imperatori 

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

vulnerabilidade. Ficou assim definida a priorização dos quatro problemas para este 

concelho: Problema 1 – “Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas (álcool e 

tabaco) nos Adultos”; Problema 2 – “Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas e 

Ilícitas nos Jovens”; Problema 3 – “Consumo de Substâncias Psicoativas Ilícitas 

nos Adultos”; Problema 4 – “Outros comportamentos aditivos e/ou dependências 

comportamentais sem substância nos jovens”. 

Face a esta hierarquização, optou-se pela definição de objetivos pertinentes, 

realizáveis e mensuráveis tendo como princípio a alteração da tendência da sua 

evolução, na tentativa de um resultado desejável face ao diagnóstico de situação deste 
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concelho. Deste modo, foi possível a definição de programas e projetos necessários 

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

responsáveis para a sua concretização e o estudo da necessidade ou não de 

financiamento complementar para a execução das respostas necessárias face ao 

diagnóstico realizado. No quadro 1 apresenta-se, por ordem de prioridade, os quatro 

problemas identificados neste território bem como as respetivas necessidades de 

intervenção. 

Quadro 1 – Identificação dos problemas e necessidades de intervenção no território de 

Vila Real 

Problema 1: Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas (álcool e tabaco) nos Adultos 

- Diminuir o consumo se Substâncias Psicoativas Lícitas (álcool e tabaco) 

- Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas 

- Promover a adesão ao tratamento dos adultos com consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas 

- Reduzir os comportamentos de risco nos adultos com consumo de substâncias Psicoativas Lícitas 

- Promover a reinserção social e prevenir a desinserção social nos adultos com consumo de substâncias 

psicoativas Lícitas 

Problema 2: Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas e Ilícitas nos 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 

- Reduzir os comportamentos de risco nos jovens, associados ao consumo de SPA 

Problema 3:Consumo de Substâncias Psicoativas Ilícitas nos Adultos  

- Diminuir o consumo de substâncias psicoativas ilícitas 

- Garantir o acesso ao tratamento dos adultos com consumo de substâncias ilícitas  

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

- Reduzir os comportamentos de risco nos adultos com consumo de substâncias ilícitas 

- Promover a reinserção social e prevenir a desinserção social nos adultos com consumo de sustâncias 

ilícitas 

Problema 4:Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem 

substância nos jovens 

- Aumentar o conhecimento sobre a problemática dos comportamentos aditivos e/ou dependências 

comportamentais sem substância  

- Diminuir os comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem substância nos jovens 

- Reduzir os comportamentos de risco associados aos comportamentos aditivos e/ou dependências 

comportamentais sem substância  

- Garantir o acesso à consulta de prevenção indicada aos jovens com outros comportamentos aditivos 

e/ou dependências comportamentais sem substância 

- Promover a implementação de programas estruturados de prevenção universal e seletiva 
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III - Recursos Existentes no Território 

Após a identificação e seleção dos principais problemas de saúde associados aos CAD 

é necessário identificar os recursos existentes na comunidade e que de forma direta ou 

indireta intervêm nesta problemática. O quadro 2 permite-nos ter uma visão abrangente 

desses recursos no concelho de Vila Real.  

 

Quadro 2 – Identificação dos recursos existentes no Concelho de Vila Real 

Problema 1: Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas nos Adultos  

Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 

 Tratamento em regime ambulatório de problemas 

relacionados com o álcool e substancias ilícitas  

ET de Vila Real/CRI de Vila Real/ DICAD/ARS 

Norte 

Internamento e desabituação de Substâncias 

Psicoativas 

Unidade de Desabituação Norte (UD)/DICAD/ARS 

Norte 

Comunidades Terapêuticas (CT) – Internamento 

de longa duração para Tratamento 

CT Ponte da Pedra/DICAD/ARS Norte e IPSS`s e 

ONG`S (camas convencionadas) 

Unidade de Alcoologia do Norte (UA) DICAD/ARS Norte 

Consulta de grávidas e puérperas PIAM /DICAD/ARS Norte 

Cuidados de Saúde Primários ACES Marão Douro Norte/ARS Norte 

Ação Social Instituto de Solidariedade e Segurança Social 

Cuidados de Saúde Diferenciados e serviço de 
urgência 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD) 

Apoio à família e comunidade - Equipa de 

Intervenção Direta 

Cáritas Diocesana de Vila Real 

“Mais Próximo de Ti” (projeto financiado no âmbito 

do PORI até 28/02/2018) – Projeto RRMD com 

Equipa de Rua e PSOBLE 

“Espaço Humanos” (projeto financiado no âmbito 
do PORI até 28/02/2018) – Projeto de Reinserção 
com ocupação de tempos livres, atividades lúdico-
recreativas, formação profissional, inserção 
laboral, acompanhamento psicossocial/familiar) 

Habitação social Vila Real Social _ Município de Vila Real 

Associações/Instituições de apoio à integração 
social e comunitária 
 

DGRSP_ Equipa Douro; CPCJ; Cáritas Diocesana; 
Vila Real Social EMSA _ Município de Vila Real; 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Real; Cruz 
Vermelha Portuguesa _ Núcleo de Vila Real; 
Vicentinas; RAN; APPC; Universidade Sénior; 
Centro Social e Paroquial de Vilarinho da 
Samardã; Centro Social da Cumieira; Sé de Vila 
Real; EAPN; APAV;  

Programas de inserção e formação profissional 
 

IEFP; Cáritas (CLDS 3G); 

Policiamento de Proximidade (segurança 
rodoviária) 

PSP (zona urbana) /GNR (zona rural)  

Programas de apoio alimentar e distribuição de 
géneros alimentares 

IPSS`s 

Serviço telefónico informação e encaminhamento Linha Vida (SICAD) 
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Problema 2: Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas e Ilícitas nos Jovens 

Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 

Consulta de Prevenção Indicada  CRI Vila Real, DICAD ARS Norte 

Programas de Prevenção Universal  CRI Vila Real/ DICAD ARS Norte 

Consulta de Crianças e Jovens PIAC, DICAD /ARS Norte 

Programa Escolhas - Projeto + Social.E6G 

(Inclusão social de crianças e jovens de contextos 

socioeconómicos vulneráveis, visando a igualdade 

de oportunidades e o reforço da coesão social) 

(termina em 31/12/2018).  

Cáritas Diocesana de Vila Real 

Serviço de Pedopsiquiatria  
Serviço de Pediatria (consulta de adolescentes) 

Serviços especializados do CHTMAD 

Policiamento de Proximidade (Escola Segura) PSP/GNR 

Programas promovidos pelas Equipas de Saúde 
Escolar 

Unidades de cuidados na comunidade e Saúde 

Publica do ACES Marão Douro Norte/ARS Norte 

Serviço telefónico de informação e 
encaminhamento 

Linha Vida (SICAD) 

Acolhimento residencial de crianças e jovens - 
Lares de Infância e Juventude (Masculino e 
Feminino) 

Instituto de Solidariedade e Segurança Social; 
IPSS - Associação Via Nova e Santa Casa da 
Misericórdia 

Acompanhamento a crianças e jovens IPSS; CPCJ; EMAT 

Sinalização e/ou acompanhamento de crianças e 
jovens em risco 

DGRSP; CPCJ; EMAT; CDT 

Programas de Redução de Riscos em contextos 
recreativos 

CRI Vila Real; Cáritas (“Mais Próximo de Ti”) 
 

Problema 3:Consumo de Substâncias Psicoativas Ilícitas nos Adultos  

Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 

Tratamento em regime ambulatório de problemas 

relacionados com o álcool e substancias ilícitas  

Equipa de Tratamento de Vila Real/ CRI de Vila 

Real/ DICAD/ARS Norte 

Comunidades Terapêuticas (CT) – Internamento 
de longa duração para Tratamento 

CT Ponte da Pedra/DICAD/ARS Norte e IPSS`s e 
ONG`S (camas convencionadas) 

Consulta de grávidas e puérperas PIAM/DICAD/ARS Norte 

Cuidados de Saúde Primários ACES Marão Douro Norte/ARS Norte 

Cuidados de Saúde Diferenciados e serviço de 
urgência 

Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD) 

Internamento de desabituação física para doentes 
com patologia psiquiátrica associada 

Centro Hospitalar Conde de Ferreira 
 

Ação Social Instituto de Solidariedade e Segurança Social 
(CDSS Vila Real) 

Apoio à família e comunidade - Equipa de 

Intervenção Direta 

Cáritas Diocesana de Vila Real 
“Mais Próximo de Ti” (projeto financiado no âmbito 

do PORI até 28/02/2018) – Projeto RRMD com 

Equipa de Rua e PSOBLE 

“Espaço Humanos” (projeto financiado no âmbito 
do PORI até 28/02/2018) – Projeto de Reinserção 

Apartamentos de Reinserção Cáritas Diocesana de Vila Real e Happy Star 

Programas de inserção e formação profissional 
 

IEFP; Escola Profissional NERVIR e Agostinho 
Roseta; Cáritas (CLDS 3G);  

Habitação social Vila Real Social  _ Município de Vila Real 

Associações/Instituições de apoio à integração 
social e comunitária 

DGRSP_ Equipa Douro; CPCJ; Cáritas Diocesana; 
Vila Real Social EMSA _ Município de Vila Real; 
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 Santa Casa da Misericórdia de Vila Real; Cruz 
Vermelha Portuguesa _ Núcleo de Vila Real; 
Vicentinas; RAN; APPC; Universidade Sénior; 
Centro Social e Paroquial de Vilarinho da 
Samardã, Centro Social da Cumieira; Sé de Vila 
Real; EAPN; APAV;  

Programas de inserção e formação profissional IEFP; Cáritas (CLDS 3G); 

Policiamento de Proximidade (segurança 
rodoviária) 

PSP (zona urbana) /GNR (zona rural) 

Programas de apoio alimentar e distribuição de 
géneros alimentares 

IPSS`s 

 Grupos de auto-ajuda Narcóticos Anónimos 
Associação União Artística Vila-Realense 
(Socorros Mútuos) 

Serviço telefónico informação e encaminhamento Linha Vida (SICAD) 

Problema 4:Outros comportamentos aditivos e/ou dependências comportamentais sem 

substância nos jovens 

Recursos Existentes Entidade que Disponibiliza 

 Equipa de Tratamento de Vila Real  
CRI de Vila Real/ DICAD/ARS Norte 

Consulta de Prevenção Indicada  

Consulta de Crianças e Jovens PIAC, DICAD /ARS Norte 

Programas de Prevenção Universal  CRI Vila Real/ DICAD/ ARS Norte 

Programa Escolhas Cáritas Diocesana de Vila Real 

Serviço de Pedopsiquiatria  
Serviço de Pediatria (consulta de adolescentes) 

Serviços especializados do CHTMAD 

Programas promovidos pelas Equipas de Saúde 
Escolar 

Unidades de cuidados na comunidade e Saúde 

Publica do ACES Marão Douro Norte/ARS Norte 

Serviço telefónico de informação e 
encaminhamento 

Linha Vida (SICAD) 

Acompanhamento a crianças e jovens IPSS; CPCJ; EMAT 

Sensibilização para uso seguro de internet (Escola 
Segura) 

PSP 

 

IV - Respostas do SICAD e DICAD 

 

O SICAD assegura a representação nacional e a articulação entre todos os 

departamentos governamentais envolvidos na problemática dos CAD por forma a 

assegurar a convergência de posições entre eles e tem por missão promover a redução 

do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos aditivos e a 

diminuição das dependências (SICAD, 2012). A operacionalização dos programas de 

intervenção local, são da responsabilidade da DICAD da respetiva ARS e de acordo 

com a sua área territorial de abrangência. Assim, no quadro 3 apresentam-se as 

respostas de intervenção do SICAD e DICAD existentes no concelho de Vila Real. 
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Quadro 3 – Áreas de Intervenção e respostas do SICAD e DICAD 

 Atividades 

CRI Vila Real 

Prevenção - Acompanhamento, supervisão, monitorização e avaliação de 

programas e projetos no âmbito da prevenção universal e indicada, na área dos CAD. 

Tratamento - Consultas especializadas de tratamento em regime ambulatório a 

utentes, familiares e envolventes com problemas na área dos CAD levadas a cabo 

pela Equipa Técnica Especializada certificada pela Norma ISO 9001:2008, cujo 

âmbito se aplica à “Abordagem terapêutica (Tratamento e Reinserção) em 

comportamentos aditivos e dependências e doenças associadas”. 

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

e envolventes na área dos CAD; mediação social; avaliação e acompanhamento 

social; articulação e encaminhamento social; supervisão, monitorização e avaliação 

de programas e projetos no âmbito da reinserção, implementados por IPSS (ao 

abrigo do PORI). 

 

RRMD - Acompanhamento, supervisão, monitorização e avaliação de programas e 

projetos no âmbito da RRMD; intervenção de RRMD, implementados por IPSS (ao 

abrigo do PORI). 

 

Outras atividades (transversais a todas as áreas de intervenção):  

Articulação interinstitucional; 

Ações de sensibilização na área dos CAD; 

Elaboração de Planos Locais de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências (PLICAD) com elaboração/ atualização de diagnósticos territoriais na 

área do CAD; 

Implementação da Rede de Referenciação/Articulação no âmbito dos CAD. 

Consulta de Jovens 

no IPDJ Vila Real 

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

prevenção seletiva e indicada na área dos CAD. 

Projeto Integrado de 

Atendimento à  

Comunidade (PIAC) 

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

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

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

Projeto Integrado de 

Atendimento Materno 

(PIAM) 

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

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

tratamento e reinserção. 

Unidade de 

desabituação (UD) 

Unidade de Internamento de curta duração para tratamento da síndrome de 

privação para dependentes de álcool e de substâncias psicoativas. 

Unidade de Alcoologia 

(UA) 

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

doentes com síndrome de abuso ou dependência de álcool. 

Comunidade 

Terapêutica (CT) 

Unidade de internamento prolongado para tratamento de dependentes de 

substâncias psicoativas ilícitas e lícitas, com apoio psicoterapêutico e sócio 

terapêutico. 
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Comissão de 

Dissuasão da 

Toxicodependência 

(CDT) 

Avaliação, atendimento, acompanhamento e encaminhamento de indivíduos 

referenciados por consumo de SPAI.  

 

V - Projetos Cofinanciados pelo SICAD  

O Plano Operacional de Repostas Integradas (PORI) é da responsabilidade do SICAD 

e constitui uma medida estruturante de âmbito nacional ao nível da intervenção 

integrada na área dos comportamentos aditivos e dependências, cujo objetivo se 

consubstancia na  procura de sinergias disponíveis no território nacional, e que através 

do desenvolvimento e implementação de metodologias adequadas permite a realização 

de diagnósticos fundamentados para uma intervenção no território, através da 

implementação de Programas de Respostas Integradas (PRI) (SICAD, 2008). Desta 

forma, o concelho de Vila Real beneficiou de um PRI em duas áreas de intervenção: um 

projeto na área de Redução de Riscos e Minimização de Danos e outro na área da 

Reinserção sob a responsabilidade da Cáritas Diocesana de Vila Real. O quadro 4 

expõe a descrição dos projetos de intervenção cofinanciados pelo SICAD no concelho 

de Vila Real que decorreram nos últimos quatro anos com término a 28/02/2018.  

 

Quadro 4 – Projetos Cofinanciados pelo SICAD no concelho de Vila Real 

Projeto de Reinserção 

 
(Financiado no âmbito do PORI até 
28/02/2018) 
 

O Projeto “Espaço Humanus” tem como finalidade a promoção de novas oportunidades de 

desenvolvimento social e dirige-se a utentes com problemas ligados ao álcool (PLA) e consumidores de 

outras substâncias psicoativas, numa perspetiva de Reinserção social associada ao tratamento de 

doentes dependentes de substancias psicoativas. Para além destes e no âmbito da sua intervenção, tem 

também definido o trabalho com as respetivas famílias. A base da intervenção assenta no contacto direto 

e constante com os contextos da sua população alvo, tentando criar programas e estruturas de apoio 

para a promoção das competências pessoais, sociais, educativas/formativas que promovam a reinserção 

social e que previnam a exclusão social. 

Este Projeto “Espaço Humanus” iniciou a sua atividade em 01/03/2014, tendo então já decorridos 46 

meses de execução. Com base no relatório final dos primeiros dois anos de atividade os resultados 

apresentados pela entidade promotora justificam a necessidade da continuidade da intervenção de 

proximidade junto da população alvo abrangida neste território. O projeto em questão e no período 

indicado intervencionou um total de 160 utentes e 57 famílias. Dos utentes alvo de intervenção, 84 

utentes apresentavam PLA e 76 eram consumidores de substâncias ilícitas. 

http://www.sicad.pt/PT/Intervencao/Programas/PORI/SitePages/ProgramasRespostas.aspx
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 Esta intervenção permitiu o aumento das qualificações e competências sociais dos utentes, 

nomeadamente no âmbito da mediação social para a reinserção no mercado de trabalho e da melhoria 

da sua qualidade de vida. Neste período, constata-se que a equipa desenvolveu grande parte da sua 

intervenção no Concelho de Vila Real. No que respeita à ação “ Gabinete de Atendimento e Apoio Social 

(acompanhamento Psicossocial) verificou-se que o grau de execução de 115%, valor este superior ao 

previsto em sede de candidatura e de 95% no que concerne ao atendimento de famílias; a ação 

“elaboração e gestão dos planos de inserção” teve um grau de execução de 117%; O “espaço de partilha” 

atingiu um grau de execução de 76%; a ação  “atividades lúdicas, recreativas e desportivas” apresentou 

um grau de execução de 82%; A ação “ Espaço de desenvolvimento de competências de 

empregabilidade” com um grau de execução de 56%; 

Na continuidade deste projeto e após avaliação dos dois primeiros anos de execução foi feito um reajuste 

das ações a desenvolver e população alvo a abranger. Assim a entidade promotora propôs as seguintes 

ações na continuidade: “Centro de Orientação Vocacional” em substituição da ação “Espaço informático” 

e dirigida a 50 utentes com Problemas Ligados ao Álcool e consumidores de Substancias Ilícitas; a ação 

“Bem com Bens” dirigida a 60 utentes com Problemas Ligados ao Álcool e consumidores de Substancias 

Ilícitas e 20 familiares, com a finalidade da satisfação das necessidades básicas e a ação “Grupo de 

Interajuda Família Humanus” dirigida a 60 familiares. 

Através de informação cedida pela entidade promotora, no período de continuidade do projeto (março de 

2016 até ao presente), a intervenção levada a cabo pela equipa do Projeto Espaço Humanus incidiu num 

total de 154 indivíduos, dos quais 77 relacionados com consumo de substâncias ilícitas e outros 77 com 

problemas ligados ao álcool. Destes 92 são do género masculino, com idades compreendidas entre 35 

e 59 anos, e as restantes 62 são do género feminino dentro do mesmo intervalo da faixa etária. Foi ainda 

possível perceber que os consumidores de substâncias ilícitas apresentam uma média de escolaridade 

compatível com o terceiro ciclo, e os sujeitos com problemas ligados ao álcool, apresentaram uma média 

de escolaridade situada no 1º ciclo de estudos. O âmbito de intervenção também foi alargado a 48 

familiares dos utentes registados. 

Equipa de Rua e Programa de 
Substituição Opiácea de Baixo 
Limiar de Exigência (PSOBLE) 

(Financiado no âmbito do PORI até 
28/02/2018) 

O Projeto “Mais Próximo de TI” desenvolvido pela Cáritas Diocesana de Vila Real iniciou a sua atividade 

em 01/03/2014, tendo então já decorridos 46 meses de execução. Este projeto tem como principal 

finalidade a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida dos Utilizadores de Drogas.  

Com base no relatório final dos primeiros dois anos de atividade os resultados apresentados pela 

entidade promotora justificam a necessidade da continuidade da intervenção de proximidade junto da 

população alvo abrangida pelo projeto que na sua maioria corresponde ao concelho de Vila Real. No 

período indicado o projeto acompanhou 276 utilizadores de drogas num universo de 1761 pessoas 

abrangidas. Relativamente à “Troca/Distribuição de Material”, neste período a equipa acompanhou em 

Programa Troca de Seringas 22 consumidores de substâncias psicoativas, tendo disponibilizado 1847 

Kit`s e trocado 1557 seringas. No respeitante à ação “Cuidados de Saúde” foram abrangidas 1761 

pessoas; realizadas 136 consultas médicas, das quais 125 de utentes do PSOBLE; 117 utentes 

beneficiaram de cuidados de enfermagem, dos quais 83 utentes de PSOBLE; realizadas 692 consultas 

de Psicologia, sendo 290 utentes de PSOBLE; 857 administrações de terapêutica medicamentosa, na 

sua maioria a utentes de PSOBLE (853); foram alvo de vacinação sazonal, 13 utentes, sendo 11 do 

PSOBLE. Na ação “Apoio Psicossocial e Satisfação de Necessidades Básicas” foram alvo de apoio social 

546 utentes, dos quais 264 do PSOBLE, 356 de apoio psicológico sendo 184 do PSOBLE e foram 
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efetuadas 1182 avaliações psicossociais, sendo que 420 do PSOBLE. Foram realizados 114 

encaminhamentos para estruturas de apoio social/saúde (Unidade hospitalar, consulta infeciologia, 

centro de saúde, Centro Diagnostico Pneumológico, Equipa de Tratamento, Cantina Social, Serviço 

Emergência/ação Social e outros) dos quais 90 do PSOBLE e efetuados 1376 apoios alimentares, dos 

quais 901 do PSOBLE. Quanto à ação “Informação/Formação”, distribuíram 130 materiais informativos 

sobre RRMD e 30 utentes do PSOBLE beneficiaram de ações de sensibilização. 

Neste período a Equipa de Rua desenvolveu a sua atividade em três vertentes, nomeadamente no 

contacto direto com UD, identificação e reconhecimento dos contextos associados ao consumo e/ou 

trafico e na recolha de informação para atualização do diagnóstico no âmbito dos CAD. A intervenção 

desta Equipa incidiu também no contexto recreativo (bares, discotecas, festivais de musica e eventos 

académicos) contactando neste período 458 pessoas em bares e discotecas (dos quais 199 assumem-

se consumidores de substancias ilícitas) e contactadas 1731 pessoas em festas/festivais. 

Com base nos dados do relatório intermédio e referentes ao primeiro ano de continuidade (março 2016 

a fevereiro 2017) podemos constatar que: a equipa acompanhou um total de 3265 indivíduos, 

consumidores de substâncias psicoativas e com problemas ligados ao álcool, recorrentes ou 

esporádicos. No âmbito do PSOBLE foram acompanhados 303 sujeitos. Destes, cinco beneficiaram 

ainda de apoio à terapêutica medicamentosa prescrita. Foram ainda acompanhados 244 indivíduos em 

PTS. Foram realizadas consultas médicas a 24 utentes e 34 beneficiaram de consultas de enfermagem. 

No que respeita ao apoio psicossocial, a equipa realizou 167 atendimentos psicossociais (77 de 

PSOBLE) e apoio psicológico a 49 indivíduos, dos quais 20 de PSOBLE, beneficiaram ainda 56 utentes 

de outro apoio psicossocial (37 de PSOBLE). Foi ainda, prestado apoio alimentar num total de 621 

sujeitos, dos quais 207 de PSOBLE. Segundo informação da entidade promotora do projeto foram 

realizados 1288 contactos por razões diversas. Na ação troca/distribuição de material foram distribuídos 

3729 Kit`s para consumo endovenoso e trocadas 1463 seringas, distribuídos 1500 estanhos/pratas, 4005 

preservativos e 1291 unidades de gel lubrificante. No primeiro ano de continuidade e da população 

abrangida por esta ação, 142 utentes consomem substâncias ilícitas por via endovenosa e 89 por via 

fumada. Foram ainda abrangidos 54 utentes consumidores de álcool como substâncias principal. Ao 

nível do trabalho sexual e de acordo com a informação prestada pela entidade promotora do projeto, 

foram apoiados 100 trabalhadores(as), através da distribuição de preservativos e gel lubrificante, sendo 

que destas, 7 receberam apoio psicológico. No que se refere à Informação Sensibilização no total foram 

distribuídos 42 de Materiais de RRMD, e realizadas 14 Ações de (in)formação e sensibilização. Foram 

ainda, distribuídos num total de 68 outros materiais informativos.  

 Nestes últimos quatro anos de intervenção, a Equipa de Rua contribuiu para dar resposta aos indivíduos 

que mantêm consumos ativos e se encontram em condições mais desestruturadas, através da sua 

integração em PSOBLE, PTS e restantes ações do projeto. Manifestamente tem havido uma 

preocupação quanto aos utilizadores das substâncias ilícitas com critério para respostas mais 

estruturadas, salientando-se as parcerias que facilitam o encaminhamento e acompanhamento destes 

UD para a Equipa de Tratamento de Vila Real, no sentido da avaliação dos casos. No seu âmbito de 

atuação salienta-se a prestação de apoio psicossocial a utentes que, não obstante estarem em 

tratamento, beneficiam deste como um suporte de proximidade. 

A atualização do diagnóstico do território deste concelho contínua a fazer parte da prioridade da equipa 

que através do recurso à auscultação, e às saídas regulares para exploração de novos campos e 

problemáticas, permite á equipa um maior investimento na qualidade do acompanhamento psicossocial 

dos utentes integrados, e na disponibilidade para a continua integração de novos indivíduos, no 

acompanhamento familiar e mediação com outras estruturas da rede (ET, Comunidades Terapêuticas, 
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Unidades de Cuidados de Saúde Primários, Centro Hospitalar, Município, Centro Distrital da Segurança 

Social e outras valências da instituição).  

Através das rondas, a equipa de rua deparou-se com a existência de grupos de jovens que apresentam 

consumos ativos e regulares de substâncias psicoativas, (especialmente cannabis) e que se reúnem em 

locais específicos deste território em que a equipa tem procurado desenvolver um trabalho de 

sensibilização/proximidade com esta população. 

Este projeto funciona diariamente nas suas diferentes respostas dirigidas aos utentes que estão em 

acompanhamento regular bem como a  outros consumidores que contactam os técnicos na sede do 

projeto esporadicamente para apoio alimentar e psicossocial, especialmente o relacionado com a ajuda 

à tomada de decisão para a resolução de problemas do quotidiano, o treino de competências de 

assertividade e de competências inter e intrapessoais promovendo em alguns casos a  definição de 

novos projetos de vida. 

No campo do trabalho sexual, verificou-se uma aproximação junto das trabalhadoras (es) que habitam 

em apartamentos situados em zonas específicas da cidade, esta aproximação centra-se numa perspetiva 

de redução de riscos e de promoção de comportamentos potenciadores de saúde física e mental. Com 

esta população a Equipa de Projeto faz um trabalho de mediação com as estruturas locais de saúde ao 

mesmo tempo que orientam para a capacitação do bem-estar psicológico desenvolvendo estratégias de 

integração e envolvimento social através das relações empáticas estabelecidas com a equipa técnica.  

 

VI - Caracterização dos Grupos Alvo e Contextos 

 

De acordo com o anteriormente apresentado e decorrente da priorização dos 

problemas identificados, expressa-se a caracterização dos grupos alvo para 

cada problema. 

 

Problema 1: Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas nos Adultos 

Grupo alvo – Adultos com Problemas ligados ao álcool 

 

De acordo com a perceção dos parceiros do território do concelho de Vila Real para este 

problema a faixa etária que constitui o presente grupo alvo situa-se entre os 25 aos 64 

anos. Em 2015, o número de utentes ativos no CRI de Vila Real em tratamento por PLA 

foi de 71 que corresponde a 13,7/10.000 hab. e no mesmo ano os utentes ativos com 

álcool como substância principal à data de admissão era de 50 a que corresponde 

9,6/10.000 hab.  Quanto ao número de crimes de condução de veículo em estado de 

embriaguez (taxa => a 1,2 g/l) em 2014 no concelho de Vila Real verificaram-se 108 

crimes que corresponde a 20,8/10.000 hab.. 

Trata-se de uma população que apresenta um deficit ao nível das competências 

pessoais, sociais e parentais, escolares e profissionais, revelando dificuldade na área 

da empregabilidade, grande precariedade económica e muito dependentes das medidas 
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de proteção social. Este grupo geralmente apresenta  percursos profissionais marcados 

por empregos pouco qualificados e de baixa durabilidade, precaridade ou desemprego 

de longa duração; são indivíduos com baixo nível de  aspirações, com problemas e 

conflitos relacionais e que culminam algumas vezes em violência doméstica; 

predominam problemas ligados ao consumo abusivo de álcool, frequentemente 

associados a co morbilidade física  e psicológica (ex. doenças hepáticas, psicopatologia, 

debilidade, deterioração cognitiva) e com fraca motivação para adesão a programas de 

tratamento. 

Os contextos associados a este grupo localizam-se nas zonas urbana e suburbana do 

concelho: cafés, “tascas”, centros recreativos, meio residencial, meio laboral, bairros 

sociais, rua e estabelecimentos de diversão noturna. 

 

Problema 2: Consumo de Substâncias Psicoativas Lícitas e Ilícitas nos Jovens 

Grupo alvo 1 – Jovens que frequentam o ensino regular/básico, secundário e ou 

profissional (este grupo pode apresentar, ou não, consumos) 

 

Tendo em conta a perceção dos parceiros do território do concelho de Vila Real para 

este problema os grupos alvo situam-se entre os 14 e os 24 anos. Este grupo é 

constituído por crianças e jovens da população em geral que frequentam o ensino 

Básico, Secundário, Profissional e Universitário. Trata-se de uma população que na sua 

maioria apresenta uma relação com pares consumidores e/ou com comportamentos 

desviantes; apresenta desvalorização do percurso escolar e com baixas expetativas 

quanto ao seu futuro, absentismo e insucesso escolar; baixo nível de escolaridade, 

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

delinquentes; contexto familiar vulnerável, caraterizado por escassa supervisão 

parental, modelos educativos desestruturados, inexistência de modelos de identificação 

positivos e atitudes favoráveis da família à utilização de substâncias psicoativas; atração 

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

Com base nos dados obtidos em inquérito aplicado aos jovens presentes no Dia da 

Defesa Nacional (DDN) no ano 2014 na região Norte e no que se refere à prevalência 

dos consumos ao Longo da Vida constatamos que: a nível regional, 88,2% referem o 

consumo de Álcool, 64,3% de tabaco, 30,9% de Haxixe, 8,6% de benzodiazepinas e 

antidepressivos sem prescrição e 0,9% referem ter consumido heroína. Na área 

territorial de influência do CRI de Vila Real (23 concelhos) para a mesma variável 89,8% 

referem ter consumido álcool; 66,8%; Tabaco; 30,4% Haxixe e 6,9% referem ter 

consumido outras substâncias Ilícitas. No que se refere ao concelho de Vila Real 
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verificou-se para 93,3% consumiram Álcool; 66,9% Tabaco; 35,8% Haxixe e 8,0% 

consumiram outras substâncias Ilícitas (DICAD, 2014).  

Na consulta de Prevenção Indicada do CRI de Vila Real estiveram em acompanhamento 

8 crianças/jovens em risco no ano de 2015 e 9 em 2016. 

Os contextos associados a este grupo alvo são, essencialmente, os estabelecimentos 

de ensino e suas imediações, zonas urbanas e suburbanas, bairros sociais, cafés, 

estabelecimentos de diversão noturna, zonas verdes (jardins) contextos recreativos 

(semana do caloiro, semana académica) e festivais de música (Rock Nordeste). 

Grupo alvo 2 – Jovens com consumos de substâncias Lícitas e Ilícitas em contexto 

recreativo 

De acordo com informação que se baseia na intervenção em eventos recreativos 

realizada pela Equipa de Rua do projeto co-financiado de RRMD, constatamos que este 

grupo alvo se situa na faixa etária dos 14 aos 24 anos. Este grupo é constituído por 

adolescentes e jovens da população em geral que frequentam o ensino Básico, 

Secundário, Profissional e Universitário e por jovens que não frequentam qualquer tipo 

de ensino ou já estão inseridos no mercado de trabalho. De forma subjetiva considera-

se que as substâncias mais consumidas neste contexto é o álcool e a cannabis. 

Os contextos associados a este grupo alvo são os contextos recreativos (semana do 

caloiro, semana académica) e festivais de música (Rock Nordeste). 

 

Problema 3: Consumo de Substâncias Psicoativas Ilícitas nos Adultos 

Grupo alvo – Adultos consumidores de substâncias psicoativas ilícitas  

 

De acordo com a perceção dos parceiros do território do concelho de Vila Real os grupos 

alvo para este problema situam-se entre os 25 e os 64 anos. No ano de 2015, dos 778 

(26,6/10 000) utentes ativos no CRI de Vila Real, 208 (40,1/10 000), residiam no 

concelho de Vila Real, sendo que cerca de 96 (18,5/10 000) estava em programa 

terapêutico com Agonista Opiáceo.  

O número de utentes ativos com heroína/opiáceos como substância psicoativa principal 

à data de admissão em 2015 foi de 108 utentes (20,8/ 10 000) e de utentes ativos com 

cocaína como substância psicoativa principal à data de admissão foi de 5 (1,0/10 000). 

Relativamente à cannabis como substância psicoativa principal à data de admissão e 

no mesmo ano, o número de utentes ativos foi de 10 utentes (1,9/10 000). 

Quanto ao nível de escolaridade, existiam 3 (0,6/10 000) utentes analfabetos e 108 

(20,8/10 000) utentes que concluíram o 1º e 2º ciclo, 97 utentes (18,7/ 10 000) estavam 

desempregados e 13 (2,5/ 10 000) em situação de exclusão regional total. Dos utentes 
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ativos nesse ano estavam infetados pelo vírus da Hepatite C 67 (12,9/10 000), pelo vírus 

da Hepatite B 69 que corresponde a 13,3 /10 000) e pelo VIH 25 (4,8/ 10 000). Estes 

utentes encontram-se em acompanhamento na Equipa de tratamento de Vila Real. 

O Projeto de RRMD “Mais Próximo de Ti” acompanha em média no PSOBLE (ponto 

fixo) 16 utentes diariamente e mais 8 nos fins-de-semana e feriados. Esta população é 

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

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

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

psicofármacos; comportamentos de risco associados ao consumo de SPAI e práticas 

sexuais desprotegidas; alguns destes utentes com seropositividade para o VIH e 

sobretudo para o HCV; baixo nível de escolaridade e qualificação profissional, elevada 

taxa de desemprego, beneficiários de medidas de apoio sociais; baixa procura dos 

serviços de saúde; baixa adesão às terapêuticas propostas. 

Os contextos associados a este grupo estão também relacionados com o tráfico de 

substâncias psicoativas, como sendo parques de estacionamento, casas abandonadas, 

zonas de habitação social, domicílios, cafés e rua. 

 

Problema 4: Outros Comportamentos Aditivos e/ou dependências comportamentais 

sem substância nos jovens 

 Grupo alvo – Jovens com Outros Comportamentos Aditivos e/ou dependências 

comportamentais sem substância  

 

Este problema foi manifestado pelos parceiros aquando dos contactos individuais e 

constitui uma especial preocupação dada a facilidade de acesso e relação que a 

população jovem estabelece com o uso da internet.  

Com base nos dados resultantes do questionário aplicado no Dia da Defesa Nacional 

(DDN) aos jovens de 18 anos residentes na Região Norte de Portugal (DICAD Norte, 

2014) podemos apresentar os seguintes resultados respeitantes a esta problemática. 

Dos 661 jovens convocados e residentes no concelho de Vila Real foram abrangidos 

neste estudo 594, o que corresponde a 89,9% dos abrangidos. Quanto à utilização da 

internet (> 4 horas/dia) verifica-se que: na utilização das Redes Sociais apresenta 

valores para (2º a 6ª) de 18 % e ao fim de semana 23,3%, para os Jogos Online de (2º 

a 6ª), 7,5% e ao fim de semana 10,5%, quanto às Apostas Online de (2º a 6ª) apresenta 

2,2% e ao fim de semana 2,9%. Na NUT III Douro apresenta para a utilização das 

Redes Sociais de (2º a 6ª), 20,1 % e ao fim de semana 25,8%, para os Jogos Online de 
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(2º a 6ª), 9,2% e ao fim de semana 11,8%, quanto às Apostas Online de (2º a 6ª) 

apresenta 2,6% e ao fim de semana 3,3%. (DICAD, 2014). 

No concelho de Vila Real sobre a utilização Redes Sociais apresenta valores para (2º a 

6ª) de 20,1% e ao fim de semana 23,8%, para os Jogos Online de (2º a 6ª), 9,5% e ao 

fim de semana 11,9%, quanto às Apostas Online de (2º a 6ª) apresenta 1,4% e ao fim 

de semana apresenta o mesmo valor de utilização (DICAD, 2014). 

Podemos concluir que no que respeita ao uso da Internet com utilização superior a 4 

horas/dia, no concelho de Vila Real e no que se refere às redes sociais de 2ª a 6ª feira 

o valor é igual ao território abrangido pela NUT III (20,1%) e superior ao território de 

abrangência do CRI (18%). Ao fim de semana verifica-se que o concelho de Vila Real 

(23,8%) apresenta valor inferior ao da NUT III (25,8%) e ligeiramente superior ao do 

território abrangido pelo CRI (23, 3%).Quanto à utilização de jogos on line, no concelho 

de Vila Real de 2ª a 6ª feira o valor é superior (9,5%) ao território abrangido pela NUT 

III (9,2%) e ao território de abrangência do CRI (7,5%). Ao fim de semana verifica-se 

que o concelho de Vila Real (11,9%) apresenta valor superior ao da NUT III (11,8%) e 

ao do território abrangido pelo CRI (10,5%). Quanto às apostas on line, no concelho de 

Vila Real e de 2ª a 6ª feira o valor (1,4%) é inferior ao território abrangido pela NUT III 

(2,6%) e ao território de abrangência do CRI (2,2%). Ao fim de semana verifica-se que 

o concelho de Vila Real (1,4%) apresenta valor inferior ao da NUT III (3,3%) e ao do 

território abrangido pelo CRI (2,9%). 

Decorrente da opinião dos parceiros, o grupo alvo que constitui este problema 

corresponde a jovens pré-adolescentes e adolescentes com pouca supervisão parental 

e baixa sensibilização para os riscos associados à exclusividade/excessividade de um 

comportamento. Encontram-se também neste grupo, jovens desocupados, que não 

conseguiram entrar no ensino universitário ou já o concluíram e encontram-se 

desempregados o que consubstancia dois grupos etários distintos. 

O espaço onde este comportamento se evidencia relaciona-se com o domicílio, cafés, 

espaços públicos com internet livre, espaços públicos e privados específicos para jogos 

de ecrã. 

 

VII - Propostas de Intervenção 

 

De forma a garantir as respostas aos grupos e contextos identificados neste concelho 

sugerem-se propostas de intervenção para as áreas da Prevenção, do Tratamento, da 

Reinserção e da Redução de Riscos e Minimização de Danos. Espera-se que estas 

respostas detenham um carácter comunitário, envolvendo as diferentes instituições 

locais e complementem a sua atuação de forma integrada nos diferentes subsistemas, 
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asseguradas pelo CRI em articulação com outras estruturas da comunidade (sem 

necessidade de financiamento complementar) 

 

Quadro 5 -  Propostas de intervenção que dão resposta aos problemas identificados no 

Concelho 

 

Área da Prevenção 
 

Assegurado pelo CRI 

o Formação/capacitação de professores e técnicos das instituições locais para a implementação 

de Programas de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais (Eu e os Outros, 

Pistas e Trilhos, Riscos e Desafios); 

o Informação/sensibilização em articulação com outras estruturas da comunidade; 

o Agilização dos mecanismos de referenciação para a Consulta de Jovens do CRI de Vila Real; 

o Acompanhamento biopsicossocial integrado pelas diferentes valências profissionais; 

o Apoio Psicológico aos familiares e outros significativos; 

Em parceria com outras estruturas de saúde da Comunidade 

o Intervenção em contexto recreativo.  

Área do Tratamento e Reinserção 

Assegurado pelo CRI 

o Avaliação e diagnostico biopsicossocial 

o Consultas especializadas de cariz biopsicossocial integrado pelas diferentes valências 

profissionais (medicina, psicologia, serviço social e enfermagem); 

o Informação e sensibilização dos direitos e deveres do utente e cidadão; 

o Criação das condições necessárias para a implementação da consulta de cessação tabágica 

na Equipa de Tratamento de Vila Real; 

o Melhoria da rede de referenciação e articulação interinstitucional;  

o Sensibilização das instituições parceiras para melhorar a acessibilidade às respostas de 

tratamento e reinserção; 

o Apoio psicossocial aos familiares e outros significativos. 

o Monitorização, acompanhamento e avaliação dos projetos cofinanciados no âmbito do PORI. 

Assegurar através de financiamento complementar no âmbito do PORI a continuidade de um 

projeto no âmbito da Reinserção que abranja aproximadamente 100 indivíduos consumidores 

de substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas) e cerca de 40 familiares. Terá como pressuposto, 

entre outras, as seguintes atividades: 

o Acompanhamento psicossocial; 

o Acompanhamento a respostas de saúde; 

o Satisfação das necessidades básicas, essencialmente alimentação e cuidados de higiene;  

o Atividades ocupacionais (educativas-culturais e lúdico-pedagógicas); 

o Integração formativa/profissional; 

o Treino de competências pessoais e de cidadania; 

o Treino de competências pré-profissionais e orientação vocacional; 
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o Grupos de interajuda  

o Sensibilização das empresas para a inserção socioprofissional da população alvo; 

o Mediação social; 

o Visitas domiciliarias; 

o Garantir as condições necessárias à higiene e cuidados pessoais dos utentes; 

o Aconselhamento e apoio sociojurídico; 

 

Com esta resposta pretende-se, entre outros:  

o 100% dos utentes que frequentam as ações do projeto estejam integrados em tratamento; 

o 100% dos utentes em acompanhamento psicossocial tenham o Programa individual de Inserção 

contratualizado; 

o 20% dos utentes do projeto sejam abrangidos por atividades de inserção profissional; 

o 30% dos utentes do projeto sejam abrangidos por algum tipo de medida de inserção 

profissional/formação; 

o 80% dos utentes do projeto frequentem as diferentes atividades ocupacionais; 

o 100% dos utentes a beneficiar de satisfação de necessidades básicas (como sendo 

alimentação, vestuário, medicação e cuidados de higiene) 

o 25% de familiares a frequentar os grupos de interajuda 

o 25% dos familiares em acompanhamento psicossocial 

o 100% dos utentes e familiares a usufruir de apoio psicossocial itinerante através da realização 

de pelo menos uma visita domiciliária. 

 

Esta resposta deverá garantir a adequada articulação com a Equipa de Tratamento, facultando o 

retorno de informação social e psicológico dos utentes em acompanhamento. Poderá ser ainda 

potenciada, caso se verifique a conclusão do processo de atualização do contrato para licenciamento 

de 35 lugares convencionados em valência Centro de Dia. 

Área da RRMD 

Assegurado pelo CRI 

o Monitorização, acompanhamento e avaliação dos projetos cofinanciados no âmbito do PORI.  

 

Assegurar através de financiamento complementar no âmbito do PORI a continuidade de uma 

Equipa de Rua com equipa técnica multidisciplinar para cerca de 80 indivíduos e que tenha 

um trabalho de proximidade com os Utilizadores de Drogas e Trabalhadores Sexuais 

prestando os seguintes cuidados:  

o Programa de Troca de Seringas/disponibilização de estanho 

o Distribuição de Material (preservativos e lubrificantes); 

o Apoio psicossocial;  

o Acompanhamento e encaminhamento; 

o Informação   e formação à comunidade. 

 

Com esta resposta pretende-se, entre outros:  

o Caracterizar e avaliar os contextos/locais de consumo e trafico de SPA; 

o Garantir a acessibilidade de 50% dos Utilizados de SPA aos serviços da rede sócio sanitária;  
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o Promover a adesão ao Programa Troca de Seringas (PTS) a 80% dos Utilizadores de SPA 

identificados com consumos por via endovenosa; 

o Prestar cuidados de enfermagem a 50% dos utilizados de SPA com necessidade identificada; 

o  Proceder ao Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (ADR) a 80% das(os) 

trabalhadoras (es) sexuais identificadas (os) e a 100% de utilizadores de SPA; 

o Garantir a adesão a exames de rastreio da tuberculose pulmonar a 40% dos utilizados de SPA; 

o Garantir informação e aconselhamento sobre as estruturas da rede a 100% dos utilizadores de 

SPA identificados e que revelem essa necessidade; 

o Promover ações de educação/sensibilização para a saúde a 50% da população alvo 

acompanhada; 

o Realizar atendimentos psicossociais a 100% da população alvo acompanhada. 

 

Assegurar através de financiamento complementar no âmbito do PORI a continuidade do 

Programa de Substituição de Baixo Limiar de Exigência (fixo ou móvel) com equipa técnica 

multidisciplinar para cerca de 30 indivíduos prestando os seguintes cuidados: 

o Programa de Troca de Seringas/disponibilização de estanho; 

o Programa Terapêutica combinada; 

o Programa de Troca de Seringas/disponibilização de estanho; 

o Cuidados de saúde;  

o Apoio psicossocial; 

o Acompanhamento e encaminhamento; 

o Informação e sensibilização. 

 

Com esta resposta pretende-se, entre outros:  

o 80% dos Utilizadores de SPA integrados em PSOBLE com avaliação clinica; 

o Garantir a 50% dos utentes a acessibilidade aos serviços da rede sócio sanitária;  

o Promover a adesão a terapêuticas medicamentosas a 50% dos utentes acompanhados e que 

reúnam critérios para o efeito; 

o Promover a adesão ao Programa Troca de Seringas (PTS) a 90% dos Utilizadores de SPA 

acompanhados com consumos por via endovenosa; 

o Prestar cuidados de enfermagem a 100% dos Utilizados de SPA com necessidade identificada; 

o  Proceder ao Aconselhamento, Diagnóstico e Referenciação (ADR) a 90% dos utentes 

acompanhados em PSOBLE;  

o Garantir a adesão a exames de rastreio da tuberculose pulmonar a 90% dos utentes 

acompanhados em PSOBLE; 

o Garantir a informação e aconselhamento sobre as estruturas da rede a 100% dos utentes que 

revelem essa necessidade; 

o Realizar ações de educação para a saúde a 80% dos utentes acompanhados em PSOBLE; 

o Realizar atendimentos psicossociais a 100% dos utentes em PSOBLE. 

 

Assegurar através de financiamento complementar no âmbito do PORI a continuidade da 

intervenção em contexto recreativo académico e festivais aos frequentadores com a seguinte 

resposta: 

o Distribuição de materiais informativos; 
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o Sensibilização para os riscos associados ao consumo de SPA e comportamentos sexuais de 

risco; 

o Distribuição de preservativos e outros; 

o Disponibilização de Zona Chill-out; 

o Promoção de relação empática com os frequentadores; 

o Intervenção através de educação pelos pares para promoção da diversão sem riscos e 

redução de danos associada ao consumo de SPA; 

o Prevenção de comportamentos de risco associados a relações sexuais desprotegidas. 

 

VIII – Conclusões e Recomendações 

 

Independentemente de as propostas serem apresentadas por área de intervenção por 

uma questão de organização, os princípios de orientação estratégica deste diagnóstico, 

designadamente a territorialidade, a integração, a parceria e a participação serão 

garantidos através da assinatura de compromisso de colaboração para o 

desenvolvimento do Programa de Respostas Integradas (PRI) de Vila Real. 

 Este programa deverá basear-se na criação do Núcleo Territorial de Vila Real, em que 

todos os parceiros da Rede Social com presença no núcleo participem na atualização 

do diagnóstico, definição de objetivos e corresponsabilização na concretização dos 

mesmos, assim como na avaliação periódica da execução do PRI de Vila Real.  

Considerando os recursos humanos do CRI de Vila Real da DICAD da ARS Norte, na 

sequência do resumo do diagnóstico do concelho de Vila Real aqui plasmado e tendo 

em consideração a identificação/hierarquização dos problemas definidos pelos 

parceiros, as necessidades de intervenção, os recursos existentes, os grupos alvo e 

contextos identificados bem como das propostas de intervenção apresentadas, é 

possível assegurar da seguinte forma integrada, as respostas no âmbito dos CAD:  

o Na área da Prevenção, o CRI em articulação com o Núcleo Operacional de 

Prevenção (NOP) da DICAD e outras instituições da comunidade; 

o Na área do Tratamento, o CRI dá reposta através da Equipa de Tratamento de 

Vila Real; 

o No âmbito da Reinserção, o CRI faz o acompanhamento social dos utentes em 

tratamento e suas famílias e espera-se a complementaridade da intervenção 

através de continuidade de projeto cofinanciado ao abrigo do PORI; 

o Na área da RRMD, por se encontrar a descoberto no concelho de Vila Real, 

espera-se a continuidade de projeto cofinanciado ao abrigo do PORI; 

Face ao exposto, propomos a abertura de processo de candidatura a financiamento 

público no âmbito do PORI para as áreas da RRMD e Reinserção.  


